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Každý pahorek má jméno svoje,
každá chýžka vlastní pohádky,
každé místo svoje památky,
každý kámen má své zvěsti dávné,
každá ves své muže veleslavné.
F. Jaromír Rubeš
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Předmluva
Staří předkové mívali ve svých domácnostech mimo svaté Písmo i také „historie“, v nichž byly zaznamenány děje
památné z uplynulých dob našeho národa. Na knihách těch čítávali hlasitě členové rodin zvláště v nedělním odpoledni
a když dočetli knihu, četli znova od počátku.
My během času zaměnili jsme se mnoho. Bez příčiny vážné odhodili jsme krásný, národní jejich kroj a s ním
i prostý spůsob života. Zavrhli jsme aneb alespoň setřeli jsme se sebe vlastnosti, které od nejdávnějších dob dodávaly nám
zvláštní rázovitosti. Jednu však krástnou vlastnosť zachovali jsme si po svých předcích úplně neporušenou a tou jest naše
láska k vlasti a ku její dějinám. Toužíme znáti dobře děje své vlasti širší i také místa, kde jsme se zrodili neb kde žijeme.
A měla by dojista každá i menší osada míti napsány své dějiny, jak toho potřeba ode dávna všeobecně byla
uznávána, mládež pak ve školách našich obecních měla by nejprvé seznámena býti s dějinami své obce rodné a to hned,
když jest jí vypravováno o dějinách naši vlasti. Stává se však, že školní mládež slyší mluviti o Americe, Austrálii a j. ale
o vlastním rodišti nezví nic.
Město zdejší nemělo do této doby žádných dějin psaných, jako bohužel přemnohá jěště města jiná. Však
doznávám,že ani já jsem neměl úmylsu psáti monografii zdejší. Chtěl jsem původně jen opraviti a poněkud doplniti pamětní
knihu farní, která obsahuje jen několik událostí. (Hůře ještě byla vedena pamětní kniha vrchnostenská, nejhůře kniha pam.
obecní.) Jak těžké podjal jsem se práce, poznal jsem teprve tenkráte, když téměř pražádných písemných památek v celém
městě nemohl jsem se dohledati. Město zdejší mělo kdysi knihy, do nichž události byly zapisovány, neboť děje se zmínka
v knize pamětní červené, čís. II: str. 15, ale tato kniha památná se mnoha jinými památkami shořela nejspíše při požáru,
který stihl radnici dne 5. měsíce června 1837 v 1. hodině v noci. Nelze však také mlčením toho povinnosti, že mnozí
jednotlivci s písemnými památkami nanejvýš nešetrně ano vandalsky zacházeli.
Brzo seznal jsem, že farní pamětní knihu opravovati a doplňovati bylo by nesnadnější prací, než psáti novou. Proto
zaměnil jsem úmysl svůj a rozhodl se napsati knihu, která by byla jaksi všeobecnými dějinami zdejšího města. Kdybych byl
napsati chtěl pouze novou knihu pamětní pro faru, bývalo by mi odložiti mnohé zprávy důležité pro město.
Abych mohl rozvinout před čtenářem obraz pokud možno dokonalý a úplný, nespokojil jsem se napsati pouze
suchopárné události historické, ale přihlédal jsem všemožně i ku dějinám kulturním, čímž snažil jsem se znázornit ráz
obyvatelstva zdejšího alespoň hlavními tahy.
Tím však práce mnoho mi vzrůstala. Nelituji toho, že tím nemálo času jsem byl nucen přidati, neboť stránku
kulturní považuji za velice důležitou součást každé monografie.
Při událostech novějších vypisuji děje pokud možno nejstručněji. Činím tak proto, poněvadž nyní již každý úřad
a každá korporace vede svou knihu pamětní, ve které podrobnosti budou zachovány dobám pozdějším. Tím však
neuspokojím snad mnohého čtenáře, který marně bude hledati své jméno v této knize.
Jest mi též vysloviti povinný dík všem, kteří mi při práci této jakýmkoliv způsobem přispěli. Předem budiž vzdáno
dík vysoce urozenému pánu Hugonovi z Balthasaru, plukovníku v c. a k. generálním náčelnictvu, majetníku zdejšího
panství, kterýž mi nejen dovolil archivu zámeckého použít, ale i sám pomůcky mi shledával. Spolu dík budiž slovutnému
panu doktoru Františku Vamberovi, měšťanu zdejšímu, za půjčení rodinných zápisků a sdělení různých událostí, panu
Františku Dokonalovi, učiteli zdejšímu, děkuji za práce, jimiž rukopis můj ozdobil.
Posléze vyslovuji přání nejvroucnější, aby naskytl se brzy muž, který by dohledal se hojných ještě zpráv
z minulosti, aby tak podařilo se mu práci mou zdokonaliti a dodati více světla dějinám milého nám města zdejšího.

Ve faře Hrochov - Týnecké v slavnosti Nanebevzetí Panny Marie dne 15. měsíce srpna r. 1895.
Spisovatel
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Oddíl I. Doba nejdávnější
1. Vznik a jméno osady
Veškerá doba dějin českých do konce devátého století po narození Krista Pána, jest doba bájí. Podobáť se moři
krytému hustými mlhami, jež proniknouti nepodařilo se mužům, kteří obětovali život svůj jediné vědě. Jen tu a tam objeví
se světélko, za kterým chvátá dějepisec, aby vložil je do přediva dějin, které utkala duše jeho na základě dlouhých
a hlubokých studií. Mezi taková světélka , jimiž děje našeho národa mají ozřejmiti dlužno počítati a také jména místní.
Veliký náš historik Palacký praví ku věci této takto: „Veliká částka našich místních jmen jsou ty nejstarší památky nejen
našeho milého jazyka, ale i historie, sahajíť až do věků, ze kterých nám sice ani té nejmenší zprávy psané nezbývá.
I my, chtějíce proniknouti ke vzniku osady zdejší, musíme se pustiti za dosti matných světélek, které nám podává
jméno zdejší osady „Týn“ zaměňované v novější době slovem „Týnec“.
Slovo „Týn“ naskýtá se často v Čechách a na Moravě. Jak tvrdí Branl „vychází slovo z keltického „důn“ a přešlo
do více evropských řečí: Staroněmecké zůn, staroslovanské a ruské tynz, anglické toun, novoněmecké zaun a znamená
ohradu, plot, zeď.“ Hned však připomíná a dokládá týž Brandl: „Jest-li všudy, kde nyní nacházíme v našich zemích místní
jména týn, týnec, atd. byla ve starší době keltická ohrada, nyní ovšem rozhodnouti již nelze.“ (Obzor r. 1885. str. 66.) Mylné
jest tudíž domnění, že týn neb týnec znamená tolik jako naše české: hrad neboli tvrz. Dějepisec týž soudí, že keltičtí Bojové
sídlili v Čechách již dlouho před stoletím šestým.
Na základě těchto slov Brandlových, jimž plnou víru přiložiti můžeme,docházíme úsudku, že město zdejší náleží
mezi nejstarobylejší osady české, neboť vznik jeho můžeme dobře klásti do prvé nejdéle do počátku druhé polovice pátého
století po narození Kristovu.
Pojednavše o vzniku osady zdejší, pokud jméno samo výklad nám podává, přistupme k otázce: Na kterých místech
stála původní osada zdejší?
Nemáme ovšem nyní již žádných určitých památek, které by na jisto stavěly, kde že bydleli první obyvatelé zdejší
osady a v jakých as rozměrech rozprostírala se původní ohrada čili původní týn, Abychom však mohli dojíti nějakého
jasnějšího úsudku, připomínají nám dějiny dob dávných a poloha místní:
1. Dějiny nám vypravují, že když ve pradávné vlasti Slovanů odštěpily se části jednotlivých plemen a přišly do naší
vlasti hledati si nová sídla, osadilo každé plémě některou krajinu zůstávajíc při tom neroztrženo. Osazenou krajinu
rozdělilo si dle počtu rodů a každá rod postavil si v místě mu přiděleném své „sedlisko“ čili sídlo. Sestávaly tudíž původní
osady jen z rodin patřící jedinému rodu a byly po většině malé. Sídla svá stavěly si tyto rody téměř vždy jen na výšinách,
aby mohli snadněji ubránit svá sídla, kdyby zachtělo se jiným národům ze krajiny té je vytlačiti. Že tak vedli si též Keltičtí
Slované, kteří nejspíše, jak jsme pravili, osadu zdejší založili, můžeme uzavírati ze slov, která napsal Julius Caesar
o Keltických Britanech, o nichž dí: „Nazývají místo městem, když neschůdné lesy valem a příkopem opevnili. kamž se před
útokem nepřátel uchylují.“ (Obzor r. 1885. str. 66.)
2. Slova ta vedou nás již k tomu, abychom nehledali počátek osady zdejší snad na místech, kde nyní náměstí se
nachází, ale spíše na místě povýšenějším. Knihy majetkové a pozemkové také nám stvrzují, že všechny příbytky kolem
náměstí a níže jsou původu nového. A kde budeme tedy hledati původní osadu zdejší? Práce ta není tak nesnadnou, jak zdá
se snad na prvý pohled. Pozorujme jen málo povahu lidskou: Povaha lidská již tak utvořena jest, že toužíme, abychom měli
těla svých drahých zesnulých pokud možno nejblíže svých příbytků. Jenom násilí zákona ustupujeme za dnů našich, když
stavíme hřbitovy mimo osady. Naši předkové, pokud jim byla ponechána volnosť, stavěli hřbitovy vždy, ne-li uprostřed
osady, tož alespoň vždy v osadě, majíce za to, že tak zůstávají se svými drahými zesnulými ve bližším styku. Tento ráz
povahy nesli na sobě již i naši předkové pohanští. S osadou pohanských předků našich vždy v nerozlučném spojení byl
i hřbitov jejich čili pohřebiště, takže kde pohřebiště nacházíme, soudíme, že tam bývala i osada. Pohřebiště pohanských
předků zdejší bývalo, jak níže ještě dokážeme, v místech, kde nachází se nyní budova školní.
Opíraje se tudíž o dějiny i polohu místa držím mínění, že původní osada zdejší, čili prvotný Týnec byla malá osada
ohražená, rozkládající se na výšině mezi nynější školou a nynějším hřbitovem počítaje v to veškerou vyvýšenou rozlohou ku
jižní straně.
Že byla dojista prvotní osada zdejší nepatrná, nutno souditi i z toho, že jméno její nenaskýtá se ve starých
kronikách českých, ba ani ve starých listinách až do konce století dvanáctého. Ani Sommer, který již r. 1837. vydal
„Topografii“ nemohl ničeho dohledati se v dějinách Týnce z dávných dob, pročež procházejíce Chrudimsko při jménech:
Hrochův Týnec“ poznamenal: „Minulosť neznámá“- načež ihned čtenáře uvádí do dějin zdejších století 17tého. (Sommery
Joran Gottfried Topografie V Band 1837. S. 87.)Tím, že nikde v listinách zdejších Týnec se nenaskytal, dovedeme si
vysvětliti, proč není zaznamenáván ani na mapách, která obsahují „města a místa česká“ do počátku 11. století. (Ani na
dokonalé mapě v Ottově naučném slovníku mezi starými osadami na mapě není poznamenáno.)

2. Týnec osadou farní
Nepatrná osada Týnec byla dozajista osadou přičinlivou a zbožnou. Toho nejlepším dokladem jest, že ač sami, jak
tenkrát bylo zvykem, bydleli ve příbytcích jen z hlíny zhotovených, přesto toužili, aby Bohu svému zbudovali chrám.
A postavili si na osadě zdejší, podobné malé vesničce, nejen chrám, ale i faru, aby měli svého kněze.
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Ani nevěřili bychom této zprávě, kdyby nebyla nanejvýš věrohodnou. Zpráva ta je čerpána z listiny dosud
zachované, kterážto listina táhne se ku nově zřízenému biskupství Litomyšlskému. František Jelínek, rodák zdejší, píše
o této události (o zřízeném biskupství v Litomyšli) ve svých dějinách města Litomyšle, (I. str. 113) takto: „Léta Páně 1348
držán byl sněm církevní v Praze, k němuž také dostavili se zástupcové nově založeného biskupství Litomyšlského od
Stolice Apoštolské zřízeni, totiž: Opat kláštera Benediktýnského v Břevnově, děkan kostela Všech Svatých v Praze a opat
kláštera Cistercienského ve Vyzovicích na Moravě přednášejíce, aby někteří kostelové dle nařízení pro biskupství to od
arcibiskupství Pražského a biskupství Olomouckého postoupeni byli; však nedosáhli cíle svého až po dvou letech, totiž
r. 1350 sprostředkováním Karla císaře. Biskupové ti od svých biskupství jistý počet kostelů témuž biskupství
Litomyšlskému postoupili.“ – Po této zprávě jmenuje, dle uvedené listiny, všechny „osady farské“ neboli „kostelní
(Ecclesiae parochiales), které témuž nově zřízenému biskupství Litomyšlskému byly přikázány. Mezi těmito farskými
kostely jmenován i Týnec(spolu s ním i Trojovice a Honbice, kterýž oba kostely byly tenkráte tudíž také farními.) Z toho
nanejvýš spolehlivého pramene nabýváme jistoty, že osada zdejší měla svůj kostel farní a tudíž i faru před rokem 1350. Jak
dlouho již před tímto rokem stál zde kostel, ovšem není nám známo.

3. Nejstarší majetníci Týnce
Za dob, kdy Týnec měl svůj chrám Páně, byl tím dozajista osadou dosti již velikou. Tenkrát bylo obyčejem, že
králové čeští dávali v odměnu českým pánům a úřadníkům za zvláštní služby nejen majetek, který jim v osadách náležel, ale
i vládu nad osadami. Při tom vymiňovali si jen vrchní vládu, určité dávky a jiná ještě různá práva, což vše bedlivě bývalo
v listinách zaznamenáváno. Někdy docela i prodal král svůj majetek v jednotlivých osadách pánům těm.
Kdo byli první majetníci Týnce a jakým během dostali vládu nad Týncem, nevíme pověděti. Sedláček ve svém
spise „Hrady a zámky“ domnívá se, že „snad“ odtud pocházel Zumrak z Týnce, který připomíná se r. 1265. s několika
vladyky kraje Chrudimského. (Chrudimsko str. 211.)
Roku 1271 uvádí se mezi zemany moravskými Eliáš z Týnce, který r. 1293 s jinými vladykami zdejšího okolí
svědčil v listu opata Litomyšlského. (Emler. Regesta 191,291.)
Když pak r. 1368 byla uzavírána smlouva mezi Albertem, biskupem Litomyšlským, jeho kapitulou a klášterem
Podlažickým o meze panství, byl při tom i jakýs Hereš z Týnce. (Sedláček. Chrudimsko str. 211)
Mimo tyto kusé zprávy nemáme z oněch dob ničeho. Určitějších zpráv podává nám teprv počátek století
patnáctého. Byliť r. 1403 drželi Týnec dva bratři vlastní: Petr a Přibek z Týnce.
Petr a Přibek z Týnce vládli společně nejen na Týnci, ale drželi i sousední Chroustovice, takže psávali se: Petr
a Přibek z Týnce, odjinud z Chrústovic. Oba tito bratři, (jak čteme v Archivu českém I. str. 393, 394.) „vstupili“ r. 1403 dne
4. listopadu Mikuláši Dykovi a jeho bratru Ondřejovi ves Vratišovice v manství„ i toho všeho, co přísluší k tomu, aby zboží
toho požívali a to sobě k užitku přivedli, což nejlépe uměti budou“.Spolu však hned oba bratři Dykové poznamenávají
v listině té, jaké povinnosti za to na sebe berou; neboť praví: “Z toho jim mámo sloužiti a na dvou Honúh a se dvěma
brannýma k jich pozkázání, bez rozpačí, službu tu máme svochupsaným bratrám slúžiti ajich budoucím, dokudž to zboží
svochupsané držeti budeme. A to jisté zboží svochupsané já Mikuláš a Ondřej máme držeti do vůle svochupsaných
„bratruow“ Petra a Přibka a jich budoucích.“
Bratři Petr a Přibek později se oddělili, takže Petr zůstal v Týnci v zápisech soudních zvláště r. 1415. Toho totiž
roku byl v Moravanech dedění, jakýs Kočka z Moravan, kterého Petr z Týnce pohnal pro nějakou škodu do soudu
zemského. Poněvadž pak pohnaný před soud se nedostavil, dáno bylo Petrovi z Týnce za právo.(Archiv český IV. str. 540)
Petr z Týnce připomínán jest až do r. 1418. Přibek bratr jeho zůstal na Chroustovicích nejspíše mnohem déle, připomínať se
ještě r. 1423. Když totiž dne 25. listopadu, téhož roku, Vilém z Chlumu seděním na Košumberce zapisoval u věně „400 kop
grošů Marketě ze Straže, manželce své, stál mimo jiné jako rukojmé (svědek) i Přibek z Týnce seděním v Chroustovicích.
(Archiv český III. str. 496.)

4. Tvrz ve Hrochově Týnci
Ohrady a valy zdvíhají se na temenech vrchů i po rovinách,
co němé pohádky minulosti,
co pomníky dějin v mlhách nepaměti pohřbených.
E. Vocel
Za prvých dob byla as osada zdejší jako mnohé jiné bez tvrze, neboli hradu. Byliť sobě dojista rodiny všechny
vědomy, že témuž patří rodu, a proto nebylo mezi nimi „pánů“. Teprve, když králové dávali osady v moc a správu
jednotlivým mužům, nastala změna. Tito noví držitelé osad stavěli si budovy pevné a chráněné, hrady neb tvrze zvané. Že
i v osadě zdejší byla tvrz, jest jisto, že však nejspíše pořízena byla v dobách pozdějších, souditi dlužno z toho, že
v písemných památkách naskytá se o ní zmínka teprv ve století 14. V dobách novějších vždy určitějších docházíme o tvrzi
Týnecké zpráv, ano můžeme zříti jasný obraz dějin tvrze té.
majíce jistotu, že býval v osadě zdejší hrad, budeme tázati se ihned, kde as stával onen hrad, po němž nyní již ani
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stopy nepozorujeme? – Spisovatel „Hradů a zámků“ pan profesor Sedláček přišel výzkumných cest svých i do zdejší osady
a shlédnuv místo i okolí naspal pak o tvrzi zdejší takto: „Uprostřed vrchu ostraha nachází se posud tvrz, ale dávno již za
zámek se nepokládá. Jest domem městským, jako každý jiný dům a obyvatelé nevědouce, že tu stával starý zámek, jen to
pamatují, že tu bývala residence kněžská. Ale okolnosť ta, že stojí stavení to hned při kostele a od něho toliko přes cestu,
více však starožitná jeho podoba prozrazují znateli na první pohled, co tu bývalo. Stavení jest založeno do polokruhu a má
na této straně ke kostelu výstupek, snad bývalou věž. Hradeb ani příkopů, ani čeho jiného, co ku tvrdosti sloužívalo, již
spatřit nelze.“ Někteří obyvatelé zdejší přijali toto mínění, jiní však drží domněnku, že dům ten býval klášterem.
Já, při veškeré úctě ke věhlasnému spisovateli Sedláčkovi, svému bývalému professoru, nemohu v této věci
nikterak přijmouti jeho mínění z důvodu tohoto: Dům. který Sedláček považuje za starý zámek, čili tvrz Týneckou, nebere
původ z dob tak dávných, ale jest postaven ve století již osmnáctém, což dokazují památky písemné, o nichž ještě bude nám
mluviti. Tato jistota vede nás k tomu, abychom jinde poohlédli se a hledali původní tvrz.
A tu, procházíme-li okolí nejbližší Týnce, přijdeme ku místu, na levém břehu řeky Ležáku, které ihned upoutá naše
oko, že mimovolně se zastavíme. Jest to místo vyvýšené, nemnoho prostranné, tvoříce plný kruh. Na místě tom stojí nyní
domek úplně sešlý, nazvaný „bečvárna“, poněvadž bydlel v něm za předešlého století panský bečvář, neboli bednář. A toto
místo na němž stojí nyní nejbídnější chatrč celého města, bývalo nejspíš kdysi místem nejpřednějším; neboť tam dle
největší pravdě podobnosti stávala Týnecká tvrz. Také farní pamětní kniha toto místo určuje za bývalou tvrz.
Pozoruhodným jest podnes sklep, pod chatrčí tou se nacházející. Sklep ten jest mnoho prostranný s výše několika metrů.
Projdeme-li as dvě třetiny téhož sklepu, vidíme, že rozbíhá se na dvě části, z nichž opět každá jest dosti prostranná. Několik
pak kroků dále ode tvrze jest druhý veliký sklep táhnoucí se v délku mnoha metrů. Že tvrz ta nebyla rozměrů velikých
nebude nám dojista s podivem, když vzpomeneme, že nebylo jinak ani na přemnohých jiných místech. Byliť vladykové
sedící na tvrzích mužové z lidu, kteří nevynikali velikým bohatstvím, ano někteří byli docela chudí, jako vídáme podnes na
mnohých šlechticích polských, kdež původní ráz slovanského šlechtictví nejdéle se udržuje.
Že pánové na Týnci postavili sobě hrad poněkud dále od osady, můžeme vysvětliti si polohou místní. Blížkosť řeky
byla dojista pohnůtkou rozhodující. Zabývaliť se všichni snad páni na Týnci polním hospodářstvím a chovem ovcí, kteréž
oboje vždy s větším úspěchem se daří poblíž vod. Až do konce předešlého století byly skutečně poblíž této tvrze různé
budovy hospodářské: hospodářský dvůr, chlévy, stodoly, sýpka, ovčín a jiné. Blížkosť vody sloužila mimo to i ku ochraně
hradu; neboť velmi snadno mohly příkopem kolem tvrze až ke hradbám býti napuštěny vodou.
Hradby kolem tvrze té dříve snad zkáze podlehly než sama tvrz. Poslední zbytky hradeb však do nedávno bylo
spatřiti možno na louce poblíž bývalé tvrze, ale před několika roky i ty byvše rozděleny padly za oběť prospěchu
hospodářskému.
Připomenouti ještě dlužno, že když rozváželi zbytek onen hradeb, nalezli dělníci zlatou byzanskou minci, velikosti
krejcaru. Poněvadž nápis byl nečitelný, byla poslána do Vídně, kdež přiznána byla minci té vysoká archeologická cena.
(Mince ta ukazuje na svrchu poprsí průčelní podobiznu, s přilbicí, pancířem a opisem: DNJVSTJ-NVS LA PV9. = /Dominy
Noster Justinas Pius (?) Augustus. / Na spodku viděti průčelní obraz křídlatého génia držícího ve pravici dlouhý o zemi
opřený kříž, v levici pak kouli též s křížem. Pod levou rukou jest malá osmihranná hvězdička. Opis jest: VJCTORJ –
AA999R. /Victoria Aurustorum/ pod noham stojí: CON018.) Památky archeol. II 231.
Mince ta památnou jesť již svou starobylostí pocházejíc ze šestého století. Pro nás pak jest tím vzácnější, že císař
Justin I., jemuž se připisuje a který vládl od r. 518 do r. 527., byl Slovan a strýc Justiána Velikého. (Mince ta jest majetkem
rodiny Machkovy ve Chrudimi, jimž pozemek ten patřil.)
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Oddíl II. Hrochové na Týnci
1. Nejstarší Hrochové
Bývalo mnoho zle, když loupeživé kmeny vniknuvše do území českého přepadly naše kraje. Hrady i celé osady
bývaly úplně jimi zničeny. Toto zlo nebylo však téměř ničím proti onomu neštěstí, které stihlo národ náš, když později
za válek Husitských ubíjeli se navzájem bratři rodní. Že za dob těch nebyla ušetřena ani zdejší osada, lze si domysliti,
ale poněvadž o všech útrapách země české z té doby jen zlomkovité zprávy jsou nám dochovány, nevíme nic určitého
pověděti o zdejší osadě. – Na krátko oddechl si národ náš, když r. 1436 byl zjednán mír alespoň potud, že utichly
zbraně, ač spory mezi stranami trvaly i dále. Však již hned r. 1439 propukl nový krvavý boj, když zemřel král Albrecht.
Aby zachráněna byla země před novými pohromami, sjeli se páni, rytíři, panošové a města, čtyř krajů:
„Kouřímského, Čáslavského, Chrudimského a Hradeckého ke dni 17. března 1440 do města Čáslavi a učinili tam zápis
na mír zemský spojených těchto čtyř krajů se k tomu konci, aby všeliké roztržky, škody a záhuby ve krajích těch přestaly
a pokoj a jednota byly zachovány. K tomu konci jmenovali v každém kraji hejtmany nad sebou a přidali každému z nich
ku radě a pomoci osob ze sebe. Později, i když pokoj a mír nastal, uznána byla potřeba, aby byla osoba, která by pokoj
udržovala. Tak udržel se úřad hejtmanský na doby nejnovější. Hejtmanové ti bývali zprvu voleni vždy na rok.
Na Chrudimsku byl volen až do konce prvé čtvrti 16. věku jen jediný hejtman krajský, v dobách novějších bývali voleni
dva.
Jak zaznamenávají památky archaeologické, (I. str. 271) ke smíru zemskému čtyř krajů výše uvedeného zapsal
se téhož dne 17. března 1440 mimo jiné i Jan Hroch z Mezilesic.
Zpráva ta jest pro nás mnoho důležitou; neboť Jan Hroch z Mezilesic vešel brzo po té také v držení zdejšího
Týnce. (Mezilesice = Medlešice bylo dávné sídlo mnoho rozvětvené rodiny Hrochů.)
Jakým během dostal se Hroch v držení Týnce nevíme. Možná, že obdržel Týnec v odměnu od Jiříka
Poděbradského, se kterým byl u Prahy a kterému tak dobré prokázal služby, možno také, že Týnec ukoupil od rodiny Petra
z Týnce. Poněvadž i na Chroustovicích za těchto dob vládla též rodina Hrochů, kdežto dříve byl tam bratr Petrův Přibek,
podobá se více pravdě, že pan Hroch Týnce ukoupil.
Kdy Hroch přišel do Týnce určitě nevíme, jisto však, že stalo se tak před rokem 1449; neboť na listinách z tohoto
roku naskýtá se častěji jeho jméno. Podepisovalť listiny slovy: Hroch z Týnce (tak na př: Ve při kněze Bedřicha ze
Strážnice s jednotou páně Jiříkovou, dávali vinu knězi Bedřichovi mimo jiné Jetřich ze Žumberka a Hroch z Týnce – viz.
archiv český III. str. 543.), jindy se podepisoval: Jan Hroch z Mezilesic a z Týnce (Tak na př. když r. 1451 Kateřina
z Třešic, dcera nebožtíka pana z Třešic prodává dědiny své po otci a po bratru na ni přišlé totiž Třešice, tvrz a ves celou a
v Běrunicích rytíři Vaňkovi z Miletínka a na Pardubicích, svědčí mimo jiné: Jan Hroch z Mezilesic a z Týnce. – viz. archiv
český II. str. 349.) Tento pan Hroch připomíná se až do r. 1456. listiny z té doby jest nejvíce pravdě podobno, že nástupci
Jana Hrocha z Týnce byli dva jeho synové: Vaněk a Jan, nazývaný častěji Mikuláš. Vaněk stal se pánem na Týnci, kdežto
Mikuláš byl seděním na Chroustovicích.
Za doby Vaňka byla stížena osada zdejší a s ní celé šíré okolí krutým neštěstím: Roku 1469 vtrhl totiž do Čech král
uherský Matyáš Korvin s úmyslem, aby zemi dobyl. Jak vypravuje sám dějepisec Palacký, „chtěl nejprvé zmocniti
se stříbrných dolů Kutnohorských, aneb alespoň je zkazit. Dne 13. února nastoupil pochod z Brna k Litomyšli a Vysokému
Mýtu. Měst těch pevných nedobýváno, ale pleněna země, tvrze Zámrsk a Uhersko a vsi mnohé lehly popelem; panoval prý
smrť a hrůza kamkoli přitáhli nepřátelé a zdálo se jakoby již nastával soudný den. Až ku Týnci postupovalo jeho vojsko
samo, avšak zde připojil se: Zdeněk ze Štemberka a čeští páni s vojskem uherským o odtud táhli se společně ke Chrudimi,
kamž dospěli dne 19. února.“ Že nebylo šetřeno osady zdejší a že mnoho vytrpěla, možno se domysliti. Však za krutý plen,
jehož dopustil se Matyáš na krajině zdejší a okolních, byl by málem stihl jej přísný trest hned, když ke Chrudimi dospěl;
neboť při recognoskování města toho s malým počtem jízdních Matyáš octnul se v zajetí, ale že přestrojen byl za pacholka
sprostého, člověk postavy chatrné. a mluvil dobře česky, propuštěn jest nepoznaný co chasník neužitečný zase. (viz. Palacký
dějiny IV. 2. str. 486.)
„V bojích, které svedl pak král Matyáš, bránilo se statečně město Chrudim, pročež vypálili předměstí tamní
a všechna sídla a vesnice okolní a zejména také Slatiňany, Týnec (Hrochův) i Půchobrady, načež táhli k Ronovu, kdež
je však král Jiří vojskem svým tak sklíčil, že museli rokovati o pokoj.“ (Památky archeol. I. str. 315.)
Tím spůsobem dovršena byla míra utrpení malé osady Týnce zdejšího. Vaněk, majetník tvrze zdejší, seděl na Týnci
nejspíše do r. 1488, načež přišel a následoval jmenovaný již bratr Vaňkův Jan, čili Mikuláš.
Mikuláš Hroch prodal totiž dne 21. února 1488 dědictví své ve Chroustovicích (tvrz, dvůr poplužný s poplužím,
domy, krčmy, dvory kmecí atd.) Bernardovi z Petrkova za 1615 kop grošů českých úplně zaplacených a dědicky postoupil.“
(viz. archiv český V. str. 536.).
Jméno Mikuláš na Týnci naskytá se pak velmi zhusta při rozličných jednáních ve knihách chrudimských a jiných.
Bylť dojista mužem moudrým, čehož nejlepším důkazem, že býval zván za rozhodčího ve věcech sporných. Tak hned u př:
roku 1503. pozván byl ještě s jinými, aby urovnal různice vzniklé mezi panem Vilémem z Perštejna a měšťany Hradeckými.
Různice vyrovnány a smlouva učiněna. (Archiv český IV. str. 208.) Roku následujícího 1504. učinil smlouvu s týmž
Vilémem z Persteina o kus řeky pod mlýnem Dvakačovickým. (Tato listina uložena ve zdejším archivu farním. (Opět pak
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r. 1507 byl rozhodčím ve sporu mezi panem Bohůňkem z Jenšovic a panem Pulatým, rychtářem Rovenským, při čemž opět
smlouva se stala. (Archiv český IV. str. 209.) I později zhusta ještě v listinách jest připomínán.
Pro osadu zdejší stal se tento Mikuláš Hroch nejpamátnějším velikým darem, který učinil Týnci; neboť r. 1504.
„daroval a věnoval svým chudým poddaným městečka Tejnice jemu přináležející pozemky (ve výměře 49 jiter 1136 ?°)
k lepší obživě jejich dobytka na pastvu.“
Tento vzácný dar zjištěn byl také Týnci deskami zemskými. Mikuláš Hroch zemřel r. 1513. Po něm nastoupil syn
jeho:
(Petr?) Hroch, jenž psával se v listinách: „Hroch Týnecký“ aneb i „Hroch Týnecký z Mezilesic“ a seděl na Týnci
od r. 1513 – 1558.
Tento Hroch, sdědil již po otci svém jméno věhlasné, sám pak byl nadán taktéž duchem bystrým, čehož důkazem
bylo, že byl Bohušem Rostkou z Postupic po dvakráte zvolen hejtmanem kraje Chrudimského a to roku 1544. a opět
r. 1546. Však nedostihl otce svého; neboť kdežto vzácné bylo každé slovo otcovo a moudré, praví se naopak o synu,
že „mluvil nejen svévolně, nýbrž i v věcech, do nichž mu nic nebylo“. (viz. Sedláčkovy Hrady a zámky Chrud. str. 214)
Proto také jméno jeho nenaskytá se v listinách a my o něm nevíme více pověděti, než že po požáru desek zemských vložil
si do obnovených desek zemských r. 1543 dne 14. listopadu zboží Týnecké a sice ve Hrochově Týnci tvrz, dvůr poplužný
a městečko a v Zájezdci dva dvory kmecí s podacím kostelním.

2. Týnec povýšen na městečko Hrochův Týnec
Není snad osady po krajích českých, která by neutrpěla ztráty požárem, který r. 1541. strávil staré poklady
zemských desek. Dlouho by trvalo vypočítávati škody, které utrpěl tím dnem veškerý národ. Prvým následkem byla ztráta
mnohého majetku; neboť bylo pak velice nesnadno prokázati před úřadem právo na majetek. Však ztráta ta byla přece
nahraditelnou alespoň během let, ale nenahraditelnou zůstala a zůstane ztráta, kterou utrpěl celý národ náš požárem tím
po stránce kulturní. Staré desky zemské byly pro mluvu naši a naše dějiny pokladem neocenitelným. Mnohé tahy na obraze
dějin našich po dobu nynější i pro veškerou budoucnosť temné, jevící se nám jen jako nejisté stíny, bývaly by dnes štětcem
jistoty zdokonaleny a světlem pravdy osvíceny, kdyby písemné ty poklady nám byly dochovány.
I zdejší osada utrpěla požárem tím velikou ztrátu; neboť osada zdejší byla již před požárem desek zemských
jmenována městysem, listina však o tom sepsaná padla v oběť spolu s deskami zemskými krutému požáru. Měliť ovšem
i majetníci zboží Týneckého dojista opis listiny té, ale nebudeme diviti se, že ani ten není nám dochován, uvážíme-li, jak
krutých dob zakusila stará tvrz Týnecká a jak mnoho vystřídalo se od těch dob pánů na staré tvrzi i v novém zámku
Týneckém.
Toliko však jisto jest, že Týnec jmenován byl městysem ke konci 15. věku, neb nejdéle na počátku 16. věku. Stalo
se tak nejspíše za dob Mikuláše Hrocha; neboť poprvé Týnec nazýván jest městečkem v listině výše jmenované z roku
1504, kterou Mikuláš Hroch velikou čásť pozemků daroval chudým poddaným „městečka“ Tejnice. Proto již nepřekvapuje
nás, když čteme, že do obnovených desek zemských „vložil sobě r. 1543. dne 14. listopadu zboží Týnecké a to ve Hrochově
Týnci tvrz, dvůr poplužný a „městečko“ a v Zájezdci dva dvory knížecí, podacím kostelním."
Pro jaké příčiny Týnec byl povýšen za městečko ovšem nevíme, ale můžeme pevné držeti mínění, že stalo se tak
v odměnu za zásluhy Mikuláše Hrocha, pána na Týnci. Tomu nasvědčuje mnoho již také to, že Týnec jmenován od těch dob
Týnec „Hrochův“ v listinách soukromých i úřadních ano i v deskách zemských.
Zdaž Týnec hned, když povýšen byl na městečko „Hrochův Týnec“, obdržel znak svůj a pečeť sv. Martina nevíme,
tolik ale jisto, že nedostalo-li se městysi Hrochovu Týnci pečeti té hned, když bylo povýšeno, stalo se tak jistě za vlády
Ferdinanda I.; neboť zvláště tento panovník oblíbil sobě dávati městům ve znaky patrona jich chrámu Páně.
Tím, že Týnec nazván „Týnec Hrochův“, byla prokázána zvláštní úcta Mikuláši Hrochovi i veškeré rodině Hrochů,
ale také dějinám dalším osady zdejší dobře bylo poslouženo; neboť pokud v dobách dřívějších osada zdejší jen Týncem
slula, byla nesnadnou práce rozpoznati, ke kterému Týnci děj se odnáší. Byloť odedávna mnoho Týnců po Čechách.
Povýšením pak na městečko byla osada zdejší nejen vyznamenána, smějíc od té doby užívati znak udělený ve štítu,
na městské zástavě, jakož i na pečeti, kteráž byla tenkráte v takové vážnosti, že při sezeních rady míval purkmistr pečeť
na stříbrném řetězu na krku, (Viz. Adámek Chrudimsko str. 16) ale získalo si i výhod hmotných. Města a městečka odváděla
ovšem svým vrchnostem různé platy z pozemků, z domů a ze živností, měla však přece výhody před vesnicemi. Tak na př:
volila si městečka své sudí a přísežné obecní starší, kteří konali nižší právo, měla práva tržní, ano směla se s povolením
krále i ohraditi. (viz Adámek Chrudimsko str. 14.) – Jména, jimiž Týnec od těch dob byl jmenován tato jsou: Hrochův
Týnec, nesprávně také: Hrochova Tejnice, aneb i ještě nesprávněji: Hrachová Tejnice, latinsky: Teynecz Hrochuv, neb:
Teinicium Rochi, německy: Hrochovo Teinitz, neb i Rochova Teinitz.
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Oddíl III. Dějiny Hr. Týnce od Hrochů do války třicetileté
1. Doba Štítných na Hrochově Týnci
„Potomek věhlasného Tómy ze Štítného (narozen r. 1325. neb 1326.) Mikuláš Štítný ze Štítných koupil r. 1544
zboží Morašické tvrz a ves s příslušenstvím v Lánech, Dřenicích, Bylanech, Mezilesicích a Mikulovicích s tvrzí pustou
v Kozojedech za 3 000 kop grošů českých. Tento Mikuláš Štítný býval na sněmích zemských, jakož i při jednáních
a sjezdech krajských, kdež nemálo slovo jeho platívalo, jakož jej i zhusta čteme co prostředníka nebo ubrmana v rozličných
záležitostech města Chrudimi. Byl muž rozšafný, zámožný a věcí hospodářských dobře znalý. Prohlížel zvláště ku zvelebení
a pozdvižení zboží svého Morašického, při čemž mu byli k ruce úředníci jeho a to p. Petr Hamza ze Zabědovic a při něm
Jan Humpulecký z Rybenska. Onomu (Petrovi Hamzovi ze Záběh.) dal jedinou svou dceru Johanku Štítnou za manželku.
Zemřel r. 1550 odkázáv svým kšaftem veškerý statek svůj své dceři Johance Hamzové ze Štítného.“ (Pam. archeol. V. str.
35) Mimo zboží Morašické sdědila však po otci dojista i značnou část peněz, kteréhož úsudku docházíme tím, že manžel
její Petr Hamza (jindy také píše se Bořek) ze Zabědovic ukoupil ještě téhož r. 1550. tvrz Hrochův Týnec (však bez
městečka) se vším příslušenstvím za 900 kop grošů českých. Tím mizí z dějin zdejšího města poslední ratolesť velice
rozvětvené rodiny Hrochův.
Petr Hamza ze Zabědovic byl mužem rozšafným, proto také byl dvakráte (r. 1554. a 1555.) hejtmanem kraje
Chrudimského, avšak nedošel vysokého věku. Odkázáv zboží své Týnecké manželce Johance ze Štítného zemřel již r. 1557.
Paní Johanka ze Štítného, jak paměť o ní se zachovala, byla paní nábožná, dobročinná a hospodářská.
Po smrti svého manžela provdala se za svého bratrance Prokopa Štítného ze Štítného.
Prokop Štítný ze Štítného koupil již dříve tvrz Týneckou od Petra Hamzy, když pak po smrti Hamzově pojal
za manželku Johanku Štítnou, učinil smlouvu r. 1558. s Petrem Hrochem, kteroužto smlouvou postoupil jemu Petr Hroch
i městečko Hrochův Týnec za několik dvorů kmecích ve Trojovicích, arci cenu mnohem menší majícího, pročež i přídavek
na penězích obdržel.
Prokop Štítný ze Štítného byl mužem bohatým a váženým. Proto spravoval i on, jako předkové jeho, různé úřady
a povinnosti veřejné. Tak na př: r. 1557. byl zvolen hejmanem kraje Chrudimského, r. 1569. byl zvolen do komise
ku přehlédnutí a srovnání zřízení zemského a práv městských a r. hned následujícího 1570. byl podruhé jmenován
hejtmanem kraje Chrudimského. Pro svou zběhlost v řádech a právech zemských býval brán ku rozličným důležitým
poradám. Na zboží svém hospodařil s prospěchem, čehož důkazem, že r. 1570. koupil od Petra Hrocha ještě některé dědiny
u Týnce Hrochova a od Jiřího Slepotického ze Sulic zboží jeho v Čankovicích a Trojovicích obé za 1200 kop grošů
českých. (Pam. archaeol. II. str. 2691.) – Při skvělých vlastnostech svých nebyl však Prokop Štítný již tak ryzím
a ušlechtilým karakterem, jako byla veliká čásť dřívějších Štítných; neboť kdežto manželka jeho zůstala dobroditelkou
až do smrti, zůstalo známo o Prokopovi, že byl svárlivý a časté vedl pře se sousedy. tak na př: čteme, že měl spor s Petem
Hrochem r. 1555., o kterém sporu praví knihy appelační, že „Petr Hroch z Mezilesic na místě poddaného svého Prokopovi
ze Štítného žalobou pro zlodějství (z lapání ryb v sádce) povinen nebyl.“ (Pam. archaeol. IX. str. 589.) Ano, ani se svými
příbuznými nežil v míru, tolik alespoň jisto, že se strýcem svým Onšem nedovedl žíti po strýcovsku. (Sedláček, Chrudimsko
str. 214.) Však jen na krátký čas trval tento spor se strýcem Onšem, později všeho sporu zapomenuto a žili oba ve přátelství
a míru.
Prokop Štítný neměl žádných dítek, pročež, aby jmění jeho po smrti nepřišlo v ruce cizí, sdělal již r. 1566. kšaft,
který však teprv r. 1578. ve čtvrtek po sv. Filipu a Jakobu do desk byl vložen. Tímto kšaftem poručil statek svůj Hrochův
Týnec manželce své paní Johance Štítné, aby jej až do smrti své užívala a kdyby zemřela, aby připadl nejstaršímu synu
někdy Onše Štítného, jeho strýce, kterakkoliv by se jmenoval a z něho aby pak statek ten vždy na nejstaršího mužského
potomka rodu toho přecházel, však tak, aby on dědicům někdy Jana Hlasa z Kamenice, újce jeho 500 kop gr. č. vyplatil.
(Desky zem. kv. hřebičkový. J.19) Prokop Štítný zemřel na začátku r. 1578.
Dříve však než Prokop, odebrala se na věčnost manželka jeho Johanka, zemřelať již r. 1577. odkázavši zboží své
Morašické své jediné dcéři Evě, kterouž měla z prvého manželství s Petrem Hamzou ze Zabědovic. Však ihned po smrti
Prokopově uvázal se ve statek Týnecký příbuzný Prokopův Adam Štítný. Změnilť dojista Prokop svou poslední vůli ještě
v pravý čas před smrtí, když manželky, která měla býti dědičkou, nebylo již na živu. Proti tomuto změněnému kšaftu páně
Prokopovu položila odpor, jak dalo se očekávati, paní Eva Špetlová, ale Adam Štítný rozepři vyrovnal tak, že zůstal
v držení Hroch. Týnce.
Adam Štítný zůstal v držení Hrochova Týnce do r. 1583. Odchýliv se od vzorů slavných předků svých více dbal
života dobrodružného než správy zboží svého. S Adamem bydlel na Týnci i bratr jeho Jan, který psával se také : Jan Štítný
ze Štítného a z Týnce. (Rybyčka v Archaeol. pam. V. str. 35. a 36. mluvě o rodině Štítných praví, že Adam Štítný uvázal
se již r. 1577 v držení statku Hroch. Týnce, jako jediný ještě pozůstávající syn po někdy Ondrušovi ze Štítného. Písemné
však památky mluví o bratru Adamovu Janovi.)
Jestliže již, jak zdá se, vládl Adam Štítný na Týnci hned od smrti paní Johany Štítné, pak přece doba jeho vlády
na Týnci byla krátká netrvajíc ani plných šest roků. Prodalť již r. 1583 zboží své Týnecké a nejspíše z Týnce odešel. Kam
se uchýlil neznámo, ale později r. 1593 naskytá se při dvoře p. Ladislava z Lobkovic, který však ušel ze země, když
zdvižena byla proti němu hrdelní pře pro spiknutí proti bratrovi svému Jiřímu z Lobkovic. V tuto při zapleten byl i Adam
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Štítný, jakožto průvodce Ladislavův. Proto pohnán před soud, by vydal svědectví proti p. Ladislavovi. byl obeslán na den
14. března r. 1593. , ale nedostavil se. Kam zašel nevíme. Jenom titulář z r. 1589. připomíná ještě Adama Štítného jako pána
z Týnce, ale v této době neměl Adam dojista ani haléře z tohoto panství. Kdy a kde zemřel Adam Štítný také nám není
neznámo.
Dříve snad ještě než zemřel Adam, zemřel bratr jeho Jan Štítný ze Štítného a z Týnce. Nikdo z nich nezanechal
dítek po sobě a tak byl Adam ze Štítného poslední známý potomek mužský starožitného rodu Štítných ze Štítného.

2. Páni z Lobkovic na Hr. Týnci
Poněvadž Adam Štítný byl mimo bratra Jana posledním potomkem rodiny Štítných, pozbývalo zboží Týnec jich
smrtí závady svěřené, čímž umožněno bylo Adamovi je prodati. I ukopil zboží Týnecké r. 1583.
Mikuláš z Lobkovic za 5 750 kop gr. č. Ke zboží tomu, jak výslovně se praví, náležela tvrz Týnec s městečkem
a příslušenstvím. Mikuláš z Lobkovic, kníže na Nových Hradech, J.M.C. rada a hejtman Starého města pražského, přikoupil
ještě tvrz Bezděkov a spojil ji se Týncem. Netěšil se však dlouho svému panství; neboť zemřel již roku 1588.
Po Mikuláši Lobkovicovi zůstali dva synové: Jan Viktorin a Mikuláš, mimo ně pak dcera Anna. (Sedláček
Chrudimsko str. 211.) Oba synové byli však příliš mladí, pročež bylo nutno, aby dlouho zůstali pod poručenstvím a poručík,
aby ujal zatím správy statku, který byl po Mikuláši z Lobkovic nemálo zadlužen. Úřad ten těžký převzal na sebe strýc těchto
synů Ladislav starší z Lobkovic.
Ladislav starší z Lobkovic spravoval (od r. 1588. – 1594.) statek velmi správně, ale nemalých zakusil obtíží,
nevěda, jak zaplatiti veliké dluhy Mikulášovy. V těchto nesnázích vypůjčil si 6150 kop. gr. č. od své manželky Magdalény
Lobkovské, hraběnky ze Sahn, dav jí dostatečný zápis deskami zemskými (r. 1592.) na Nových Hradech, Týnci
a Bezděkově.
Zatím však dospívali pod jeho poručenstvím pan Jan Viktorin a Mikuláš. Proto rád zbavil se obtíží, které mu
působyla správa statků Mikulášových, když r. 1594. uvázal se ve statky ty Jan Viktorin, starší jeho svěřenec.
Jan Viktorin z Lobkovic vstoupil do doby zlé. Aby zaplatil úroky a mohl si pansky vésti, přidělal nové dluhy.
Poněvadž bylo mu s bratrem o statky se rozděliti, pořídili smlovu, kterou připadl Týnec a Bezběkov jemu samému. Aby
nyní alespoň nejdotěrnější věřitele upokojil, prodal ve městečku dvůr zvaný Vojtěchovský. Byl by za krátko nucen
s prázdnou rukou snad opustiti svou tvrz, však zemřel již následujícího roku 1595.

3. Páni Bezdružičtí z Kolovrat na Týnci
Již před smrtí Jana Viktorina z Lobkovic chtěli věřitelové nepokojní nastupovati na jeho statky, pročež jakmile
zemřel, počali domáhati se svých požadavků. Hlavním věřitelem byl Bedřich Zapský ze Zap, tento však postoupil r. 1595
práva svého Janu Bezdružickému z Kolovrat, kterýž chtěje Týnec si podržeti, upokojil ostatní věřitele penězi, načež dosáhl
všech práv na zboží Týnecké.
Jan Bezdružický z Kolovrat byl pán dobrý, který se ujímal svých poddaných, byl i dobrodincem církve. Nepobyl
však na Týnci dlouho, neboť zemřel již roku 1604.
Zanechal po sobě Jan Bezdružický syny dva: Viléma Jindřicha a Ludvika, kteří rozdělili o statky otcovské r. 1609.
tak, že Ludvik obdržel Týnec, Vilém Jindřich obdržel Bystré. Vilém Jindřich stal se mužem vzácným, čehož nejlepším
dokladem, že Král Bedřich (r. 1620.) a Ferdinand II. (r. 1623.) zvolili jej hejtmanem kraje Chrudimského, ve kteréž
důstojnosti zůstal pak téměř bez přerušení až do r. 1641. Ne tak Ludvik.
Ludvik Bezdružický z Kolovrat v ničem nepodobal se otci a bratru svému. Ludvik při vzpouře stavovské r. 1618
– 1620 stál při straně protestantské. Proto obávaje se trestu prodal smlouvou r. 1623 dne 27. března své dědictví Týnecké
totiž „tvrz Týnec Hrochův s příslušenstvím, dva dvory ve Trojovicích, tvrz Bezděkov se dvorem poplužným, městečko
Týnec, vsi Třítež, Hlubokou, Bezděkov, Libejčinu, Řepníky, Třemošice Zádoly“ – Kašparovi Celerovi z Rosenthalu J. M.
C. hejtmanu Pardubického panství za 26.500 kop miš. a vložil mu zboží toho roku ve desky zemské (dne 7. dubna).
Nesprávným tudíž jeví se mínění Sommerovo, kterýž ve své topografii píše, že Ludviku Bezdružickému
z Kolovrat byly statky královskou komorou skonfiskovány a na 39 919 kop 30gr. oceněny, zato, že bral podíl na povstání
protestantském (Sommers Topografie V. Baně s. 87.) Nejspíše ze Sommerovy Topografie čerpal také Adámek, který tamtéž
praví, že Ludviku Bezdružickému statky jeho Královskou Komorou byly skonfisovány. (Chrudimsko str. 60.)
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4. Povšechný stav Hroch. Týnce do války 30leté
Do nešťastných bratrovražedných válek Husitských dobře dojista se dařilo všemu lidu po krajích naší vlasti.
Nemilovali sporu a válek, milovali tichý život rolnický, z něhož aby nebyli vyrušováni, stavěli pevné ohrady a tvrze, které
by již vzezřením svým odpuzovali nepřítele od jejich území. Když však nepřátelé přece přišli, chopili se zbraní a zasazovali
rukou pádnou tak dlouho nepřátelům rány, až je daleko zapudili od svého území. Nemilujíce sporu se sousedy, nenáviděli
tím více sporu domácího. Proto žili poklidně v míru mezi sebou, vždyť v jednotlivých osadách žili členové téže rodiny,
bratři pokrevní. Naskytl-li se kdy přece spor, byl uklizen županem, který vždy bedlil, aby mír v župě byl zachován. Horší
doby nastaly již neblahými válkami Husitskými. Neshoda náboženská a mimo to i dělení se rodin a přechod jich z osady do
osady porušily potřebný poklid a mír, války ochuzovaly lid a trvajíce dlouho odvykaly lid životu pracovitému. Lid chudnul
i také v těch krajinách, které zbraněmi nepřátelskými byly ušetřeny. Ale nejen lid chudnul, ba ani na těch hradech a tvrzích
nebylo nadbytku. Vždyť přemnozí páni a rytíři ani berně nemohli zaplatiti. A mezi ty náležela, což nás podivem naplňuje,
i paní Johanka Štítná ze Štítného, kteráž přece byla paní hospodárná, ba vzorná. Čtemeť v seznamu dluhů kraje
Chrudímského, že „Johanka Štítná ze Štítného a na Morašicích ze statku svého Morašického, kterýž se jí dostal, dlužna
zůstala berně za rok 1563 třicet pět kop 17 gr. a 1d. a ze statku sirotčího své dcery tolikéž.“ (Pam. archaeol. IX. str. 588.)
Jest ovšem také pravda, že nebyl vždy nedostatek na příčině, když někdo nezaplatil správně daní, i nepořádek
a nedbalost se u některých objevuje. Takovým byl hned Prokop Štítný na Týnci, manžel Johanky. Prokop Štítný byl mužem
bohatým, který zboží své Týnecké koupěmi ještě rozšiřoval. A přece zůstal dlužen r. 1558. berně ze statku, z peněz i z lidí
poddaných 11 kop 31 gr. 2 d. A na tom ještě nebylo dosti, neboť r. 1563. opět zůstal dlužen 39 kop 23 gr. 5 ? d. Proto
upomínala ho posléze r. 1569. Komora česká „aby zadrželé berně zapravil i se škodami na to vzešlými“. (Archaeol. pam.
IX. str. 589.) – Méně již bude nám s podivem, že Ladislav z Lobkovic nebyl s to vymaniti úplně ze dluhů statek Týnecký,
ba že dlužen byl i takovým lidem, kteří sami byli peněz potřebni. Tak čteme v seznamu dluhů, který sepsala sama manželka
Ladislavova také tento dluh: Paní Ludmile Štítné 325 kop gr. č. (Tato paní Ludmila byla žena Adama Štítného, o němž jsme
pověděli, že ze země uprchl a té dojista bývalo by milo, kdyby svých peněz obdržiti mohla.) (Pam. archaeol. IX. str. 591.)
A když zmizel blahobyt bývalý ze hradů a tvrzí, nemohlo dobře se vésti lidu poddanému, vždyť tíseň, která stihla
pána, ucítil brzo lid poddaný. Poddaní bývali nástrojem, kterým neblahé poměry pánův měly býti napraveny. Bylyť roboty
a daně zvyšovány, tenkráte úplně po libosti pánů. Ku těmto trampotám lidu poddaného přistoupila ještě krutá daň z krve,
když totiž „snešením sněmu v Praze, ode dne 25. května 1609 do 23. února 1610 držaného byla v Čechách nařízena
hotovosť, k níž bylo obyvatelům z každých 5.000 kop gr. č. jmění postaviti jednoho zbrojného koně s jezdcem a dvacátou
osobu z osedlých poddnaných co pěšího zbrojného.“ (Pam. archaeol. VIII. str. 381.)
Při tom daně peněžité stále byly zvýšovány za nepokojných těch dob. Vrcholu dosáhly pak r. 1615, neboť tenkráte
bylo ustanoveno, že povinen jest každý pán platiti jak za osobu svou, tak i (měl-li lid poddaný) za každého z nich (1 ? kopy
gr. míš. za osobu). Mimo to nařízena i berně domovní, které mělo se užíti na opevnění hranic uherských proti Turkům.
Každý, kdo měl na panstvích neb statcích svých lidí usedlé, byl povinen vybírati od nich z každého domu neb chalupy buď
velké neb malé, když jen v ní lidé bydleli.(krom ovčáckých, pastuších a kovářských chalup a lázní v městečkách a ve vsech)
po 20 gr. míš. ročně. Tato berně veliká, která vynesla v Čechách r. 1616 ohromnou částku 700.000 kop gr. m. byla
na panstvích vybírána a nejvyšším berníkům od sněmu voleným zasílána. (Pam. archaeol. VIII. str. 179.) Tak sevřen byl
za těch dob pán a s ním lid jeho poddaný.
Jediné co chránilo lid náš za těch dob před úplnou záhubou bylo, že nemohl padnouti v moc židovstva. Nebyloť
trpěno tenkráte krčem, ve kterých odedávna žid hleděl odírati lid o poslední peníz. Již sněmovní zápis ze dne 4. října
r.1462. aby zachránil lid nařizuje „krčem nižádných aby nebylo, kromě těch, které jsú od starodávna vysazeny a popravce
v každém, aby moc měli, kdyžby bezprávně krčmy byly, pivo jim bráti a je stavovati i krčmáře bráti… Také ležáky
po krčmách popravce budú mieti moc takové zdvihati a bráti.“ (Archiv český IV. str. 436.)
Však také na štěstí lid český i s hnusem odvracel se od židů a varoval se veškerého styku s nimi, věda že žid nikdy
nesmýšlí dobře se křesťanem. Jak veliký odpor měl lid český proti lidu israelskému toho dokladem jsou přísná nařízení,
která dávaly různé krajiny proti židům, aby je jednak od svého území odstrašily, jednak také, pokud již mezi měšťany území
jejich se usadili, je ze své krajiny vypudily. Jak vedli sobě za těch dob proti židům na Chrudimsku nevím pověděti, nevedlo
se však židům zde as o mnoho lépe než jinde a než na př: Plzeňsku, kdež vydáno nařízení proti židům, které pro zajímavosť
tuto podávám: „R. 1493 v pondělí po sv. Jiljí: Aby všichni židé domácí a hosté v kuklách židovských chodili, aby mohli býti
poznáni od jiných lidí a ženy jejich, aby chodily ve šlojéřech s žlutými a širokými kraji pod pokutou pěti gr. kolikrát by
jinač byli zastiženi.“ Roku pak 1501 nařídili ještě mimo jiné „aby žádný žid nemyl se v lázni křesťanské.“ (Pam. archaeol.
VII. str. 593).
Ačkoliv nemůžeme schvalovati všech přísných nařízení tenkráte proti židům daných, přece musíme doznati, že tím
zachráněn byl lid náš, takže židé nemohli zatíti spáry své do zdravého těla národa českého, aby vyrvali jemu poslední sousto
těžce dobytého chleba a tak hmotně a mravně jej zničiti.
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5. Ráz povahy obyvatelstva zdejšího za dávných dob
Pozorujeme-li lid náš český vůbec před válkami 30letými, vidíme, že čím pevnější kořeny zapouštělo křesťanství
v národ český, tím stále nabýval rázu mírnějšího a ušlechtilejšího. Křesťanské učení uvádělo v život našeho lidu
i křesťanskou vzdělanosť i křesťanský mrav. Blahodárný účinek křesťanstva jevil se nejdříve na ženě české. Všichni
pozorovatelé těch dob obdivují veliké cnosti paní a dívek českých a všichni souhlasí i v tom, že jedině duch křesťanský
vytvořil v dívkách a paních něžný cit, při tom touhu po práci a když bylo třeba, mysl, která klidně dovedla snášeti i různá
neštěstí. Ani my, hledíce specielně na zdejší, osadu nemáme ničeho, co by vrhalo stín temný na ženy Týnecké dávných dob.
Jinak již bylo s muži. Spatřujemeť ovšem na veliké části mužů té doby pevnou víru a skutky víře křesťanské
odpovídající, u mnohých však také najdeme vady. Nebyloť tak snadno, aby rychle úplně zaměnili se mužové silní, povahy
rázné a prudké. Proto ti, kteří jinak jsou plni víry, pouštějí někdy uzdu starým navyklostem. Spory náboženské a spory
o trůn český živily ještě chyby v lidu, nadto pak ještě páni a rytíři na hradech a tvrzích majíce mnoho volnosti zaručeno
nejen často nepředcházeli lidu příkladem dobrým, ale nejednou dávali i pohoršení svým poddaným dopouštějíce se činů
i úplně nízkých. Stujtež zde příklady z osady zdejší:
Jest známo a dokázáno, že Jan Štítný ze Štítného (syn Onšův), potomek věhlasné rodiny Štítných rád se rval,
zvláště když napil se trochu dobrého vína. Uvedu jen jeden úryvek z jeho života:
„Léta 1590 v sobotu den sv. Michala archanděla oznámil císařský rychtář Valentin Březovský ve městě Chrudimi
Komoře české, že nevole nějaká i bitva se v městě Chrudimi léta 1590 v druhou sobotu postní při jarmarce sběhla mezi
dvěma pány stavu rytířského: panem Adamem Talackou z Ještětic a panem Janem Štítným ze Štítného a na Tejnici „tak
že jeden druhého ranil a okrvavil. A když rychtář císařský „podle povinnosti své“ takovou nevoli staviti a k žádosti Adama
Talacky pana Jana Štítného na závazek vzíti chtěl, aby se, jest-li by toho potřeba byla, kdež by náleželo, postavil, Jan Štítný
z města ušel, až žoldnéři císařským rychtářem za ním vyslaní jej dohonili a jemu dále jíti nedali.“ (Pam. archaeol. IX. str.
591.) Jak vše skončeno nevíme pověděti.
Janu Štítnému alespoň poněkud promineme vědouce, že dopouštěl se výstředností jenom, když se podnapil.
Horším byl ještě Ludvik Bezdružický, syn šlechetného Jana Bezdružického. O Ludviku Bezdružickém zachovala se paměť,
že také rád se svými přátely kvasil a potom přeskočiv meze slušnosti nešlechetně si vedl. I jinak náležel Ludvik
Bezdružický mezi nejbujnější. Uvedu opět příklad z jeho života:
R. 1612 dne 23. ledna přišel k němu Matěj Krokvinovský, farář Trojovický za jistými příčinami. Když ty věci
vyřízeny byly, tu Ludvik mu ze zámku Týneckého jíti nedal a jej u večeře zdržel. Při tom mu připijel „vilkum“ a kněz Matěj
pil také, až usnul. Tu dovolil Ludvik přítomným hostem, že kněze nočního času nůžkami ostříhali a když na zemi se povaliv
přece spal, oholili mu bradu a tak jej z ohyzdili. Kněz Matěj pohnal proto Ludvika do soudu zemského vině jej z toho,
„že jeho úřad apoštolský zlehčil.“ (Sedláček :Chrudimsko str. 212.) Jak dopadla pře ani tu nevím říci.
Však nebyli tak bujnými snad jenom páni na Týnci, ale i jinde, jak výše pověděno, vedli si podobně. Uvedu příběh,
který dotýká se alespoň částečně také Týnce: Václav Berka, když nastoupil panství Richemburské míval časté soudy. Tak
pohnal r. 1577 Burjana Špetla z Janovic, poněvadž tento „rychtáře Týneckého, člověka Václavova, kyjem ve hlavu
a na záda zbil, až k zemi připadal.“ (Sedláček Chrud. 83.) Jak neblaze působyly tyto příklady zlé pánů, lze si pomysliti.
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Oddíl IV. Děje za války třicetileté
A. Válka česká
1. Hrochův Týnec bez kněze
Známo, že Hrochův Týnec měl kostel zasvěcený sv. Martinu, biskupu Turonskému, při kostele faru a tudíž i kněze
již před rokem 1350. Které osady náležely tenkráte ku farnosti Týnecké nevíme, zdá se však, že neobsahovala více osad než
Týnec a Čankovice, tak alespoň souditi lze z register desátečních do r. 1621., která více osad při farnosti zdejší neobsahují.
Poněvadž však osady připojené kostelu Honbickému nikdy neodváděly faráři Týneckému ani za dob novějších žádného tak
zvaného desátku, můžeme přijmouti, že již ve století 16. Honbický kostel byl připojen jako filialný ke kostelu Týneckému,
také možno, že stalo se tak ještě dříve, ale tolik jisto, jak i výše pověděno, že ve 14. století kostel Honbický i Trojovický
byly kostely farními. (Na bývalou faru ve Honbicích upomíná dnes již jen kousek pole, které udrželo si název „kněží
kousek“.) Kdy Honbice staly se filialkou Týnce na jisto postaviti nelze.
Nemajíce písemných památek z těch dob, nevíme, kteří kněží žili tenkráte na zdejší osadě.
Prvou listinu, ze které něčeho alespoň na určito se dovídáme, jest starý opis listu psaného na pergameně. Původní
onen list pergamenový byl úvodem ke knize pamětní, kterou napsal r. 1621. farář Týnecký Jiří Kaudulin Třebochovký.
Farář ten praví v úvodu tom, čili předmluvě, že byl jmenován farářem Týneckým téhož roku 1621. Ze svých předchůdců
jmenuje jen jakéhos Šimona Silesia (snad Slezáka), kterýž byl farářem v Týnci r. 1602. Ač jenom ten jediný list nám zůstal
a to ještě jen v opise po faráři Kaudulinovi, jest předce pro nás nejen památným, ale i poučným tím, že opisovatel onoho
listu přičinil i krátký výtah (extrakt) ze knihy oné pamětní a v něm poznamenal osady ke Týnci patřící. Dle tohoto extraktu
náležely r. 1621. ke kostelu Týneckému již tyto osady: Skalice, Bližňovice, Blansko, Čankovice, Zásady, Bořice. Mimo
to patřil ku Týnci, lépe řečeno ke kostelu Týneckému, jako filialný kostel Řepnický.
Nepobyl však dlouho v Týnci farář Kaudulin, mizíť stopa po něm veškerá již po r. 1621., načež fara zdejší zůstala
opuštěnou na dlouhou řadu let.
Co stalo se s farářem Kaudulinem nemohl dopatrati se již ani na počátku 18. století farář Koukal, kterýž v listině
uložené r. 1728. do věže zdejšího kostela (nalezené r. 1819. při opravě věže té), poznamenal takto: „Kostel tento ve městě
Hrochově Týnci pod ochranou Martina biskupa Turonského po dlouhou řadu let trval zasnouben snoubencům po sobě
následujícím, pastýřům duší katolických, z nichž poslední zasloužil jméno pastýře dobrého Kaudulin Jiří, kněz církevní
až do r. 1621. kterýžto když zemřel, aneb což pravdě podobno jest ukrutností bludařů byl vyhnán, zůstal opuštěn a osadníci
Tejneční byli nuceni lačníce po pastvě slova Božího hledati ji částečně ve Chroustovicích, z části v Dašicích, posléze
ve Trojovicích až do r. 1701.“ Že farář Koukal spíše přijímá za pravdu, že Kaudulin byl vyhnán, nebude nám s podivem,
když vzpomeneme, co dělo se za těch dob na všech stranách. Bylť na př, hned v sousedních Dašicích dosazen r. 1620. první
katolický farář Matouš Zinger, tento však byl zabit v lukách Komárovských od obyvatelů utraquistických Dašických. (Pam.
archaeol. X. 288.)
Jaké obtíže nastaly osadníkům zdejším možno si domysliti. Tyto obtíže byly zvýšeny ještě všeobecným
nedostatkem katolického kněžstva po Čechách. Když dosazen byl do Dašic opět farář katolický, chodili osadníci zdejší, jak
praví farář Koukal, jednak do Dašic, jednak do Chroustovic. Hůře však bylo, když bylo nutno, aby kněz přijel do osady
zdejší buď zemřelé pochovati aneb přisluhovati svatými svátostmi. Farář Dašický jen zřídka mohl přijeti, aby vykonal
nějaké úkony náboženské, bylyť mu přiděleny mimo Dašice i Mikulovice, Dříteč a Bejšť, takže v těchto svých osadách měl
práce přemnoho (Pam. arch. X. 287.), proto častěji přicházel do zdejší farnosti ku výkonům náboženským kněz
z Chroustovic. Bude snad při tom mnohému s podivem, proč neděje se tu zmínka o blízkém faráři Trojovickém. Však
i ve Trojovicích bývali často bez kněze. Poněvadž však Trojovičtí vždy po čase alespoň delším kněze obdrželi, připojen byl
později kostel Hrochov Týnecký jako filialný ke kostelu Trojovickému a farář Trojovický jako příslušný farář vykonával
pak obřady pro farnost zdejší. Poněvadž i později ještě střídali se mnoho faráři ve Trojovicích, bylo přece častěji nutno
zváti a žádati jiné okolní kněze za výpomoc, jak dosvědčují matriky zdejší farnosti počínající rokem 1665.

2. Rodina Celerova na Hrochově Týnci
Již výše pověděli jsme, že Ludvik Bezdružický prodal zboží své Týnecké panu Kašparu Celerovi z Rosenthalu.
Nebyl však Ludvik Bezdružický za posledních let na Týnci; ale bydlel na Týnci rytíř pan Mikoláš Vltanovský
z Vlčkovic, kterému Ludvik Bezdružický byl mnoho dlužen. Zprávu tu čerpáme ze slov faráře Kaudulina, který napsal
o sobě slova tato: „Já kněz Jiří Kaudulin Třebochovský, dostavší se z vůle Pána Boha všemohoucího za správce církve Boží
do městys Tejnice Hrochovy při času sv. Havla na půl desátku letha od narození K. P. 1621. za pana a držitele téhož statku
podle dluhu jemu na něm zapsaného urozeného a statečného rytíře pana Mikoláše Vltanovského z Vlčkovic na Uhersku
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a Čepřovicích a.t.d.“ Dle toho zdá se, že usadil se tento rytíř na Týnci ze strachu o dluh, kterým Ludvik Bezdružický byl mu
povinen, chtěje hájiti své jmění, kdyby statek Ludvikův měl býti za trest skonfiskován. Došel však dojista svého jmění, když
Ludvik statek svůj prodal panu Celerovi.
Pan Kašpar Celer (jinde psán on i potomci jeho také Celarové, a neb též Cellerové a Zellerové) byl mužem
vynikajícím, kterýž obdržel první erbovní list na praedikat „z Rosenthalu“ a spolu erb r. 1596. Za erb obdržel štít na příč
rozdělený: ve svrchní zlaté polovici hořejší, část černé rozletité orlice s červenou růží na každém křídle, v dolejší polovici
černé a žluté a nad tím vším hořejší část orlice. Odměny té dostalo se mu za zásluhy při appellačním soudě v Praze, kdež
sloužil se svými bratřími Melicharem a Hanušem Celerem. R. 1600 byli všichni tři povýšeni do stavu šlechtického. Kašpar
později stal se strážcem klenotů císaře Rudolfa II. a Jan Celer cís. komorníkem. Pro horlivé a bedlivé služby jejich
propujčen jim stav rytířský a přijati za obyvatele země České r. 1607. Když Bedřich Falcký za krále uveden byl do Čech,
přísahali mu také bratři Kašpar a Jan Celer věrnosť, ale jako katolíci osvobozeni byli pokuty r. 1622.
Kašpar již v l. 1618 – 1620 byl hejtmanem cís. panství kolínského, načež stal se hejtmanem cís. panství
pardubského. Při konfiskaci ukoupil nejprve dům Kekulovský ve Starém městě pražském, načež teprv ukoupil Hrochův
Týnec a později r. 1629. nabyl ještě Trojovic od Volfa Viktorina Hradeckého z Bukova. (Ottův sl. nauč. V. str. 268.)
Toto předeslati považovali jsme za nutno, abychom s rodinou Celerovou poněkud blíže seznámili čtenáře; neboť
tato rodina získala si v Hrochově Týnci později zásluh nesčetných.
Zda pan Kašpar Celer z Rosenthalu, hejtman cís. panství pardubského přistěhoval se do Týnce ihned r. 1623.
či o něco později nevíme.

3. Doba po bitvě na Bílé hoře do r. 1626
Příchod pana Kašpara Celera z Rosenthalu do Hrochova Týnce připadl do doby zlé. Zakusiloť Chrudimsko
veškeré za těch dob útrap více než kterýkoliv jiný kraj český. Bitvou na Bílé hoře (8. listopadu 1620.) byl dobyt jak známo
nám pokoj a mír v Čechách, ale jen zdánlivý, takže teprv po bitvě nastaly doby trudné. Chtěl totiž císař, aby ti, kteří od víry
katolické se odtrhli, opět ku víře katolické se vrátili. Proti těm, kteří se zdráhali tak učiniti, bylo mocí dostupováno,
poněvadž císař za jisto považoval, že nebude pravého poklidu, pokud protestanté budou v Čechách. Násilí však vyvolalo
časté odboje, takže císař uznal za nutno mnoho vojska po Čechách rozděliti, aby pokoj byl udržen. Ježto pak
na Chrudimsku častěji než kde jinde jednotlivci na odpor se vydávali, trpělo také Chrudimsko vojskem víc než kterýkoliv
jiný kraj. Čtemeť o těch dobách tuto památnou zprávu:
„Po bitvě bělohorské přecházelo jedno vojsko císařské po druhém a to buď na „durchcugu“ buď „v kvarnisoně“
do Chrudimi a okolí tamního a tu zvláště do Hrochova Týnce a do Slatinan. Soldateska tato, podobajíc se více zběři
loupežnické nežli vojsku řádnému, loupila a plenila vše a všude i trápila a sužovala nad to obyvatele tak, že tito opustivše
domov svůj zběhli do hor a lesů příležících a kdo zůstal doma, pochován byl nákazou morní, která tehdáž, zvláště, ale
r. 1625. ve Slatinanech zuřila.“ (Pam. arch. I. str. 271.)
Zpráva tato zřejmými tahy dosvědčuje nám, že mimo Slatinany netrpěla žádná osada na Chrudimsku za těch dob
více, než Hrochův Týnec.
Nevěděl dojista tenkráte císař Ferdinand, jak mnoho trpí lid jeho vojskem vyslaným ku zachování pokoje a míru,
sice by dojista vojsku toho všeho nedovolil, aneb vojsko odvolav jiným způsobem byl by pokoj zajistiti hleděl.

B. Války švédské
1. Zhouby spůsobené válkami švédskými a další Celerové na Týnci
Nebylo dosti na pohromách, které stihly osadu zdejší do r. 1626. Ještě horší dnové očekávali tu hrstku lidí, která
přece zbyla zde na gruntech spustlých a namnoze neosazených. Neštěstí lidu zdejšího dovršily války se Švédy. Hned při
prvém vpádu svém do Čech r. 1639. zaplavili Švédové krajinu chrudimskou a poplenili okolí Chrudimské a při tom
i Hrochův Týnec.
Za těchto dob trudných snažil se dojista pomáhati zuboženému lidu zdejšímu pan Kašpar Celer z Rozenthalu,
kterýž byl mužem šlechetným a dobročinným. Za trudných poměrů stal se muž ten pánem na Týnci a za dnů ještě
smutnějších zemřel. Skonalť r. 1641. zanechav po sobě tři syny. Dva synové rozdělili se o dědictví otcovské tak, že Jan
Kašpar vzal si Trojovice a Václav Karel Hrochův Týnec. Syn třetí stal se kapucínem a byl r. 1667. superiorem v Kolíně.
(Ottův slovník n. V. str. 269.)
Václav Karel Celer byl slabého zdraví, rovněž tak i jeho bratr Jan, oba také brzo as v jeden čas zemřeli
nezanechavše po sobě dítek žádných. Tím statky Hrochův Týnec i Trojovice připadly na jejich sestry Annu Elišku
Šmidlovou a Marii Celerovou z Rozenthalu.
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Marie Celerovna nežila však také dlouho a Anna Eliška za sebe i jako poručnice sirotků po sestře uvázala se r.
1647. ve statky Hrochův Týnec a Trojovice.
Tyto rychlé, bolestné ztáty v rodině Celerů zavinila as slabá soustava tělesná, však nechybíme dojista, přijmeme-li,
že úmrtí ta urychlila ještě kruté chvíle, jež bylo rodině té na Hrochově Týnci zažíti. Trpělať rodina ta mnoho od Švédů spolu
s celou osadou. Nebylo totiž dosti na vpádu prvém r. 1639., kdy Švédové mnoho spustošili zdejší krajinu, již tak dosti
zuboženou, ale opakovali své vpády ještě v létech pozdějších.
Přišliť Švédové do zdejší osady opět již r. 1643, kterýžto rok stal se smutně památný tím, že při tomto vpádu
spálen byl i zdejší kostel, při kterémž požáru zničeny byly i zvony kostelní a jak pravdě nejvíce se podobá, byla ohněm
zničena i budova farní.
A ještě nebylo dosti ani na těchto vpádech; neboť přišli opět Švédové při pochodech na Chrudim a to r. 1645
a ještě jedenkráte r. 1648.
Při všech těchto vpádech (čtyřech) Švédové vždy jak v Týnci Hrochově tak i po veškerém okolí plenili, drancovali
a pálili. Mimo jiné zničili ohněm i dvory a tvrze v Mezilesicích, ve Slatiňanech, v Rosicích ano i tvrz ve Hroch. Týnci padla
za oběť. (Pam. arch. I. 317.) Při kterém vpádu byla zničena tvrz týnecká nevíme.

2. Povšechný obraz Hroch. Týnce po válkách 30letých
Hrochův Týnec na konci válek třicetiletých byl obrazem děsné spousty a nejvyšší bídy. Osada zdejší byla bez
kostela, bez tvrze, bez fary, bez kněze a kdož ví, kolik ještě budov při tom lehlo popelem?! Mnozí obyvatelé vidouce
tu spoustu opouštěli příbytky a s těmi, jimž nad hlavou byly příbytky spáleny, utíkaly ze zdejšího kraje. Ti pak, kteří přece
zůstali ještě každou chvíli hordami Švédskými byli přepadáni. A když již krutě vedla sobě na počátku válek třicetiletých
soldateska císařská, můžeme si snadno představiti, jak týralo náš lid vojsko Švédské, pověstné svými až zvířecími
ukrutnostmi, jichž tenkráte na všech stranách se dopouštělo.
Válkami těmi však nejen byla osada zdejší uvedena na pokraj úplné záhuby, ale utrpěla i nenahraditelných ztrát ve
vzhledě kulturním. Mnohé dojista vzácné, důležité a mnoho poučné spisy byly ztráveny ohněm, který zničil kostel, tvrz
a budovu farní. Litovati jest, že alespoň pamětní kniha faráře Kaudulina, aneb alespoň matriky nebyly tenkráte zachovány.
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Oddíl V. Doba Fleischmanů a Puchartů /1650 – 1681/
1. Rodina Fleschmanů na Hr. Týnci
Za dob, kdy končila válka třicetiletá nastala opět změna na zdejším panství:
Anna Eliška, kteráž r.1647 ujala panství Trojovice a Hr. Týnec, nepřežila dlouho sestry své Marie. Snad, že cítila
již slabosť tělesnou a chtěla si umenšiti různých starostí, prodala r. 1650. Trojovice Janu Rudolfovi Celerovi z Rozenthalu,
(Ottův slov. nauč. V.26 g.) načež brzo, snad týž ještě rok zemřela. Nyní měl Hrochův Týnec přejíti po právu na syny
pozůstalé po Marii Celerovně, však byli ještě nezletilí. Tou příčinou soud zemský skrze komissary k tomu zřízené dal
prodati statek Hroch. Týnecký s dvorem poplužným při tvrzi a všechny dvory. Zda z volné ruky, či snad (což pravdě
podobnější) dražbou byl prodán, nevíme. Ukoupil je David Fleischmann z Tumpachu se svou manželkou Annou
Kateřinou Fleischmannovou, rozenou z Knoblochu, za 19.000 zl.rýn. O minulosti rodiny této víme pouze tolik, že do
r. 1650. bydleli nespíše ve Chrudimi, kdež měli dvůr. Byli spolu již majetníky Bezděkova, neboť čteme o nich:
„Fleischmann z Tumpachu, David a Kateřina z Knoblochu manželé na Týnci Hrochovém a Bezděkově drželi r. 1651.
na Novém Městě ve Chrudimi dvůr, který později přešel na pana Cellára.“/=Celera/ (Pam. Arch. X. 30.)
Sželelo se dojista rodině Fleischmannově zdejšího lidu, když přišli do Týnce, i také škod zde způsobených. Však
také ihned přiložili k dílu ruku nanejvýš dobročinnou. Nejprvé obrátili zřetel svůj na chrám Páně. Nevíme, zda započala
teprv rodina Fleischmannova na spáleništi stavěti nový chrám, či zdaž již dříve zbožná rodina Celerova nový chrám stavěti
započala, tolik přece jisto, že rodina Fleischmannova stavbu chrámovou dokončila. David Fleischmann se svou manželkou
Annou Kateřinou zachoval si trvalou paměť mimo jiné tím, že darovali zdejšímu kostelu dva zvony, jak nápisy na nich
zřejmě dosvědčují.*
*/Jest to velký zvon „Martin“ zvaný, kterýž váží 17 centů 10 liber a má na horním okraji tento nápis: Me hostium
ignis sub annum 1643. sustullit Piorum flamma in honorem Summi Dei atgue Deiparde iterum extulit anno 1653. (=Oheň
nepřátel mě r. 1643. snesl, žár zbožných ke cti Nejvyššího boha a Bohorodičky opět r. 1653. vznesl.) Na dolní okraji čteme:
Mit Gottes Hilfe hat mich Martinus Schretter von Ahrnauro zu Nachot gegossen. (=S pomocí Boží ulil mě Martin Schretter
z Hostinného v Náchodě.)
Na jedné pak straně zvonu čteme:
Herr David Fleischmann von
Tumbach und Frau Gemahlin
Anna Catharina Fleischmanin
geborene von Knobloch, beide
Erbherrn und Frauen zu
Rochow-Teinitz, Woitz und
Freihof zu Lutschau.
(=Pan David Fleischman z Tumbachu a paní manželka Anna Kateřina Fleischmanová, rodem z Knoblochu, oba
dědičně páni na Hrochově Týnci, Vojicích a Freihofu u Loučeje.)
Druhý zvon „Ave Maria“ (=Zdrávas Maria) zvaný, váží nyní 9 centů a 60 liber. Byl též darován manželi
Fleischmanovými, později však (r. 1767.) byl přelit.
Tento zvon má nápisy na horním okraji: Domine ad Te clamo, propera ad me, per cipe vocem meam cum
Te vocavero. Psl. 141. (=Pane, volám k Tobě, pospěš ke mně, uslyš hlas můj, když Tě budu vzývati. Žalm 141.) - Na dolním
okraji čteme: Fudit me Josephus Lissiack Pragae. (= Lil mne Josef Lissiack /snád Lišák/ v Praze.)
Na zvoně nad touto částí okraje čteme:
Hacc Campana in Honorem
SS. Jovanny et Pauli M. M.
consecrata
et sub Regimine A D M J ac
Excellentissimi D. D.
Pauli Ferdinandi
Canoniae Chradicenjy
LVI. Abbaty
Anno 1767 refusa est.
(=Tento zvon na počesť Svatých Jana a Pavla Mučenníkův posvěcený a pod správou Vysoce Urozeného
a Slovutného Pána Pana Pavla Ferdinanda kanonie Hradíštské 56. opata R. 1767 byl přelit.)
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Na druhé straně téhož zvonu čteme:
Herr David Fleischmann von Tumbach
und Seine Frau Anna Catharina Fleischmanin,
Geborene von Knobloch beide Erbherrn und Frauen
zu Hrochou Teinitz zu Woitz und zu Lutschau.
(=Pan David Fleischman z Tumbachu a jeho choť Anna Kateřina Fleischmanová rodem z Knoblochu, oba dědiční
páni z Hr. Týnce, Vojic a Loušeje.)
Cena tohoto daru vzroste ještě před naším zrakem, povážíme-li, jak mnohými daněmi a poplatky různými byly
tenkráte stiženy vrchnosti, které bylo jim neradno zapravovati, nechtěly-li odírati lid svůj poddaný, již tak už přespříliš
utrápený. David Fleischmann byl by dojista mnoho ještě dobrodiní prokázal zdejší osadě, zemřel však již r. 1653., takže týž
rok, kdy nové zvony jím darované byly zavěšeny, rozezvučely se smutně ke dárcovu průvodu pohřebnímu.* Po smrti
manžela svého uvázala se u Týnce jeho pozůstalá manželka:
Anna Kateřina Fleischmanová. Která a jaká dobrodiní učinila ještě tato paní na zdejší osadě nemáme zpráv.
Nevíme také, kde šlechetná tato paní ukončila svůj život, ba nevíme ani, jak dlouho ještě držela statek Týnecký, tolik však
jisto, že jenom krátce držela statek zdejší, ano již r. 1655., tudíž 2 roky po smrti manželově Týnce nedržela.
?
Rozloha pozemků panství Týneckého obnášela tenkráte 6545 jiter 1480 . Však ale také spočívalo dosti veliké
břemeno daní. Platilať panství, svobodné dvory a královská města kraje Chrudimského r. 1655. (ale i v letech pozdějších do
berní pokladny krajské 3130 zl. 23 kr. 1 denár měsíční berně. /Pam, archaeol. VIII. 148/ V tuto částku připadlo platiti statku
Hr. Týneckému měsíčně 10 zl. 59 kr. 2 ? d. (Adámek. Chrudimsko str. 17.)
* Abych při této příležitosti zmínil se ještě o ostatních zvonech, které ještě jsou na zdejším Chrámu Páně,
připomínám, že mimo jmenované dva velké zvony jsou ještě dva zvonky menší. Jeden, „Umíráček“ zvaný, dán byl kostelu
zdejšímu z bývalé kaple Mariánské, když tato byla zrušena. Váží 90 liber a nese nápis:
Nutritio
Verbi incarnati
Agonizantium
Advocato
Clientaliter sacratur
A. 1722
(=Živiteli Slova vtěleného se smrtí zápasících pomocníku s důvěrou v ochranu se zasvěcuje R. 1722.)
Na druhé straně jest obraz sv. Josefa s dítkem Ježíšem a s lilií v ruce a pod obrazem jsou písmena: I.P.
Poslední zvonek „Sanctus“ na malé věžičce jest bez nápisu a váží 25 liber.

2. Rodina Puchartova na statku Hr. Týneckém
Po Anně Kateřině Fleischmannové uvázala se s panství Týnecké, nejspíše r. 1655./mělať již v tomto roce právo
podací na Týnci, (Adámek Chru. 17)/ její příbuzná:
Anna Barbora Puchartová, rozená z Knoblochova. Manžel této Anny Puchartovy byl Adam Jaroslav Puchart
Voděradský z Voděradu. Tato rodina nebydlela v Týnci, ale ve Slatinanech, které jim též náležely. Adam Puchart byl mužem
rozšafným a dbalým pořádku. Jako dříve rodina Fleischmanova stala se památnou dobrodiními, chrámu Páně učiněnými
a nejspíše i tím, že postaviti dala novou budovu farní, tak zase Adam Puchart zanechal památku po sobě tím, že upravil
dávky, které ode dávna obyvatelstvo odvádělo svému faráři zde, jako i na jiných místech. Dávky ty, jak je upravil Adam
Puchart staly se pravidlem, jímž řídilo se obyvatelstvo zdejší farnosti do dob nejnovějších, kdy dávky ty byly zaměněny.
Tím postaral se Adam Puchrat, aby farář zdejší pro budoucnosť měl zajištěnou zde hmotnou existenci.
Bude nám s podivem, že upravoval příjmy kněze zdejšího v době, kdy vůbec kněze zde nebylo. Však dojista snažil
se také, aby kněz byl do osady zdejší dosazen, ale snaha jeho zůstala marnou. Připomenouti dlužno, že Adam Puchart
sestavuje dávky obyvatelstva pro zdejšího faráře nevedl si nikterak libovolně, ale stanovil je na základě dávek dávných, jak
z roku 1621. a i z let dřívějších byly zaznamenány. (Soupis těchto dávek uvedeme později.) Pan Adam Puchart byl i jinak
mužem vzácným, takže býval bran za rozhodčího v různých sporech. Tak na př: byl volán za rozhodčího ve sporu, který byl
po více let mezi paní Ludmilou Celerovou, rodem Barthodějskou z Bartoděj, paní na Trojovicích a rytířem panem Adamem
Jindřichem Talackou z Ještětic na Přestavlcích a Vejvanovicích. /Však nevyzdvihla Paní Ludmila sporu toho, ale povstalo
nedorozumění již mezi dobré paměti panem Janem Celerem a panem Talackou. Neslo se nedorozumění to:
1.
ke průjezdům od luk pana Celera
2.
na právo pásti na občinách
3.
na právo ku části řeky od Trojovic ke splavu Týneckému
„Při komissi r. 1662. držané spor ten nebyl uklizen a věc ponechána k dalšímu šetření. Že pak pod tím časem Pán
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Bůh všemohoucí dobré paměti pana Celera z tohoto bídného světa skrze smrť časnou povolati jest ráčil, tudíž ta věc až do
r. 1667. k dokonalému skoncování přijíti nemohla. Mezitím považujíce Paní Celerová toho s bedlivostí, aby jakožto bedlivá
poručnice do nějakého zbytečného soudného řízení a zaneprázdnění se nedávala a tudíž sirotky své do větších škod
neuvedla, dne 29. srpna r. 1667. spolupůsobením pana Adama Pucharta a jiných učinila narovnání. Přálať si sama též, aby
sousedské roztržitosti a nevolnosti sešlo, alebrž aby raději láska a svornost a dobré sousedství zachováno bylo.“ (Desky
zemské,Quatern Památný, mořské barvy Cit. č. 24.)
Adam Puchart byl r. 1660. zvolen hejtmanem kraje Chrudimského, ve kterémž úřadě zůstal až do r. 1670. (Pam.
Arch. Str. 224. VIII.) ve kterémž roce nemoc upoutala jej na lůžko, z něhož více nepovstal. Zemřel r. 1671.
Smrť byla velikým neštěstím pro jeho rodinu; neboť zanechal po sobě dva nezletilé syny: Ferdinanda Václava
a Jaroslava Sigmunda, mimo ně dceru Annu Beatrici, kteráž byla nejstarší. Posledním pořízením podědil otec syny tak,
že Jaroslav Sigmund obdržel Hrochův Týnec, Ferdinand Václav dostal Slatinany. Rodina celá bydlela nyní dále, jako dříve
ve Slatinanech a do Hrochova Týnce dojížděli jen dozor vésti na svůj statek. Za nezletilé syny převzala správu panství Anna
Barbora Puchartová, jejich matka. Než ani matka netěšila se již dlouho životu. Cítíc, že brzo odejde za svým manželem,
vznesla poručenství nad oběma syny na dceru již provdanou: Annu Beatrici Binagovou, kteráž vedla po nějakou dobu
i správu zdejšího statku, ale z příčin nám neznámých bylo jí poručnictví i správa statku vzato aneb sama obého se vzdala
a to, což podivuhodno, jen několik měsíců před plnoletím staršího Ferdinanda Václava. Po té nařízen byl královskými
místodržícími poručník, který však jen po několik měsíců r. 1678. oba statky spravoval, načež ujal dědictví, již plnoletý,
Ferdinand Václav, jemuž kšaftem byly přiznány Slatinany. Ferdinad ujal se nejen statku svého Slatinanského, ale uvázal se
i ve statek Týnecký, patřící mladšímu bratru.Spravovav však jen po dva roky oba statky, umřel již r. 1680. Poněvadž sám
dobře cítil před smrtí, že mladistvý jeho život ke svému cíli se blíží, postaral se o panství své, nařídiv dědicem bratra svého
Jaroslava Sigmunda.
Jaroslav Sigmund, pán na Slatinech a Týnci, nastoupil správu panství svých za dnů zlých. Zuřil totiž tenkráte po
celém Chrudimsku krutý mor. Aby odvrátil Bůh hrůzné ty časy, putoval Jaroslav Puchart dne 3. října r. 1680. a opět
v březnu r. 1681. /ze Slatinan, kdež bydlel,/ se všemi úřadníky a služebníky i s velikou částí svých poddaných k obrazu
Salvatorskému do Chrudimi, načež prý nemoc ta ihned pominula. Ku věčné paměti udalosti té dal pan Jaroslav Puchart
vymalovati obraz votivní s nápisem, který se až podnes spatřuje v sakristii děkanského chrámu Chrudimského. („Knížka
Salvatorská“ Kv. oliv. 6 A 2.) Však ani Jaroslav, tento muž příkladné zbožnosti, neměl bohužel pevného zdraví. Proto
prodal ještě r. 1681. a dne 10. srpna 1681. do desk zemských dal vložiti statek Týnecký /„tvrz v Tejnici a městečko Teynec
Hrochova se dvorem poplužným“/ své sestře Anně Beatrici.
Jaroslav Puchart zemřel již roku následujícího 1682, takže nevládl na statcích svých ani plné dva roky jako dříve
bratr jeho. Sestra zemřelých těchto bratří Anna Bestrix, dříve provdaná Binagová ovdověvší provdala ze zatím podruhé
za Jana Václava Celera z Rozenthalu, čímž dostal se Hrochův Týnec opět v držení rodiny Celerovské.

3. Povšechný stav Hroch. Týnce od válek třicetiletých
Na nejhlubší stupeň bídy uvedený lid válkami třicetiletými dlouho nemohl se zotaviti, takže ještě dobu plných 30.
let po skončených válkách mohli bychom dobře přirovnati ke stavu člověka zotavujícího se z těžké choroby. Jak smutný byl
stav osady zdejší po válkách, toho nejlepším ač spolu nejsmutnějším dokladem jest kniha, v níž zaznamenány jsou fary,
které náležely r. 1677. biskupství litomyšlskému a v níž jmenován i při každé osadě počet duší. Počet duší však udán tak,
že počtem tím míněni jsou jen odrostlí Svátostí schopní. Z této zaručené zprávy dovídáme se, že Týnec (psán Týnecz) čítal
r. 1667. jenom 207 obyvatelů. Byť bychom číslici tu (za příčinou malých dítek sem nepočítaných) o mnoho zvýšili, přece
počet obyvatelstva zdejšího zůstane příliš nepatrný, uvážíme-li, že Týnec byl tenkráte již přes 200 let městysem. (Čankovice
měly tenkráte obyvatelů 93, Bližňovice 71, Blansko 25, Skalice 21.) – Viz. Pam. archaelogogické. IX. str. 743. Rány
duševné i hmotné zasazené našemu lidu jen příliš volně se zacelovaly.
Dobře ještě bylo tam, kde na statcích zůstalo panstvo české, krev rodná, cítící s lidem poddaným, běda však bylo
namnoze tam, kde usadila se cizota, po většině Němci, jazyka českého neznalí. Tito cizáci týrali lid bezcitně a uvalovali naň
břemena až nesnesitelná, ať nemluvím ani o tom, že usilujíce mu vyrvati ze srdce i lásku ke mluvě mateřské, chtěli tak
uvésti jej ve krutou porobu duševnou.
Mezi šťastnější v té příčině krajiny dlužno počítati krajinu zdejší; neboť do okolí zdejšího vůbec jen málo vnikl
živel cizácký. Nejlepším toho dokladem jsou matriky zdejší z těch dob. Škoda, že matriky zdejší těch dob, /jako i na jiných
přemnohých místech,/ jsou neúplny. Až během časů pujde o to, aby každá osada měla knihu svých dějin, přispěly by staré
matriky přemnoho na objasnění dějin politických i kulturního vývoje našich osad, ba na mnohých místech i původ jmen byl
by vysvětlen. Však i takto kusé matriky přemnoho přece jsou pozoruhodny a čtenář matrik našich vida veliké množství jmen
osob urozených, které sídlili v Týnci i v osadách přifařených, nabývá jistoty, že dvory a zámky zdejší ušetřeny byly cizotou.
Rozpoznávať každý bez velké námahy velikou část jmen domácích od jmen cizích.
Když obyvatelstvo se poněkud přece zotavilo. potřebovalo nanejvýš kněze, aby nebylo nuceno ku výkonům
náboženským dožadovati se ochoty kněžstva okolního. Zdá se však, že okolo r. 1680. alespoň na krátký čas měli přece ve
Hroch. Týnci, ač příslušným farářem byl i dále farář Trojovický. Alespoň matrika křestní z r. 1679. vede nás k tomu úsudku;
neboť praví nám, že toho roku byla ve Trojovicích pokřtěna Kateřina, dcera urozeného Pana Jana Václava Celera
z Rozenthalu, při kterémž křtu stál kmotrovství Pan Bohuslav Martius t. č. kaplan v Tejnici. Jméno však tohoto kněze na
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jiných místech v matrikách se již nenaskytá, z čehož souditi nutno, že pobyl zde jen na čas docela kratičký a budova farní
byla opět jako dříve úplně opuštěnou. Byl dojista převeliký nedostatek kněžstva katolického za těch dob. Odstrašovalyť
mnohého od úřadu kněžského vzpomínky a zprávy o útrapách, které bylo trpěti kněžstvu katolickému za války 30 leté.
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Oddíl VI. Doba Václava a Anny Celerových z Rosenthalu (1681-1705)
1. Náčrt životopisný pana Václava Celera
Jan Václav Celer z Rosenthalu ujal zboží Týnecké po otci svém Janu Rudolfovi Celeru z Rosenthalu r. 1679.
Držel také Bezděkov a r. 1684 připomíná se jako držitel dvoru na Novém Městě ve Chrudimi, který od těch dob nazýván
byl dvorem Celerovským neb také Celarovským, (Pam. archaeol. X. str. 29.) tak jako sám pan Celer psán býval i Zeller
a také Celár, ano jednou psán místo Celer i Celkář. (Pam. arch. VIII. str. 225.)
Pan Celer byl mužem učeným, při tom zbožným, šlechetným a štědrým. O jeho učenosti svědčí nejlépe, že byl od r.
1682. až do r. 1694. hejtmanem kraje Chrudimského. Brzo po r. 1689. stal se přisedícím zemského soudu a JMC radou,
načež r. 1689. pro zásluhy své a svých předků povýšen byl do stavu panského. (Ottův slov. nauč. V. str. 269.) Kdežto pan
Celer věnoval snahy své životu veřejnému, kdež mnoho získal si zásluh, omezila se paní jeho Anna Božena, (Beatrix)
rodem Puchartová, (ovdovělá Binagová,) na krůh jen malý věnovavši péči a lásku šlechetného srdce svého lidu poddanému
a tu ještě ponejvíce osadě Týnecké.
Paní Anna Božena bydlela do r. 1681. se svým manželem ve Trojovicích. Kdy pan Celer pojal ji za manželku,
nevíme, tolik však jisto, že stalo se tak před r. 1679. A již v této době vidíme mysl její zbožnou a ruku dobročinnou ve:
Zřízení kaple postranní při zdejším kostele.
Ač nebydlela ještě v Týnci, přece oblíbila si paní Anna Božena zdejší chrám Páně tou měrou, že dala k němu
přistavěti kapli Marianskou. Nade vchodem této kaple (při epištolní straně hlavního oltáře) podnes viděti (nyní nejasný)
znak rodiny Celerovy a tento nápis: „Nákladem svobodné a urozené Paní Anny Boženy Zellerové z Rosenthalu rozené
Putzhard z Voděrad 1680.“ Pod touto kaplí dala udělati hrobku na ten účel, aby do této hrobky tělo její i jejího manžela
mohlo býti pochováno.

2. Trhy a jarmarky ve Hroch. Týnci
Mile dojista zapsala se do srdcí obyvatelstva zdejšího paní Anna Božena Celerová již stavbou kaple marianské při
zdejší svatyni chrámové. Vzpomeneme-li nyní, jak mnoho byl tenkráte závislým lid poddaný na své vrchnosti, dovedeme si
představiti radosť, jakou pocítilo zdejší obyvatelstvo, když paní ta ukoupila r. 1681. panství Týnecké od bratra svého
Jaroslava Pucharta za 35.500 zl. rýnských. Poněvadž pak po dlouhou řadu minulých let vrchnosť Týnecká na panství
zdejším nebydlela, dostoupila vrchole radosť obyvatelstva zdejšího, když vzácná tato rodina Celerův přesídlila z Trojovic
do Týnce.
Anna Božena Celerova také skutečně nejen splnila všechny naděje v ni kladené, ale i převýšila naděje ty vysokou
měrou. Prokazovalať dobrodiní zdejšímu lidu svému poddanému všemožným spůsobem, takže za krátko požívala pověsti
paní dobrotivé a to právem veškerým. Starala se stejnou měrou o tělesné i duševní blaho lidu svého.
Nehynoucí paměť za péči o blaho hmotné zdejšího městečka získala si pak zvláště tím, že žádala tehdejšího
panovníka císaře Leopolda, aby dovolil, by zdejší městečko mohlo odbývati budoucně vždy čtyřikráte za rok "jarmark“.
Císař prohledaje ku žádosti té „aby městečko zdejší mohlo k nějakému vzniku a zvelebení přijíti, zvláště pak aby břemena
obecní den po dni se rozmahající snadněji podniknouti mohlo“ dovolil aby jarmarky čtyři ročně byly konány a to:
1.) na den sv: Matěje apoštola Páně,
2.) na den sv: Jana Křtitele,
3.) na den sv: Matouše,
4.) na den sv: Kateřiny.
Tímto povolením ze dne 10. února 1694., jež tenkráte vždy za zvláštní milosť bylo považováno, bylo městečko
Hrochův Týnec postaveno v popředí zdejších menších měst a městysů.
Veliká radosť obyvatelstva zdejšího nad takovou milostí byla však skalena, když s listinou potvrzovací opatřenou
velikou pečetí dodána byla i listina, kterou bylo nařízeno aby „za confirmaci“ tu zaplatili sumu 160 zl. Jak opatřiti měla
chudá obec zdejší a zaplatiti částku tak vysokou? Ale i tu pomohla z nesnáze vznešená dobroditelka. Sama zapujčila obci
celou částku 160 zl. a spolu svolila, aby obec splácela dluh ten během určité doby vždy po 20 zl. Každou splátku
potvrzovala pak obci zdejší lístkem psaným vlastní její rukou.
(Všech oněch osm lístků paní Anny Boženy Celerovy jest zachováno na zdejší radnici. Obsah zní takto: „Já níže
podepsaná na tu summu, kterou jsem na jarmarky vynaložila a obec Tejneckou založila. Od tej obce (tak jak ona každého
půl letha po 20 zl. mně skládati a splacovati dobrovolně se uvolila) za první (druhý) termin 20 zl. přijala.
Podpisem ruky mé a přitisknutím secretu potvrzuji. (24. juni 1695.) Anna (S) Beatrix Cellerova.“)
Že na veliký prospěch byly jarmarky zdejšímu městečku, netřeba dojista dokazovati, nebyloť tenkráte dovoleno
vésti obchod podomní a i krámy kupecké byly pořízovány jen pořídku, a to ještě státi se smělo s povolením
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vrchnostenským, takže lid ponejvíce byl odkázán nakupovati svých potřeb pro domácnosť o jarmarce.
Nejspíše hmotné úspěchy, jichž bylo dosaženo pro zdejší městečko zřízením jarmarku, byly na příčině, že zatoužila
šlechetná paní ještě více získati zdejšímu městečku. I podala opět žádosť císaři Leopoldovi prosíc, aby ještě zdejšímu
městečku bylo dovoleno ten den před každým jarmarkem odbývati trhy na dobytek koňský a hovězí a spolu aby mimo tyto
čtyři trhy směly ve Hroch. Týnci odbývány býti trhy týdenní a to každé úterý. I tuto prosbu vyslyšel císař Leopold a jak sám
dí „na žádost zbožné paní Anny Celerové“ svolil dne 5. května r. 1698., aby před každým ze čtyř jarmarků ten den trh na
dobytek koňský a hovězí byl odbýván, spolu povolil týdenní trhy a to každé úterý na obilí a všeliké jiné potraviny jakož
krámské zboží. Jedině tolik vyhraženo jest danou listinou, aby na trhy přicházel vždy ze Chrudimi úřadník, kterýž by
vybíral důchod zvaný „ungelt“, kde by potřeba bylo i za assistence vrchnostenské.
K tomu všemu ještě dodati dlužno, že povolil císař již prvou listinou, aby třetí a čtvrtý jarmark, kdyby toho potřeba
se objevila, na jiný den mohl býti přeložen, čtvrtý pak (neboli tak zv. Tomášský) jarmark mohl býti konán po osm dní,
pravíť listina, že povoluje se čtvrtý jarmark „na den sv: Tomáše s osmi dny pořad sběhlými“. (Viz. stvrz. Privilegia.) Jak
mnoho prospívaly jarmarky a trhy i pokladně obecní, dosvědčují nejlépe obecní účty z novějších dob.

3. Opětné obsazení fary Hroch. Týnecké
Zbožné a šlechetné paní Celerové nemohlo býti lhostejno, že fara Týnecká byla opuštěna a lid bez kněze a to tím
více, když viděla, že trpí veškerá farnosť zdejší přemnoho změnami, které opakovaly se příliš zhusta v duchovní správě
Trojovické. Tak, abych jen jediný dal doklad, od. r. 1672. vystřídalo se ve Trojovicích nejméně pět farářů během as 15 roků,
z nichž každý jen krátce pobyv ve Trojvicích vyhledal si místo jiné. Mezery, kdy nebylo žádného kněze ve Trojovicích,
bývaly nejen časté, ale i tak dlouhé, že i na léta bylo je čítati.
Jak zbědovaně vypadala duchovní správa farnosti zdejší za těch dob nejlepším dokladem bude, když uvedu, že
tehdejšímu faráři Chroustovickému sželelo se farnosti Trojovické tak, že opustiv Chroustovice přijal faru Trojovickou.
Slyšme však raději slova jeho vlastní v matrice napsaná, jež tuto v překladu podávám: „Já farář dříve Chroustovický, spatřiv
tolik změn duchovních správců na tomto místě (t. j. ve Trojovicích) a pro tyto změny mnoho pokleslé mysle duší svěřených,
z vlastní pohnůtky, z pouhého milosrdenství resignoval jsem na faru Chroustovickou a přijal jsem toto místo ač chudší (na
příjmy) a stal jsem se r. 1682. dne 25. dubna administratorem, později r. 1683. farářem. Dejž Bůh, aby správa tato prospěla
ke slávě Boží, ku spáse mé duše a ke blahu věčnému všech mi svěřených. Amen. Instalován jsem týž rok 1683 na konci září
o slavnosti Sv. Michala Vavřinec František Olitczer“ Však ani tento farář nepobyl dlouho ve Trojovicích. Příčiny těchto
častých změn v duchovní správě Trojovické jsou nám neznámy.
Tento neblahý stav duchovní na zdejší farnosti dojista tím mocnější vzbudil touhu ve šlechetné paní, aby opět do
fary Týnecké byl dosazen duchovní správce. Zdá se, že již od počátku r. 1689. k tomu se nesly její snahy, ale poněvadž bylo
jednati s úřady politickými i s arcibiskupskou konsistoří v Praze, nebylo možno dlouho dodělati se žádaného výsledku.
Aby přání šlechetné paní bylo splněno a rychle provedeno, přispěl sám pan Václav Celer, který byl ve všech
dobrých snahách podporovatelem své manželky. V záležitosti této přispěl ku pomoci takto: Roku 1704 vzdal se práva
patronátního jemu ve Trojovicích patřícího ve prospěch své manželky Anny Boženy, které připsán byl Týnec a které tím
náleželo i dosazovati faráře do Týnce. Nyní jednání rychle bylo přivedeno ke svému konci a Anna Celerová majíc nyní
právo jmenovati faráře Trojovického i Týneckého, jmenovala ještě téhož r. 1704. tehdejšího faráře Trojovického farářem
Týneckým.
Sedláček ve svých „Hradech a zámcích“ praví, že Hrochův Týnec stal se osadou farní již l. 1689. Zpravu tu čerpal
nejspíše ze Simmrovy Topografie, kterýž udávaje tento rok rovněž nejmenuje žádného pramene. Však správným jest dojista
r. 1704, neboť tak napsal sám farář Václav Koukal, jehož zpráva v archivu farním je zachována a které víru dáti třeba.)
Farář Trojovický, Václav Petr Koukal, přestěhoval se ihned ze Trojovic do Hroch. Týnce. Tento tedy farář Václav
Petr Koukal byl posledním farářem Trojovickým a po dlouhé řadě let opět prvním farářem Týneckým. Obraz jeho podnes
jest zachován ve farním domě zdejším.
Kostel Trojovický podržel i na dále ještě jméno kostela farního, pročež podepisoval se pak farář Václav Koukal
„farář Týnecký a Trojovický“. Teprv r. 1744. připojen byl kostel Trojovický jako filiálný ke kostelu Týneckému, od
kteréhož roku podepisoval se farář zdejší již jen „farář Týnecký“.

4. Úprava příjmů zdejšího duchovního správce
Kdykoliv zřizovány byly fary za dávných dob, staralo se všemožně obyvatelstvo na všech osadách, aby
duchovnímu správci zajistilo slušné postavení hmotné. Ku zřizovaným farám dávaly obce, aneb vrchnosti značnou čásť
pozemků, na nichž osadníci bezplatně vykonávali různé práce. Mimo to zavazovali se osadníci dodávati knězi každoročně
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ze svých plodin a ze svých domácností různé dávky. Tyto dávky, poněvadž řídily se dle množství majetků jednotlivých
osadníků, bývaly dle toho menší neb větší. Obyčejně při zřizování fary bylo počítáno tak, aby každý hospodář odváděl
knězi svému as desátý díl čistého užitku ze svých přírodnin neboli naturálií, odkudž dávky ty sluly: desátek naturálný,
kterýž ale na některých osadách, buď úplně aneb částečně mohl býti zaměnen za peníze, kteréžto dávky sluly pak desátky
peněžité, aneb „desátek na penězích.“
Válkami 30letými krutě však stiženy byly přemnohé fary katolické. Když totiž fary mnohé byly bez kněze,
převzaly vrchnosti správu pozemků farních a namnoze pozemky ty již nikdy více farářům pozdějším vráceny nebyly. Někde
umenšiti hleděli křivdu a nespravedlnosť tak učiněnou tím, že majetek dříve farní, t. j. pole a luka, dali obyvatelstvu pod
plat, kterýž však nebyl odváděn knězi ale záduši. Tím spůsobem poškozeny byly fary, ale s nimi i obyvatelstvo, které kdys
pozemky ty faře darovalo, ale nyní z nova o výživu svých duchovních správců muselo se postarati.
Zdali mívala zdejší fara za dávných dob nějaké pozemky a po případě co s nimi se stalo, nevěděli bychom dnes již
ničeho, kdyby nebyl nám zachován kousek knihy pamětní ve farním archivu, kterýž psán jest nejspíše rukou faráře Koukala.
Zbytek oné knihy nasvědčuje, že vedlo se s pozemky farními nejinak než na přemnohých místech jiných za oné doby, kdy
osada zdejší byla bez kněze.
Pisatel řádků těch dokazuje na základě starších účtů zádušních a na základě výpovědí starých pamětníků pod
přísahu vzatých, že ku faře zdejší náleželo za dob dřívějších rolí a luk ve výměře 66 korců 1 věrt. 1 1/3 masu, mluvě dále
o kostele Řepnickém, kterýž byl filialným ke kostelu zdejšímu, tvrdí a dokazuje, že faráři zdejšímu náleželo kdys u osady
Řepnické čásť pozemků pod 71 korců rolí a mimo to dvoje luka, „z nichž každá na jednu furu sena na pár koní.“ Posléze
přecházeje ke kostelu Trojovickému vede důkaz, že duchovnímu správci při kostele tom náleží rolí pod 14 korců. Kdyby
tyto všechny pozemky zůstaly zachovány, jak právem náleželo, byl by měl farář Václav Koukal, když faru zdejší obdržel
celkem pozemků pod více než 150 korců. Ze všech těch pozemků zůstala však jen čásť velmi malá a to: U Hroch. Týnce
nic, u Řepnik část malá a u Trojovic pod 11 korců 2 věrt. 1 čtvrtci, takže dosti bohatě kdys nadaná fara zdejší válkami
30letými úplně schudla. Pozemky farní připsány byly záduším kostelů, u nichž se nacházely.
Bylo tudíž i zde nutno starati se znova o slušnou obživu kněze, když farář Václav Koukal r. 1704. do Týnce byl
dosazen. Proto nejprvé přiděleny byly faře zdejší pozemky, kterých užíval do té doby farář Trojovický (ovšem již
zmenšených.) Zdali obdržel farář zdejší již tenkráte či snad později teprv polovici pole zvaného „na hlásku“ nevím. Při tom
ihned také ustanoveno bylo, aby osadníci přifaření odváděli duchovnímu správci zdejšímu desátek naturalní a to dle toho,
jak vyměřen byl a potrvzen za pana Adama Pucharta r. 1658. Pohleďme na desátek obyvatelů Týneckých:

„Poznamenání desatkuw a jinych povinnych platuw ročzních Panu Fararži w chramu Panie
Teineczkem przisluhujiczymu, ktery co z souseduw Teineczkych i také z jinssich wesnicz k temuž chramu Panie
Tejneczkemu pržinaležejiczych, co odwadieti powinen jest, wsse niže zaznamenano a zapsano stoji a to takto:
Pssenicze Žytta na
Jecžmene Owsa na
st=strych=korec,
Miestečzko
na zrnie
zrnie
na zrnie
zrnie
CzybuleZely
w=věrtel, črt=čtvrtce
Teynicze
st w črt st w črt st w črt st w črt črtw kržasty
Hrochowa:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Jan Žyd
Martin Kohout
.
2 .
.
2 .
.
2 .
.
.
.
.
.
Jakub Syssan
.
.
.
.
1 .
.
1 .
.
.
.
.
.
Martin Michalec
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Matouss Matura
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Jyržik Trubačz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Matiej Martinku
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Waczlaw Diaubal
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Myssowska Pusta .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Matiej Pleskal
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Martin Krutina
.
2 1 .
3 .
.
3 .
.
.
.
.
.
Matiej Ondračzek
.
2 .
.
2 .
.
3 .
.
.
.
.
.
Jyržyk Žyd
.
1 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jyržyk Hrusska
.
1 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Waczlaw Nowotny .
2 .
.
2 .
.
2 .
.
.
.
.
.
Waczlaw Sspaniel .
.
.
.
2 .
.
2 .
.
2 .
.
.
NB. Beywal niekdy
Matiej Diaubal
.
1 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
grunt Hrussowskey
Jyržyk Ssmaha
1 .
.
1 1 .
1 1 .
.
.
.
.
.
Jyržyk Diedycz
.
.
.
.
1 .
.
1 .
.
1 .
.
.
Jakub Pekařz
.
1 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Viznickovska Pusta .
.
.
.
1 .
.
.
.
.
1 .
.
.
Petr Pummer
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Waczlaw Moucha .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Waczlaw Kowařz
.
1 .
.
1 .
.
1 .
.
.
.
.
.
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Miestečzko
Teynicze
Hrochowa:

Pssenicze Žytta na
Jecžmene Owsa na
Czybule
Zely
na zrnie
zrnie
na zrnie
zrnie
st w črt st w črt st w črt st w črt črtw
kržasty
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Jyrzyk Michalek
Waczlaw Sedlak
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Waczlaw Pekařz
.
.
.
1 .
.
1 .
.
.
.
.
.
Jyržyk Waniek
.
.
.
.
.
.
1 .
.
.
.
.
.
Jakub Bočzek
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Jakub Diaubal
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Jyržyk Michalečz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
50
Hospoda jako jinssi chaloupniczy czybulya kržasti
Z dworu
1 .
1
1 .
.
.
.
.
.
.
.
.
Stitnowskeho
Z gruntu Žydova
.
.
.
.
.
.
3 .
.
.
.
.
.
Z gruntu Pesskova .
.
.
.
3 .
.
.
.
.
.
.
.
Ze mlejna Kalysowa .
.
.
.
2 .
2 .
.
.
.
.
.
Z gruntu Wlčzkowa .
.
.
.
2 .
.
.
.
.
.
.
.
Summa:
6 1 2 8 3
9 .
.
2 1
1st
1črt
Poddani
k Teyniczy
.
Jan Sslechta
Ročzowsky Pusty
.
Jan Paržyzek
.
Waczlaw Boy jinak
.
Waniek
Waczlaw
.
Wambera
Summa =od
poddanych
6
Teyneczkých:

st=strych=kor
ec, w=věrtel,
črt=čtvrtce

Od tiech
gruntů jsou
koly obraceny
ke dworu

Wes Czankowicze
.
.
.

.
.
.

.
.
.

2
2
.

.
.
1

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

2
.
.

.
.
1

.
.
.

.
.
.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

.

1

.

.

.

.

.

.

2

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2

10

.

3

9

2

.

2

3

1

1 st

1črt

„NB. Jedenkaždý z przedu zaznamenaných souseduw mimo toho, czo přzedessle napržed pržy jednom každym
zapsano stojí powinen jest wedle swe možnosti tak jak by jeho možnost postačzowati mohla Panu Pateru
Koledu, Semeno na olej, Wejcze, Oblačz konopi a Seyr jinak letník dáti aneb za niej peniez 3 kr. odwesti.
Sedlaczy který konie mají kdyby tu Pan Fararž bytem v Teyniczy byl jeden každý furu držywí do roka pržiwezti,
podruzi pak jsouc povinni trawu syczy, shrabati, zahradu plyti, zely okopávati, držywí přzywežena sekati,
nosyti a je srownati.“
Mnoho-li odváděla na desátku zdejšímu duchovnímu správci vrchnosť sama, nevím, však také nestejný byl za
různých dob dle toho kolik měla zdejší vrchnosť dvorů.
Desátek obilný aneb lépe řečeno naturální byl odváděn dle rozvrhu uvedeného až do nedávných dob. K tomu však
připomenouti dlužno že mimo desátek uvedený od poddaných panství Týneckého bydlících v Týnci a v Čankovicích
dostával ještě desátek ze mnohých jiných osad a to: Z Čankovic, z Bližňovic, z Trojovic, z Přestavlk, ze Řepnik, ze
Střemošic, mimo to pak ještě ze dvorů: Týneckého, Trojovického, Střemošického, Čankovického, Skalického,
Přestavlckého a Zájezdecského.
Na ukázku mnoho-li odváděly dvory připomenu, že na př: vrchnosť Týnecká, když držela spolu dvůr Trojovický
a Střemosický odváděla později r. 1760. ročního desátku zdejšímu faráři: 6 korců pšenice, 9 korců a 1 věrtel žita, 6 korců
ječmene a 6 korců 2 věrtele ovsa.
Veškeren obilný desátek odváděný zdejšímu duchovnímu správci v roce výše již uvedeném 1760. a i později činil
ročně 168 korců 3 věrtele a 3 čtvrtce. Mimo desátek obilný dostával ročně i hojnosť lnu a konopí. Tak na př: povinen byl
každý sedlák Týnecký (r. 1760. bylo jich sedm) dávati ročně panu faráři jeden obláč lnu neb konopí, chalupníci pak zdejší
všichni spolu (r. 1760. bylo jich 25.) odváděli ročně 4 ? obláčů a podobně bylo i na osadách ostatních. I na jiné potřeby
v domácnosti v desátku bylo pamatováno.
Během času však desátek naturálný měněn byl vždy více v peněžitý. Tak na př: za všechnu cibuli a zelí výše
uvedené ve Hrochově Týnci dostával později farář zdejší (ano již před r. 1701.) desátek peněžitý a to celkem 5 zl. 6 kr. Že
mnozí odvádějíce desátek povinný dopouštěli se i nesprávností lze se domysliti. Stěžovalť si do takových nesprávností již
farář Václav Koukal v listině vrchnosti zaslané, kdež dokazuje, že někteří odvádějí míru rovnou za sutou a jiní, že odvádějí
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obilí špatné jakosti.
Jestliže tudíž pozorujeme, jaké měl příjmy za dávných dob zdejší duchovní správce, vidíme, že ač válkami
připraven byl o množství polí a luk, přece opět o jeho hmotné postavení bylo postaráno spůsobem ne-li skvělým, tož
dozajista velmi slušným.
Aby posléze o hmotné postavení zdejšího duchovního správce ještě lépe bylo postaráno a tím, častým změnám
v duchovní správě zdejší uvarováno, spolu však, aby i na duši její povždy ve Chrámu Páně zdejším bylo pamatováno
položila šlechetná paní ta vysokou částku peněz 3.000 zl. s tou podmínkou, aby po její smrti za ni a po smrti jejího manžela
i za něho každý týden konány byly Mše svaté ve zdejším chrámu Páně. Mimo to i jiné ještě dávky totiž obilí a pivo pro
budoucí časy faráři zdejšímu na svém panství Týneckém zajistila.

5. Poslední doby života manželů Celerových
Šlechetné paní Anně Boženě Celerové nebylo přáno, aby dlouho žila mezi lidem zdejším a těšila se z dobrodiní,
která vykonala štědrá její ruka, ukončilať život pozemský již 19. ledna r. 1705. a dne 21. ledna t. r. byla uložena do hrobky
v kapli Pany Marie, kterou si sama dala poříditi. Kaple ta jak byla zřízena jest zachována až na doby naše, ano ani oltář
nepodlehl změnám za dob novějších. Obraz Panny Marie na oltáři tom jest obraz Panny Marie Passovské a jest rovněž
darem paní Anny Celerové. Obraz ten dala nejprve do kostela Trojovického, ale když ukoupila Hrochův Týnec a zde kapli
Marianskou vystavěla, dala s povolením arcibiskupské konsistoře obraz ten ze Trojovic do kaple zdejší přenésti. (Viz.
Kniha fundační II. str. 3.)
Úmrtím Anny Celerové ztratil zdejší lid ne pouze svou paní, ale spíše svou dobrou matku. Lid zdejší také
vzpomínal na ni po dlouhou dobu se srdcem vděčným.
Pan Václav Celer po smrti své manželky stal se dědičem veškerého jejího jmění, však zdá se, že byl by rád
obětoval veškeren majetek ten, kdyby jím mohl přikoupiti několik let života své manželce. Působilať naň ztráta šlechetné
manželky tak mocně, že úplně zaměnil spůsob svého života a to hned po její smrti. Vzdalť se veškerého veřejného života,
ano složil i úřad krajského hejtmana a ustoupil úplně v zátiší. Kdežto však dříve jen schvaloval a podporoval dobročinné
skutky manželky své na zdejší osadě, vykonával po její smrti skutky dobré za ni i za sebe. Největší dar, kterýž učinil později
pan Václav Celer zdejšímu městečku byl, když na žádosť obce Týnecké daroval jí domek stojící za řekou blíž kovárny „na
věčnou památku a pro počestnosť i ku zvelebení městečka. Listinou darovací ze dne 28. července 1705. jedině toho za onen
domek žádal, „aby, jak sami předem slíbili a připověděli, za duši jeho Mše svaté každoročně konati dáti hleděli.“
Tuto povinnosť obec Týnecká také po smrti pana Celera náležitě plnila a každoročně dávala za duši jeho
ve zdejším kostele obětovati zpívané requiem, (za kteréž bylo v prvých dobách dáváno duchovnímu správci 1 zl, kantorovi
a muzikantům 23 kr., kostelníkům 14 kr. v sumě 1 zl. 37 kr.) a requiem to i nyní ještě každoročně se koná, ač příčina jeho
již dávno z paměti lidu vymizela.
Domek panem Celerem obci darovaný byl později (r. 1788.) licitačně prodán a to za 339 zl. (p. Josefu Benonimu)
však s tou podmínkou a se závazkem, aby každoročně z domku toho odváděl 1 zl. 37 kr. na fundaci za pana Celera. Domek
ten ač častěji ještě byl prodáván a stále byl v držení osob soukromých nazýván byl domkem obecním. Roku 1794. koupil jej
Václav Valter z Chocně již za 810 zl. Když domy v Týnci byly číslovány obdržel dům ten čís. 16.
O zvláštní štědrosti a lásce pana Václava Celera ke zdejšímu městečku svědčí i pověsť nezaručená, kteráž
dochovala se v paměti lidu zdejšího až na doby naše, a kterouž tuto pro zajimavosť zaznamenati slušno. Vypravuje se, že
pan Celer krátce před smrtí pojal úmysl dáti zdejšímu městečku ještě nějaký větší dar, o který by městečko žádalo. Proto
zavolal prý dva tehdejší konšely zdejší (Solila a Hromátku) a odevzdal jim čistý list (kartu bianko) se připomenutím, aby na
list ten napsali, co si pro zdejší městečko žádají. Ti však odcházejíce ze zámku nemohli se nikterak dohodnouti; neboť jeden
prý chtěl, aby město dostalo páleník, druhý opět cos jiného, takže posléze o kartu se tahaly a ji roztrhli. Vrátivše se ku panu
Celerovi, žádali o kartu jinou, ale nedostali již nic. Tak prý vinou těchto dvou vyšlo zdejší město na prázdno.
Alespoň možnosť této pověsti můžeme připustiti z té příčiny, že pan Celer nejen neměl dítek, ale ani blízkých
příbuzných, jimž by značné bohatství své mohl odkázati mimo bratra Karla a synovce Gustava. Proto, když blížil se konec
požehnaného jeho života, přemýšlel dojista mnoho, jaké by měl učiniti poslední pořízení o svém majetku. Ani bratrovi
Karlovi, ani synovci Gustavovi panství svého dáti nechtěl ze příčin nám neznámých. Snad byla příčina prostě ta, že tito měli
s dostatek majetku a on sám chtěl skutkem zbožným korunovati šlechetné skutky svého života. I učinil posléze pořízení,
kterým určil svým příbuzným t. j. bratrovi a synovci svému peněžité legaty, panství své však Trojovické a Týnecké odkázal
klášteru Hradištskému na Moravě a to s podminkou, aby od toho kláštera v poutnickém chrámu Páně Matky Boží na sv.
Kopečku u Olomouce chován byl jistý počet kněží za příčinou poutí.
Učiniv toto pořízení r. 1705. (desky zemské barvy růžové r. 1705 sub lit. J. 19. registra stavovská) dokonal ještě
týž rok dne 3. srpna zbožně svůj život na Hrochově Týnci a pochován byl v kapli Panny Marie vedle manželky své. Tak
zanikla ve Hrochově Týnci zbožná rodina Celerů z Rosenthalu ziskavši si o městečko zdejší zásluh nehynoucích. Však
nepřežili ani ostatní Celerové, příbuzní Janovi, tohoto (Jana Václava) na dlouho; vymřelať ještě ve předešlém století úplně
rodina Celerů v Čechách. Dnes připomíná rod Celerů z Rosenthalu již jen sv: Kopeček na Moravě, kdež podnes dle odkazů
toho chováno jest osm kněží řádu praemonstratského za příčinou četných poutí tam konaných (Ottův slovník V. str.269.)
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Oddíl VII. Řád praemonstratský vládne panstvím Hrochov – Týneckým
(1705 - 1784)
A.
1. Stav osady zdejší na počátku 18. století
Obyvatelstvo zdejší bylo šťastným, že po krutých válkách a zhoubách s válkami 30letými spojených, dostalo se mu
vrchností dobrých a šlechetných, které ve všem dobrém osadu zdejší i hmotně mnoho podporovaly. Záleželo také přemnoho
osadě každé na tom, aby měla vrchnosť dobrou; neboť moc vrchnostenská bývala za těch dob až téměř neomezenou. Tak,
abychom jen něco o moci té pověděli, bylo tenkráte zapovězeno bez vůle vrchnosti z panství se odstěhovati, nechať již byl
to jednotlivec, aneb celá rodina, s vůlí vrchnosti směl také jednotlivec aneb rodina na některém panství se usaditi. Jakmile
byl někdo na panství přijat, byly mu také ihned roboty a jiné povinnosti určeny. Odporu proti rozkazu vrchnostenskému
nesměl odvážiti se nikdo, ba ani proti uřadníkům podřízeným u vrchnosti nebylo radno se ozvati, byť i poddaný byl v právu,
poněvadž těžko bylo tenkráte práva se dohledati. Každý vzpup trestán býval přísně na majetku, ba někdy i na těle a mimo to
jména nepoddajných bývala zapsána pro další paměť. Kdykoliv pak nastala potřeba vojska a vrchnosti oznámeno bylo kolik
„silných mužů“ má postaviti, bývali vždy určeni jinochové aneb muži z rodin nepovolných. Kdo stál ve přízni
vrchnostenské, byl ponechán doma, takže již tato jediná příčina postačovala, aby lid poddaný s úzkostí hleděl ku své
vrchnosti. Odvolati se k úřadu hejtmanskému neprospělo. Krátce můžeme říci , že lid poddaný náležel ku panství jako pole,
luka, zahrady a jiný majetek, s nímž mohl pán libovolně nakládati. Jedinou výjimku činili ti, kdož za své zvláštní služby
vrchnosti vykonané z poddanství byli propuštěni. Ti prosti byli také všech robot a jiných povinností, mohli svá pole dle
libosti vzdělávati, ku jiným však živnostem potřebovali svolení vrchnostenského. Poněvadž svobodně směli panství
opouštěti a na jiných místech obživu hledati, zváni byli „svobodníci“ jejich domky sluly „grunty svobodné“. Několik
takových gruntů svobodných bývalo i na zdejší osadě.
Když zahledíme se na poměry poddaného lidu ku vrchnostem, nebude nám s podivem, že lid zdejší po smrti
dobrotivé vrchnosti své paní Anny Boženy a pana Jana Václava Celera úzkostlivě hleděl vstříc příchodu nové vrchnosti,
kterou byl hradištský řád praemonstratský.

2. Rozloha tehdejší a příjmy panství Týneckého
Jak velikým bylo panství Týnecké, když obdržel je klášter hradišťský, podrobně pověděti nevíme, tolik však jest
(dle urbania) jisto, že ku panství tomu tenkráte náležely: „Městys Hrochův Týnec a přináležející vesnice Čankovice,
Liběčina, Střítež a Hluboká – jakož i statek Trojovice a k tomu statku přináležející vesnice: Bezděkov, Hlína, Řepníky,
Střemošice, Svářeň, Zádolí a les Babákov.“ Při tom však dodati dlužno, že v několika z těchto osad patřila některá místa
vrchnostem jiným.
Pozemků náleželo tenkráte ku panství zdejšímu značné množství, obnášelať veškerá tehdejší rozloha zdejšího
panství 3 723 měřic 10 ? masů. Dle naší míry přesné byla by rozloha na číslice mnohem větší.
Příjmy zdejšího panství z těch dob, jakož vůbec příjmy vrchnostenské těch dob nelze přesně vypočítati, poněvadž i
kdybychom robotu na peníze převésti se snažili, nebude výpočet náš ještě dokonalý a to tím, že roboty trvaly někde denně
10 hodin, někde mnohem déle, ano až 16 hodin denně, k čemuž svoloval alespoň pro naléhavé potřeby i patent z r. 1738.
Mimo příjmy z pozemků měla však vrchnosť z lidu poddaného i jiné příjmy vedlejší. Tak na př: kupec aneb
řemeslník směl jen s povolením vrchnosti provozovati svou živnosť, začež bylo mu ročně nějakou částku peněžitou do
pokladny vrchnostenské odváděti. Ti, kdož na panství pivo aneb pálenku prodávali, směli tyto lihoviny nakupovati jedině
v pivovaru vrchnostenském a přísně byli trestáni ti, u nichž by bylo nalezeno pivo aneb kořalka z panství jiného přivezená.

3. Stavba zámku ve Hroch. Týnci
Řád praemonstratský ve Hradišti byl velice bohatým řádem; neboť dříve než obdržel panství Týnecké, náležela mu
již čtyři panství na Moravě a to: Hradiště, Šebetov, (Schebetau), Březovice a Konice, pak statky Hradisko a Radikov. Když
obdrželi ještě panství zdejší, šlo o to, aby náležitě bylo spravováno. Tou příčinou vyslal řád na zdejší panství dva členy své,
z nichž jeden slul inspektor a tento vedl správu statků (byl to vlastně administrator in temporalibus), druhý byl mupřidán ku
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pomoci. odtuž také nazýval se cooperatus in temporalibus. Tito dva členové řádu usídlili v zámku aneb spíše mohli bychom
říci v domku, v němž bydlela dříve rodina šlechetná Celerova. Kde však stálo obydlí rodiny Celerovy?
Na otázku tu nesnadno dáti určité odpovědi pro nedostatek památek písemných. Myslíme však, že neodchýlíme se
od pravdy, když budeme držeti mínění, že po zhoubě tvrze Týnecké vystavěla si vrchnosť zdejší příbytek nový na místě, kde
stojí zámek nynější. Příbytek ten na rychlo zbudovaný byl dojita rozměrů malých, nicméně postačil vrchnostem zdejším po
dlouhou řadu let a to tím více, poněvadž mnohé rodiny na Týnci vládnoucí nebydlely trvale zde, jak výše jsme pověděli, ale
na panství zdejší dojížděly. Posléze bydlely trvalo ve příbytku tom skromném Anna a Václav Celerovi, avšak ti pro
dobročinnosť svou nenashromáždili tolik majetku, aby mohli podniknout nějakých větších staveb a mimo to příbytek ten
úplně postačil jim při tichém, skromném spůsobu ich života.
Příbytek ten postačil by dojista i oněm členům řádu, kteří obstarávali správu zdejšího panství, bylo však již
nedostatek místa, kdykoli přijel opat kláštera hradištského, aby přehlédl správu panství. Bývalť dojista doprovázen jednak
početnou družinou a mimo to i zde za jeho pobytu četní hosté kolem opata se shromáždovali.
Vše to, nejvíce však hojnosť bohatství, kterým řád vládl, bylo na příčině, že sotva nejdůležitější věci hospodářské
byly opatřeny, započalo se stavbou nového zámku. Za krátko vypínala se budova nová opatřená věží. Budova ta na trvalou
paměť opatřena byla mitrou a berlou opatskou, z kamene vytesanou, kterouž podnes na zámku spatřujeme. Na bránu
k zákmu vedoucí dána byla soška Panny Marie, držící v náručí božské dítko. Pod pěknou soškou tou vyryt jest rok, kdy
stavba zámku byla dokončena, totiž r. 1717.

4. Stavba kaple Marianské
Nejkrásnějším místem svou polohou jest nyní dojista budova školní. Proto má místo to historii pestřejší všech
ostatních míst zdejšího města, ač odpočítáme-li budovu zámeckou.
Pokud sahají zapsané paměti, jest jisto, že na místě, kde stojí nyní budova školní, stávala kdysi malá dřevěná
kaplička. Bude nám na prvý pohled podivno, proč as stavěli předkové zdejší tuto kapli, když měli na blízku farní kostel, ale
poněvadž kaple ta stála od dob nepamětných, můžeme přijmouti, že postavili předkové zdejší kapličku dříve, než postavili
si kostel prostrannější. Více však zdá se býti pravdě podobno, že bývalo na těch místech kdysi pohanské pohřebiště. Na
takových místech stavívali obyvatelé na víru Kristovu obrácení různé kaple. (Viz Jirečkovo pojednání: „Hradiště v pam.
archael. XI. str. 443) Zbožná mysl křesťanská nemohla snésti toho, aby pustým zůstalo místo, kde těla zemřelých kdys byla
pochovávána, a proto zdobila místa ta budovami anebo alespoň odznaky křesťanskými.
Buď však již jak buď, toliko přece jisto, že zmíněná kaple dřevěná stálaž do r. 1718, kdy opat tehdejší dal starou tu
kapli dřevěnou pobořiti a na jejím místě dal zbudovati novou kapli zděnou, více kostelu než kapli se podobající. Ku kapli té
vedlo více než 20 schodů ze středu náměstí, po stranách pak schodů těch byly umístěny umělé kamenné sochy v nadživotní
velikosti. Kolem kaple pořízeny byly schody, čili ambita a nad chodbami těmi pořízeny byly byty pro členy kláštera,
kterýmž dáno bylo jméno „nový zámek“.
Zatím, kdy stavba krásné kaple té vzrůstala, skonal tehdejší opat hradištský Benedikt II. nedočkav se ovoce svých
snah. Toužilť dojista viděti kapli zdejší tak překrásnou, jakou krátce před tím dal postaviti na sv. Kopečku. Chtělť také, aby
i zdejší kaple, jako ona na sv. Kopečku úctě Nejsvětějšího jména Bl. Panny Marie byla zasvěcena. Nástupcem Benedikta II.
stal se Robert Sancius Umlauf, který věrně pokračoval v započatém, zbožném díle. Týž dal také při kapli té zříditi kryptu.
Hrobka ta byla v zemi před hlavními dveřmi kaple a byla pokryta velikým kamenem. Do této hrobky měli býti pochováni
členové řádu praemonstratského. Sotva hrobka ta byla dohotovena r. 1724. již uloženo bylo do hrobky té tělo pana
p. Václava Kuttného, bývalého inspektora panství zdejšího, kterýž zde dne 23. srpna t.r. život svůj dokonal. (Viz farní matr.
úmrtní.)
Když stavba kaple již svému konci se chýlila, pomýšlel opat, jak by kaple ta vydala největší užitek pro duševní
blaho zdejšího lidu. I ustanovil zříditi hned, jakmile kaple bude posvěcena, zvláštní bratrstvo, které by konalo časté schůze
a pobožnosti své v kapli nově zřízené. Poněvadž bylo ku zřízení bratrstva nutno svolení pražského arcibiskupa, zaslal v té
příčině opat arcibiskupu pražskému žádosť, v níž spolu žádal, aby bratrstvo smělo nésti název: „Bratrstvo věřících obojího
pohlaví pod nejsvětějším Jménem Marie Panny a pod ochranou její ku dosažení šťastné smrti.“ Arcibiskup, jak dosvědčuje
listina jeho ze dne 1. února 1725. radostně uvítal zřízení nové kaple a svolil ochotně, aby zřízeno bylo bratrstvo pod titulem
uvedeným a to tím více, poněvadž opat sám i jiné uložili pro toto bratrstvo jistinu 1 000 zlatých pod jménem „věno
Conventu“. Jedině vymiňuje si arcibiskup. „aby kaple nově zřízená byla podřízená pravomoci arcibiskupské a tak povždy
zůstala a zkvétala. Bratrstvo ještě týž rok 1725, ve kterém kaple byla posvěcena, bylo skutečně zřízeno a konalo pravidelně
každý měsíc jednu schůzi. (Instr. zřizov. viz pam. far. kn. str. 10.)
V této kapli Marianské byla obětována vždy jednou měsíčně slavná Mše svatá a to v neděli. V neděli tu bývalo ve
farním kostele kázání, načež šel průvod z farního kostela do kaple Marianské, kdež bývala zpívaná Mše svatá. Kázání to
i zpívanou Mši svatou míval kapucín ze chrudimského kláštera, kterýž za námahu svou dostával od řádu praemonstratského
určitou odměnu. Vždy v pondělí po takové neděli bývala v kapli obětována zádušní Mše svatá za zemřelé údy zdejšího
bratrstva.
Mimo tyto Mše svaté byly zavedeny a slaveny také hned od počátku čtyři tak zvané hlavní slavnosti a to:
1. na den sv: Barbory
2. na den sv: Josefa
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3. na den přenesení sv: Norberta (zakladatele řádu praemosrtátského)
4. na den Nejsvětějšího Jména Bl. Panny Marie. Tato slavnosť posledná byla největší a konána bývala po celý
týden neboli celou oktavu.
Ku všem těmto čtyřem slavnostem přicházel lid se všech stran, takže v ty dny bývalo ve zdejším městě na tisíc lidu
z blízka i zdálí. Týnec stal se tak několikrát v roce střediskem veškerého okolního lidu.

5. Oprava zdejšího kostela
Když stavěna byla kaple Mariánská, bylo uznáno, že i farní kostel potřebuje některých oprav. Tu však bylo
povinností osadníků, aby přispěli nějakou hřivnou na svou svatyni. Ale těžko bylo žádati něčeho od osadníků namnoze
žijících v bídě a nouzi. Vždyť nemohli ani platiti pravidelné dávky ke chrámu Páně, které platívali od dob nepamětných ze
zádušních luk, rolí, krav a j. Spláceli, jak mohli, ale nedoplatků přibývalo přece, takže celý dluh restů činil posléze 466 zl.
35 kr. Na žádost jejich slevila jim pražská arcibiskupská konsistoř polovici těchto restů s podmínkou, bude-li s tím
souhlasiti i patronální úřad. Druhou polovici dluhu měli buď penězi zaplatiti aneb ke chrámu Páně oddělati. S tím souhlasil
i opat a vše potvrdil dne 24. června 1723. , načež žádali poddaní, aby jim bylo dovoleno druhou polovici dluhu si oddělati.
Tato žádost opatovi vhod, poněvadž uznáno bylo, že potřeba postaviti novou sakristii a novou zvonici. Práce ta byla
rozdělena na dva roky, na rok 1725. a 1726. , ve kterých také byla vykonána. Při této stavbě poddaní zdejší svůj dluh (totiž
druhou polovici restu = 233 zl.) zcela a úplně si oddělali.
Však nezůstalo jen při stavbě sakristie a zvonice, ale vykonány byly i jiné změny a nákladné opravy chrámu Páně.
Opravy ty umožněny byly tím, že hned, když započali opravovati kostel, věnovala na opravu tu hraběnka Marketa
Waldsteinská, rozená hraběnka Čermínská, veliký dar 1 000 zlatých. I místní farář Václav Koukal přispěl značnou částkou.
Štědrostí těchto dárců byla munificence tehdejšího inspektora P Barthodějského podnícena, takže postaveno bylo nové
paesbyterium, (t.j. místo, kde stojí hlavní oltář až ke mříži) spolu postaven nový hlavní oltář větší dřívějšího, opravena
postranní kaple sv. kříže a postranní oltáře. Obraz, který tenkráte byl dán na hlavní oltář není nám zachován, nynější totiž
obraz (za oltářem hlavním) představující sv. Martina biskupa v posvátném onom úžasu, kdy spatřil Spasitele se sv. Kříže
k němu sestupujícího, jest již původu docela nového, bylť pořízen z milodarů sebraných p. farářem Josefem Hanusem r.
1851. Obrazy nynější na oltáři sv. Josefa a sv Jana Nepomuckého jsou oba ještě z oněch dob, totiž z r. 1725.

6. Stavba nové farní budovy
Kde stála budova farní za těch dob, nevíme. Možno, že stála na místě, kde nyní jest fara, možno také, že farním
domem do těch dob byla budova ona dřevena, která do r. 1890. stála na místě, kde nyní chlévy jsou pořízeny, ve kteréž na
omítce stěn do posledních dob některé fresky byly zachovány. Tolik však jisto, že budova farní do oněch dob byl dům
o poschodí. Tak dosvědčují alespoň účty zádušní z r. 1711. / 1712. (Kdež ve výdajích čteme také „vydání na dům farní: Od
spravování starého zámku v horní světnici 9 kr.“) Fara ta sešlá byla dojista na újmu kráse blízkého kostela a proto postavena
budova farní úplně nová, dosti prostranná, z kamene. V čele této budovy farní nad hlavní dvéře zasazena byla z kamene
vytesaná mitra a berla. Tyto odznaky dodnes jsou zachovány, ale hlavní chod pod odznaky těmi, dávno zazděný. v pokoj
jest zaměněn a jen široké okno připomíná nyní, že tam kdys býval hlavní vchod.

7. Socha sv. Jana Nepomuckého
Pojednávajíce o budově chrámové a kapli, nesmíme pominouti sochy, která stojí na dolním náměstí uprostřed
zahrad propůjčené zdejší škole. Jest to socha sv: Jana Nepomuckého, kteráž dříve, pokud nebylo ještě nynější zahrady, byla
ohražena dřevěným plotem. Socha ta jest mnoho památnou tím, že náleží mezi první sochy, které ku poctě sv: Jana
Nepomuckého byly postaveny; neseť socha ta chronostichon:

I
DIVI
IOANNIS
NEPOMVCENI
ERECTA
HONOR

Die 20. Septembris
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Z tohoto chronosticha vyčísti lze rok 1716. Vzpomeneme-li nyní, že roku 1715. bylo vyšetřování o svatosti života
sv: Jana Nepomuckého, (ač již od r. 1675. o kanonisaci jeho bylo jednáno,) teprv však r. 1721. za blahoslaveného v Římě
byl prohlášen, (za svatého pak teprv r. 1729.) vidíme, že socha sv: Jana Nepomuckého postavena byla o pět roků dříve, než
světec ten byl za blahoslaveného prohlášen. Že socha ta nejspíše dobročinností vrchnosti tehdejší byla pořízena nelze
pochybovati, ač dokladů k tomu nemáme.
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8. Nejstarší cechy ve Hrochově Týnci
Jestliže již rolnický stav potřebuje doby poklidu a míru, potřebuje úplného míru tím více stav řemeslný, aby mohl
úplně svým pracim se oddati. Takováto poklidná doba byla po našich krajích ke konci 17. a na počátku 18. století. Však
poznávali již tenkráte řemeslníci, že spojeni navzájem mnohem více dovedou než rozdrobeni a proto sdružovali se na všech
stranách v cechy. O družstvech cechovních zdejších dochovala se nám listina památná, v níž čteme: „Létha Panie 1723.
začaly se vw miestys Tejniczi Hrochovwy poctiwy czechowé totiž czech krejczowskej, czech ssewcowskej, czech
mlynařzskej“.“ Tito cechové na počátku „byli společni“, měli totiž schůze společné i také společné dva cechmistry.Prvními
„na ten čas společnými“ cechmistry byli: Jan Král a Mikuláš Roucha. Ale ještě týž rok po příkladě cechu uvedených „ začal
se také v tomž městysu poctivý cech tkalcovský, jehožto cechmistři byli: Jiří Doubal a Matěj Raczek.“
Řemeslům v osadě zdejší provozovaným byly dojista na veliký prospěch trhy a jarmarky zde konané, jichž bývalou
důležitosť dnes mnohý nedovede ani již postřehnouti.

9. Rozkvět Hrochova Týnce
Novou kaplí, novým zámkem, dokonalou opravou kostela a novou budovou farní získalo mnoho zdejší městečko.
Ranami dřívějšími zubožené městečko počalo jako ze mdlob se probírati a zrak lidu zdejšího dojista zaleskl se slzou
radosti, když popatřil na všechny budovy ty, které ve kratičké době jako ze země vyrostly.
Dobrodiní však dosud Týnci prokazovaná nesla se ponejvíce ke stránce duchovní. Když nyní již bylo postaráno
o zájmy dušené, věnovala vrchnosť svou péči i tělesnému prospěchu zdejšího lidu. Na prvém místě dlužno připomenout tu
stavbu radnice, kteráž povstala tímto během:
Když vrchnosť dostavěla r. 1726. hostinec horní čili jinak zvaný „u bílé labutě“, započala již hned r. 1728. stavěti
nový hostinec druhý „u zlatého kříže“. Hned týž rok dala vrchnosť nad tímto hostincem vystavěti na žádost zdejší obce
světnici radní. Místnosť ta měla býti pořízena nákladem obecním, ale poněvadž obec neměla potřebných peněz, dovolil
praelat Robert Sancius, aby stavba ta byla vykonána nákladem vrchnostenským, obec však aby náklad ten po částkách
splácela, což také,jak dokazují obecní účty, správně bylo zachováno. Spolu dovolil praelat, aby i v dolní světnici, kdyby pro
nějakou příčinu toho bylo třeba, shromáždění sousedů konána byla. Však obec byla vždy a jest povinna nad radní světnicí
střechu dáti opravovati a pobijeti.
Aby pak cizinec mohl ze vzdálí radnici poznati, opatřena byla věžička radní, do kteréž vložen byl tenkráte pamětní
list. Ne-li již tenkráte, pak dojista brzo po té opatřena byla věžička ta ještě hodinami, kteréž zůstaly na věžičce té až do
doby, kdy i věžička byla stržena.
Z těch dob, kdy tyto větší stavby byly konány, bylo stavěno nákladem vrchnostenským i množství domků
maličkých i větších. Domky tyto „panské domky“ zvané, bývaly pak prodávány za nepatrné ceny zdejším poddaným, kteří
však byli povinni všechny poplatky a povinnosti řádně vybývati. A těch povinností nebylo málo, museliť platiti daně,
„kontribučenské úklady“, daně z komínů ajiné platby a doplatky. Mimo to bylo povinností, aby z každého domku jeden
člověk po tři dny týdně robotoval. Kdo roboty byl sproštěn, platil zato ročně 2. zl. do důchodů panských, mimo to byl
povinnen při sv: Václavu „statečného“ honce na honbu vyslati. Přijal-li některý hospodář do svého domu podruha, bylo
povinnosti podruhovou taktéž po tři dny, ale jen za doby žní, na panském poli robotovati a hospodář již předem při koupi
domku musel se zavázati, že podruhů svých od práce té nebude zdržovati. Ke každému takovému domku panskému bylo
přidáno ještě kousek pozemků pro zahrádku, mimo to pak obyčejně přiděleno bylo ku tomu domku i pod několik měřic
pozemků rolních „pro snadnější obživu“ ze kteréhož pole bylo však hospodáři odváděti určitý roční poplatek do panských
důchodů. Však také jedině tím,že dostal hospodář i něco pole pod nízký poplatek, bylo mu umožněno, aby přemnohé roční
různé poplatky mohl zapravovati.
Prodávala však vrchnosť nejen domky, ale i celé statky. Kdo nemohl ukoupiti celého statku a byl spolehlivým,
dostal statek ve pronájem. Měl-li něco peněz, splatil část statku a dle toho zda více nebo méně splatil, byl mu ponecháván
větší neb menší užitek. Odváděliť tehdy určitý díl, někdy i polovici sklizeného obilí do stodol vrchnostenských. Ovšem že
i jiné povinnosti byl povinen nájemce takový věrně plniti. Nejednou bývaly však dány hospodářům spolehlivým statky i se
vším, čeho v hospodářství bylo třeba. Na doklad toho slyšme, jen co zanechalo se při gruntech, „kteréž propustila“ vrchnosť
Jakubovi Kyšperkovi a Martinu Vaňkovi. Bylo v nich:
1.
po 2 kusech koňského,
2.
každý dostal 1 vůz s nápravami, žebřinami a lištnami,
3.
každý dostal pluh,
4.
každý dostal brány se všemi řebíky,
5.
každý dostal plev po 20 koších,
6.
každý dostal hrachovin po 5 mandelích,
7.
každý dostal slámy ječné po 10, žitné po 10, pšeničné
po 10 mandelích,
8.
Na zimu mají zasetého žita i pšenice.
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9.
Na dva koně každý dostal obroku každý až do sv:Filipa a Jakuba ovsa.
10. Na jednoho čeledína deputát až do žní.
Jak veliká byla výměra pozemků a jaké za to přijali na sebe povinnosti oba jmenovaní hospodáři, nevím pověděti.
Vše to prospívalo ke vzrůstu a rozkvětu zdejšího městečka. Jak málo obyvatelstva tenkráte sčítal Hrochův Týnec,
můžeme si představiti z tohoto: Roku 1730. bylo provedeno sčítání duší podle farností za tou příčinou, aby některé příliš
veliké fary rozděleny a filialní kostely příliš vzdálené k jiným farám přiděleny býti mohly. V tomto sčítání poznačena jest
farní osada zdejší takto:
Fara: Týnec Hrochův
Fara Trojovice
Fil. Řepníky
Fil. Honbice
celkem 1490 duší.
Osady tuto uvedené mají nyní dle sčítání r. 1890.vykonaného, přes 6330 duší, sám Hrochův Týnec přes 12set duší.
Již z této zprávy možné učiniti si obraz jakýs o stavu obyvatelstva zdejšího těch dob. (Pam.arch.X.str.684.)
Jasnější obraz o stavu zdejší osady podává nám kniha zvaná „Urbarium“ statkův Hrochov Tejnie a Trojovic.
(Kniha ta nachází se v zámku zdejším a opis její na Sv:Kopečku.) Kniha ta, „neboli „sepsání“ to v slušný a dokonalý
pořádek bylo uvedeno r. 1732. od velebného a vysoce učeného pána Sigmunda Barthodějského obojích statků bedlivého
inspektora za panování důstojně velebného pána Norberta Umlauffa praelata kláštera Hradištského“. Kniha ta vzácná uvádí
nám mimo jiné: „Specifikaci všech při té obci usedlých sousedův“. Dle této specifikace bylo r. 1732. ve Hroch. Týnci: 7
rolníků, 39 zahradníků čili chalupníků a 12 nájemných panských domků.*
*Rolníky byli: 1 . Jiří Kopecký, 2. Jiří Kamenický,3. Kašpar Vondáček, 4. Václav Novotný, 5. Matěj Slavík, 6.
Matěj Kopecký, 7. Martin Kohout.
Zahradníci neb chalupníci: 1. Mikuláš Rouha, 2. Jan Michálek, 3. Jan Šantrůček, 4. Petr Krčmář, . Karel Jelínek, 6.
Václav Jelínek, 7. Jakub Šimek, 8. Krištof Knotek, 9. Václav Kořínek, 10. Matěj Vondráček, 11. Jiří Solil, 12. Jan Vambera,
13. Matěj Šlechta, 14. Jan Ďoubal, 15. Václav Nešetřil, 16. Mikuláš Ander, 17. Václav Žid. 18. Jan Ďoubal, 19. Jan Polák,
20. Jiří Dostál, 21. Václav Šlechta, 22. Jan Hromádko, 23. Jiří Ďoubal, 24. Matěj Dachovský, 25. Jiří Havlík.
Item zahradník Jan Opatřil; item domky usedlých lidí:1. Martín Trnka lazebník, 2. domek Václ. Rothanzla barvíře,
3. Jan Král, krejčí, 4. Václav Křmačík, 5. Petr Krčmařík, 6. Juditha Navrátilka vdova, 7. Po Janu Krčmaříkovi sirotkům
patřící domek, 8. Matěj Hromádko, 9. Jiří Žid., 10. Jan Veselý, švec, 11. Martin Pakovský, 12. Domek bývalého Václava
Ďoubala, 13. Jan Navrátil.
Nájemné panské domky, ze kterých nájemný plat dávají a ve žni na 3 dny každý nájemník jednoho žence vypravují
jmenovitě: 1. Václav Čech, hrnčíř, který malou zahrádku při svém bytu má, platí nájmu do duch. ročně 7 zl., 2. Karel
Ďoubal, tkadlec, platí 7 zl., 3. Jan Ďoubal, sklenář, platí 7 zl., 4. Matěj Krupka, tkadlec, platí 7 zl., 5. Matouš Vondráček ,
provazník, 7 zl. 6. Petr Ďoubal, tkadlec, 8 zl., 7. Václav Kamenický, švec, dává 8 zl. (8. položka schází nedopatřením písaře
při obrácení listu)., 9. Matěj Diviš, tesař, jen 4 zl., 10. Josef Koukal, kramář, 6. zl. (pod novým zámkem okolo bratrské
kaple Nejsv. Jména P. Marieobydlí má), 11. Jiří Bartošek nadenník v pazderně, 5zl., 12. Václav Vambera, nadeník
pozůstává na chaloupce u cihelně vystavené a platí 4 zl.
Abychom měli obraz úplnější dlužno přičísti ke domům dřívějším ještě:“dům panský“,o němž praví urbarium , že
jest „pode dvorem, ze dřeva vystavený, v něm dvě světnice, kuchyň, dvě komory a sklep s přináležející zahrádkou štěpnou,
jednou konírnou, kulní, chlévy a komorou purkrabskou, ve kterémž panský „officzýr“, (t.j.officialis) na ten čas pan správce
pohodlný byt má.“
V počtu jmenovaném není zahrnut také 1. panský dvůr, 2. pekárna, 3. kovárna, 4. mlýn (postaven r. 1713.),
5. katovna a 6. krámy masné. (O krámech masných praví urbarium takto:“V tomto městečku vynacházejí se dva panské
krámy masné: První drží Matěj Hromádko, kterýž z jednoho toho 6 zl. a z obydlí 7 zl. spolu ročně 13 zl. nájemného platu
do důchodu oddává.Však ale Fleisch-Kreutzer dle rozvržení zvláště kontribuirovati a zapravovati musí. Druhý Václav
Záleský, kdežto prvé kovárna bývala a nyničkom na tom místě masné krámy s bytem a jedna pekárna s nájemným domkem
vystaven jest, ze kteréhožto krámu i bytu též ročně 13 zl. platí, při tom jest kousek zahrádky a Fleisch-Kreutzer jako
i Hromádko obzvláštně odváděti musí. Item ve žni jedenkaždý statného žence na 3 dny posílati povinen jest.)
Kdybychom tudíž sečetli budovy všechny v Týnci za doby té (okolo r. 1730.) se nacházející, obdrželi bychom
číslici as 70.
Při všem tom věnována posléze pozornosť a péče i těm nešťastným, kteří pro stáří aneb těžké neduhy nemohli si již
chleba dobývati. Ti všichni, aneb alespoň nejpotřebnější z nich, nalezli útulku v novem chudobinci, kterýž pořídila vrchnosť
svým nákladem. Urbarium praví o chudobinci takto: „V r. 1732. vedle povolení v tom roce novovyvoleného důstojně
velebného, vysoce učeného pána p. Norberta Umlauff praelata slavného kláštera Hradiského opata: špitál pro pět
chudobných, zasloužilých mužů ustanoven jest a s nákladem vrchnostenským pro jmenované chudobné lidi blízko horní
hospody u bílej labutě se jmenující naproti bratrské kapli vystaven jesť.“ (Nyní čís. 85. patřící p. Anbdangovi.) Ku této
zprávě jest přičiněna tato poznámka: „Obšírnější v pamětní knize pro ten špitál založené se vidět může.“ Kniha ta pamětní
však není dochována naším dobám.
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10. Pamětní list zdejšího obyvatelstva vrchnosti
Pokud vládl panství zdejším pan Václav Celer, nebylo nastupováno ani na úřadníky ani na poddané, aby přesně
plnili své povinnosti. Jinak bylo, když převzal správu panství řád praemonstratský. Aby mohly býti postaveny nákladné
budovy, jež řád poříditi si ustanovil, bylo nutně potřeba, aby výdaje mohly býti zapraveny, alespoň během delší doby,
čistým užitkem z panství. Proto staral se inspektor panství, aby nyní poddaní roboty přesně konali a také povinné dávky
v řad odváděli. Však se zlou se potázal pan inspektor. Obyvatelé těžce nesouce nařízení jeho podali již hned r. 1707.
pamětní list, čili memoriale panu opatovi, ve kterém stěžovali si, že 1. vždy dříve po 3 dny roboty konali, nyní že jim
nařizuje roboty výhodně vybejvati, 2. rolníci, že dříve párem koní vláčeli, nyní od 3 let, že dvojima se nařídilo, 3. Posléze
praví, že není pamětníka, aby úroky k vrchnosti se skládaly.V odpovědi na tento memorial, ze dne 4. června 1707., psané
vlastní rukou opatovou praví se, „že nemohou dokázati, že by kdy toliko tři dny robotovali, však nicméně, pokud se
písemně zavážou, že tři dny dny roboty výhodně, totiž hned od východu slunce až do západu, mezi tím jednu hodinu
k občerstvení sobě oblíbíc, vykonávati chtí, tehdy toliko 3 denní taková robota se od nich přijme. Týmž spůsobem rolníci
vykonávají svou třídenní koňskou neb jezdeckou robotu, nech oni 4ma koňma dle povinnosti své ořou neb vláčí, když přes
3 dny nuceni nebudou, ničím sobě na obtěžování robotami stěžovati spravedlivě moci nebudou. Posléze, aby nicméně lásku
vrchnostenskou uznali, ouroky se jim za předešlý rok odpouštějí, však aby tohoto roku a na budoucí časy vždy při
terminech od starodávna vysazených pilně takové do důchodů našich odváděli.“ Tím spůsobem zdá se, že mysle poddaných
byly uspokojeny a to tím více, když novými budovami a různými jinými běhy městečko dosahovalo prospěchu.
Během času dostávalo se poddaným zdejším od vrchnosti menších úlev a snd právě tyto menší výhody jim
poskytované vzbudili v nich touhu po úlevách větších. Podaliť již r. 1738. panu praelatu Norbertu Umlauffovi memorial
druhý.
Pamětním tímto druhým listem opět žádají 1. o úlevu na robotách, 2. za úlevy v kontribuci, poukazujíce, že tato za
posledních let byla ještě zvýšena a 3. žádají, aby synové jejich, kteří ženati u nich jsou, nemuseli platiti 2 zl. ročně jako
výkupné za robotu. Posléze 4. stěžují si, že častými vojenskými pochody zdejší město trpí a prosí. aby odpomoc byla
zjednána.
Opat Norbert v odpovědi na druhý tento list praví ku 1., že sousedům Hrochov-Týneckým tak velké úlevy, jak
supplikanti chtí, učiniti nemůže, poněvadž za takové roboty „Extraordinarium“ a tad řečené „Vermögens-Steuer“ ve velké
sumě platiti musí. Ke 2. praví: „Že v kontribuci něco větší repatrici mají než předešlé; nebo podle rully Hrochov-Tejnečtí
toliko 391 korců rolí užívali, nyní ale nachází se mimo luka a zahrady čistých rolí 490 korců a tak žádná křivda neb
ukrácení se jim neděje a snad dle nynější visitace někdy ještě více budou muset dávati.“ Ku 3. praví: „Že někteří hospodáři
ženaté syny při sobě mají, kteří po 2 zl. za podružnou robotu platit musejí, nic neslušného není, poněvadž za podruhy
zapsáni jsou a podruzi, buďto den výhodně robotovati, aneb 2 zl. každoročně skládati na všech panstvích povinni jsou; jestli
by ale rodičové takové při sobě ženaté syny od tohoto osvoboditi chtěli. mohou jim své hospodářství a statky popustiti a je
za hospodáře ustanoviti, aneb vrchnosť může jim panství kdekoli místo aneb chalupy dáti; ze kterých dvou věcí nechť si
jedno vyberou, aneb jak předešle platiti, platějí. Chalupníci budou se vědět upamatovati, že předešle celý týden robotovati
museli, nyní ale krom sena a času žní toliko po třech dnech robotu vybejvaj a na Babácích, když se tam posýlají, jenom dvě
sáhy dřev za celý týden dělají, pročež mohou s tou milostí, kterou již dosáhli spokojeni býti.“ Odpovídaje posléze ke
4. praví: „Strany častějších pochodů mohou se supplikanti u král. krajského úřadu hlásiti, nebo já v té věci pomoci nemohu
a sám při tom se supplikanty trpěti musím.“Pozorujeme-li poněkud spůsob a tón odpovědi té, vidíme, že opat všechny
odstavce stížnosti za nespravedlivé a nesprávné považoval, proto také Týnečtí tentokráte s memorialem vyšli úplně na
prázdno.

11. Nové hmotné ztráty Hroch. Týnce
Sotva lid po nějakou dobu oddával se poklidné práci, již opět stáhly se nad ním mraky bouřné. Vtrhl totiž za vlády
Marie Terezie r. 1740. do říše naší bez jakékoli příčiny král Pruský Bedřich II. Celou řadou bojů, které v té době stihli naši
říši, utrpěla nejvíce žirná země česká, po které vždy nepřátelé ohlíželi se zrakem toužebným. Zda za válek po r. 1740.
následujících vnikli nepřátelé i do zdejší osady, nevím, ale tolik jisto jest, že lid zdejší nejen vydal všechny úspory své z dob
dřívějších, ale i do nedostatku klesal. Kdyby ani jiné ztráty nebylo, dosti bylo již na tom, že množství lidí odešlo do boje
a když boje se prodlužovaly, hospodářství tím bylo zanedbáváno. Tím stalose, že poddaní zdejší nebyli s to odváděti
povinné poplatky do důchodenské pokladny, takže dluhovali posléze potažníci zdejší po 14 a někteří i více zlatých,
chalupníci pak každý více než 2.zl.
Vida tuto všestrannou bídu, odpustil opat všechny tyto dluhy poddaným celého panství zdejšího. Z vděčnosti za to
připověděly obce, že po 50 roků budou dávati každoročně sloužiti dvě Mše svaté a to jednu „za Excellens Pana Prelata
a druhou za celý slavný konvent a zemřelé.“ Jak slíbily, také učinily. Obec zdejší dala ihned 10 zl. a obce „horské“ také 10
zl., z úroků pak každý rok 1 zl. byl dáván na tyto dvě Mše svaté zdejšímu faráři. Aby pak i potomstvu povinnosť ta v paměti
zůstala, postarali se tím, že když r. 1764. nová kniha účtů byla pořízena, ihned na prvých listech připomněli tuto povinnosť,
kterou ze vděčnosti na sebe přijali.
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12. Úmrtí faráře Václava Petra Koukala a spor o obsazení zdejší fary
Farář Václav Koukal byl muž vzácné učenosti, bystrosti ducha a neúnavné snahy. Zlomky jen písemné jsou nám
všem dochovány, ale i ty postačí bychom přesvědčili se, že všechen život svůj věnoval zdejší duchovní správě. Jak již výše
jsme se zmínili, při práci své přinášel i hmotné obětě na okrasu zdejšího chrámu Páně. Při tom velikou péči a všechny
snahy, pokud bylo možno, věnoval tomu, aby hmotné postavení svým nástupcům zlepšil. Na základě výpovědí starých
pamětníků pod přísahu vzatých a na a na základě starých knih účetních napsal spis, v němž obsaženo mnoho-li pozemků
náleželo faře zdejší a farářům při kostelích nyní ku Týnci patřících, načež přičiňoval se, aby odcizený majetek ten jemu
a nástupcům jeho byl vrácen, avšak snaha jeho byla marnou. I také o to vedl péči, aby obilní desátek ani v nejmenším
nezkrácený nástupcům jeho byl dodáván. Že při tom veden byl snahou nejlepší a nikoli snad ziskuchtivostí aneb docela
lakotou toho nejlepší dokladem jest poslední vůle jeho. Ustanovil poslední svou vůlí 4.000 zlatých na Mše svaté, které mají
býti za jeho duši obětovány ve zdejším chrámu Páně. Nadací tou chtěl spolu, jak sám praví, také zlepšiti příjmy svých
nástupců. Mimo to odkázal chudému zdejšímu kostelu 1.000 zl., kostelu pak Trojovickému, kdež dříve byl farářem
odporučil 500 zl.. Učiniv toto památné pořízení o veškerém svém majetku skonal tiše zaopatřen sv. svátostmi dne 13. srpna
1755. Ač mnoho duševně pracoval, dosáhl přece věku vysokého; neboť dočkal se nejen jubilea svého posvěcení na
kněžství, ale byl i jubilovaným farářem. Kolik roků však byl stár, když zemřel, nevíme, různíť se zprávy o jeho věku. Stará
kniha pamětní fary zdejší praví, že dosáhl věku 90 let, v matrice úmrtní však poznamenáno, že zemřel ve věku 77 let.
( Matr. úm. str. 855. ) Pohřeb vzácného kněze toho byl konán na slavný den Nanebevzetí Bl. Panny Marie a mrtvola jeho
byla uložena ve hrobce, kteráž se nacházela ve farním kostele zdejším sv. Martina před hlavním oltářem.
Po smrti faráře Václava Koukala byl jmenován prozatimním správcem duchovní správy čili administratorem
místní kaplan Josef Schütz. Tu však nastala sporná otázka, kdo má jmenovat místního faráře. Řád premonstrátský tvrdil, že
když jest patronem kostela a přináší potřebné výlohy na kostel a faru, že má také právo jmenovati faráře. Opat chtěl dáti na
zdejší faru svého některého kněze řádového. Spor ten ukončen byl teprve rozhodnutím ze dne 1. června 1756., kteréž vyšlo
v neprospěch řádu. V rozhodnutí tom se praví, že obdržel řád premonstrátský zdejší panství od p. Celera jen proto, aby měli
užitek z panství vycházející. Obdrželi prý správu majetku, ale nikoli správu duchovní. Po rozhodnutí tom jmenován byl
farářem zdejší dosavadní administrátor Josef Schütz. Tento obdržel sice faru upravenou, ale vše okolí bylo pusté. Nejvíce
stěžuje v zápiscích na spoustu zahrady. Na tuto také obrátil ihned péči svou a postaral se, aby byla rozšířena a ohrazena,
načež vysázel ji užitečným stromovím, aby, jak praví, byla na užitek nejen jemu, ale i jeho nástupcům.
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13. Postup dějin od r. 1756
Léta prvá po r. 1756. nepřinesla osadě zdejší žádných událostí hlubšího významu, z událostí menšího významu
dlužno alespoň stručně zaznamenat toto:
Roku 1761. bylo přílišné sucho. Takže lid se obával o úrodu. I ustanoveno konati průvod prosebný. Poněvadž
však soudili tentokráte již, že Bůh zvláště hlasy malých dítek rád vyslýchá, vyšly také společně všechny školní dítky, „aby
za deštíček Pána Boha prosily.“ Průvod ten byl konán dne 8. března. Obec dala dítkám tentokráte v odměnu 24. kr. Jak
peněz těch bylo použito, nevíme.
R. 1762. bylo v únoru velké rozvodnění a mnoho ledu, takže mnozí lidé při tom pomahali, aby škoda byla
zamezena.
R. 1763. bylo zde mnoho vojska a „leželi v Tejnici“ 34 dní a později ještě po 10 dní.
R. 1764. byla zrušena dosavadní řeka tak zvanými „karaněmi“ procházející a to tím, že řece té dán směr nový,
nynější. Proč přímé a pravidelné ono řečiště Novohradky bylo zaměněno není v zápiskách pověděno. Týž rok koupila také
obec zdejší do radní světnice od pana Devotiho crucifix za 3 zl., který pak následujícího roku byl stafirován za 2 zl. 30kr.
R. 1765. byly konány ve Hrochově Týnci svaté missie. Při těchto misiích byl postaven missionářský kříž, který
obec zdejší dala svým nákladem zazdíti.
Týž rok byl také postaven sv. kříž u silnice vedoucí do Přestavlk. O vzniku tohoto sv. kříže čteme: “Jindřich
Komárek ukoupil od zdejších 7 potažníků pod ? měřice „proti dubině“ na věčné časy pro sebe i pro potomky své bez
nejmenšího jakéhokoliv platu ročního za 14 zlatých rejnských, které oni na vystavění statuje kamenny vedle silnice
k Přestavlkům proti voboře jsou zas vynaložili. ( kniha účet. obec. )
Týž rok také byla pořízena věžíčka na kapli bratrskou. Největší zásluhu o to získal si občan Václav Tlustý, kterýž
poslední svou vůlí odporučil na věžičku tu 50 zl., k čemus pak obec zdejší poskytla 22 prken.
R. 1766 bylo stíženo zdejší okolí krupobitím, které způsobilo tak mnoho škod, že poslán byl do Hroch. Týnce
komissař. Tento ( jak praví obecní účty,) od obce 1 zl. rýnský „ od prohlížení škody strany té potlučenosti“, ale zdali obec
zdejší dostala jaké náhrady, neb slevy poplatkové, o tom nic.
R. 1767. mělo město zdejší obtíže s ledem jak při mostech tak a více ještě při lávkách. Již dne 23. ledna
vysekávalo 20 osob led u lávek a mostu ( za kterouž práci dostali 1 zl. 48 kr.) a hned za několik dní, totiž 12. února nastala
práce ještě těžší, neboť 15 osob ustavičně stálo v práci při mostě i lávkách po 2 noci a 1 den. ( za tuto práci dostali 3 zl. 54
kr. 3 d. ).
R. 1768. byl neblahým pro hospodáře, bylať úroda velmi slabá, zvláště pšenice byla prý velmi „zamrzlá“.
Tento rok povstal, ( jak praví zápisy soukromé ), v české zemi hrozný strach, že by paliči nějací přecházeli a osady
pálili, pročež i zde v Týnci“ vartovalo“ 14 mužů do půl noci a 14 mužů od půlnoci Po jak dlouhou dobu se tak dálo zápisky
nepraví.
R. 1769. byl tak prudký vítr, takže strhl i věž ze zámku zdejšího. Téhož roku objevila se také ve krajině zdejší
vlasatice, kteráž ode dávna bývala považována po Čechách za hlasatele blízkého neštěstí. Že i zde tentokráte drželi tuto
pověru vidno ze slov zápisů, jimiž zjev hvězdy té doprovázen, čtemeť:: “Ten rok také vycházela kometa na východ měsíce.
Hvězda malá ale měla od sebe paprsek veliký, takže se zdál být jako na čtvrt míle a ten rok bylo hrozné mokro, neboť skoro
stále pršelo.“ Úroda polní byla velmi slabá.
Roku 1770. byl vydán rozkaz, aby byly domy opatřeny čísly. Do té doby nebyly totiž domy číslovány, ale určovány
bývaly tím, že jmenována byla poloha místa a nejbližší po případě i protější sousedé. Číslování to provedeno bylo zde teprv
roku následujícího 1771. osobami úředními k tomu určenými. Však také ani tato práce nebyla provedena bez útrat pro obec
zdejší, neboť čteme v obecních účtech toho roku: „Při psaní Numer, jak ti páni komissarové zde v Tejnici popisovali,
outraty s nimi byly 2 zl., 39 kr., 3 d.“
Roku téhož 1771. byla krutá zima. Neděle velikonoční byla dne 31. března a v té noci byla tak krutá zima, že
mnoho ptactva jediným tím mrazem pomrzlo. Po svátku pak tom napadlo tolik sněhu, že zde byl na loket výšky a mezi tím
byly místy závěje na 3 – 5 ba i více loket. Mrzlo po plné tři neděle. Mnozí lidé, kteří padli do závějí, přišli o život. Jak dále
vypravují zápisy, „následovala v tomto roce veliká drahota. Ačkoli byla stanovena taxa obilní, lid jí se neřídil, poněvadž
obilí nebylo lze dostati. Ano takové dostoupily výše ceny obilní, že od sv. Jiří až do žní platilo 1 ? měřice neb staročeský
korec pšenice za 11 zl., žita za 10 zl., ječmene za 8 zl. 30 kr., hrách 12 zl., proso 10 zl., oves za 5 zl.. Po žních klesly
poněkud ceny obilní, ale nemnoho.“ Aby bídě po krajích českých bylo odpomoženo, dal císař dovážeti do Čech obilí
z různých zemí zvláště z Uher, takže pak r. 1772 od jara až do žní byly tyto ceny obilní: Pšenice 1 ? měřice ( nebo
staročeský korec) za 8 zl. 30kr., žito za 7 zl., ječmen za 6 zl. 15 kr., proso za 6 zl., hrách za 9 zl., oves za 4 zl. 30kr.
Půldruhé měřice otrubů platilo se za 3 zl. K tomu dodávají ještě zápisy toto: „Však ale, kdyby to obilí z Uher do Čech se
bylo nepřiváželo, tak se soudilo, že by 1 ? měřice výš přes 20 zl. byla přišla a snad a bez snadu málo lidí by bylo zůstalo, ač
sice dosti jich hladem pomřelo, poněvadž všelijaké trávy luční pokrutiny, též hlávky lněné a pejřku i všelijaké jiné věci jsou
tloukli a mezi to žaludy mleli, aby své životy zachovali. Mnoho těch, kteří později zase silné stravy okusili, na věčnost se
odebralo. Mezi duchovní vrchností se ve slovu Božím hlásalo, že v zemi české více lidí ten rok zemřelo, než když velký
mor ve městech pražských a po zemi byl. Nicméně tento 1772. rok žádný mor se neobjevil, nýbrž horké, palčivé nemoce,
peteče a fryzle následovaly. Kde buď do města neb dědiny, tak ty nemoce se rozmohly, větším dílem ve všech staveních
vystonali a v některých také zúplna prázdná stavení zůstala, ač sice zde chvála Pánu Bohu ještě ty nemoce brzo přestaly,
vůkolně ale mnohem více stonali a vymřeli. Však i kdo zúplna neležel, přece to ucítil, že po kolik neděl se přemáhal, a tak
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se potácel; neboť skrze povětří a mokra lid tak darebný dlouhý čas trval, až sice při začátku žní, buď Bohu chvála, zdravé
povětří následovalo.“ Na konci smutné zprávy té dodává ještě pisatel tato slova: „Daleji straniva té drahoty ještě psáti jsem
opomenul, že poněvadž všude prázdné špejchary zůstaly, ještě nová pšenice 1 ? měřice za 6 zl. 30. kr., žito za 5 zl. 30 kr.,
ječmen za 4 zl. 45 kr., až do 5. srpna 1772. platily.“ Jiné zápisy praví, že týž rok 1772. byl mor na hovězí dobytek v Tejnici
i v okolních vesnicích.
Rok 1773 býval by šťastným pro hospodáře však zase jiná menší nehoda se dostavila. Objeviloť se tak mnoho
myší, ke značných natropily škod, ba i, jak zaznamenáno, obilí na poli stojaté jedly.
Radostnější událost možno již zaznamenati z doby následující. Bylyť r. 1775. stavěny nové varhany ve zdejším
chrámu Páně.
Kostel zdejší, ač za těch dob vkusně upravený, neměl do r. 1775. varhan. V kostele byl jen malý positiv, který
vhodným by as býval pro malou kapličku, ale nikoli pro kostel větších rozměrů. Proto toužili dojista osadníci zdejší, aby
nepatrný positiv byl nahražen strojem nějakým dokonalejším.
Prvý rok ku splnění této touhy byl učiněn, když bohatý soused zdejší Václav Tlustý odporučil, svým testamentem
dne 26. května 1768. sdělaným, mimo jiné krásné legaty, také 150 zl. rýnských na nové varhany, ku kteréhožto částce
codexem dne 1. června 1768. přidal ještě 50 zl. Když zaručena byla tato jistina, povolila vrchnost, aby ostatní čásť ceny
varhan zaplacena byla ze záduší. Neunavnou snahou faráře Josefa Schütze, kterýž o stavbu varhan nemalých získal si
zásluh, bylo docíleno, že již r. 1775. s prací bylo započato. Zvláštní list podává nám o varhanách tuto slovnou zprávu: „Tyto
varhany postaviti nechal /P. Tit./ Důstojný, Velebný a Vysoko vážený Jemnost Pan Josef Schütz, toho času Vysoce
Meritirovaný Farář Hrochův-Tejnitzký, Panu Josef Streiszl, Varhanáři Gruliskymu. Dne 3. Novembr 1775. začal stavěti
s třemi tovaryši a d. 31. januara 1776. dostavil a zhotovil.“
Zdá se, že dobře bylo prohlédáno k tomu, aby varhanář byl nucen opatřiti stroj dokonalý. A nebylo opatření to také
zbytečným; neboť již šestý rok bylo nutno varhany přestavěti. Poněvadž zatím varhanář Streiszl zemřel, přidržena byla
vdova po něm, aby postarala se o opravu varhan, o čemž čteme dále:
„Za času Pana Norberta Jelínka, Cantora, spolu varhaníka zde v Hroch-Tejnitzi dne 15. Juli 1782. na žádost Paní
vdovy Streiszlovy, P. František Umlauf, varhanář Grulišský na místě jejího P. manžela Josefa Streiszla jich zase přestavil, na
kteréžto varhany odkázal P. Václav Tlustý soused Hroch-Týnecký 200 zl. a ostatek od záduší náklad se vedl. Jemnost Pan
Farář, jakož i P. Norbert Jelínek, toho času kantor, při stavění těch varhan jak varhanáře tak i jeho tři tovaryše mnohokráte
vyčastovati se obětovali. A protož žádosť následuje, aby budoucí Potomstvo s modlitbou a Mší svatou na ty dobrodince za
časy pamatovali.“
Odstraněného positivu bývalo pak po dlouhá ještě léta užíváno o slavnosti Božího Těla, ve kterýžto den býval
přenášen od oltáře k oltáři, aby hrou na positiv zpěvy u oltářů byly doprovázeny. Dnes z celého positivu máme pouze
prázdnou skříň otevírající se na dvě části. Na jedné polovici dveří vyobrazen jest král David s harfou, druhá polovice nese
obraz sv: Cecilie.
Z událostí jiných zatím sběhlých poznamenati hodno ještě následující: Roku 1776. měli osadníci zdejší, jako již po
mnohá léta dřívější veliké obtíže s ledem při mostech a lávkách. Již dne 5. února dali u lávek vysekávati led, z opatrnosti,
aby ledy později měly tudy snadnější průchod. Obava jejich nebyla zbytečnou; neboť již dne 8., 9. a 10. února „šly kry,“
takže 15 osob tlouklo led po tyto celé tři dny a tři noci, začež dostali od obce „na truňk a pivo a kus chleba 3 zl. 18 kr.“ Na
jaře, týž rok, bylo přílišné sucho, pročež dne 7.června šlo procesí do pole prositi za déšť. Dítky školoví za to, že Pána Boha
za déšť prosily dostaly odměnou 30 kr.
R. 1779. prošlo zdejším městem veliké množství vojska, takže výlohy s vojáky činili zdejší obci 14 zl. 57 kr. 3 d.
R. 1781 bylo mnoho velikých bouřek. Poněvadž po dávném obyčeji bylo vždy proti mračnům zvoněno, bylo dáno
tento rok zvoníkům mimo jejich každoroční plat „od zvonění proti mračnům“ v odměnu na 12 masů piva. ( 48 kr. ). Týž rok
vyžádal pan farář zdejší skrze pana krajského ve Chrudimi Josefa Dusche pro své osadníky a darmo ze knihárny sv:
Václavské z Prahy vyzdvihl a obci zdejší daroval 22 knih. Obec zaplatila jen dovoz knih a jich vazbu chrudimskému
knihaři, což obé stálo 7 zl. 57 kr.
R. 1782. byly zapovězeny poutní průvody do zdejšího města a Kramáři nesměli již tentokráte, jak jindy činívali,
zboží vyložiti. Tím zákazem utrpělo zdejší městečko velikou ztrátu; neboť od těch dob sotva čtvrtý díl lidu okolního
přicházel na slavné dříve poutě do Hrochova Týnec. Poškozeni byli ponejvíce zdejší řemeslníci, hostinští a kupci, ale s nimi
i veškeren lid ostatní. (Viz účty obecní r. 1782.) Jaká byla příčina zákazu toho nevíme.

14. Oddělení Řepník od farnosti zdejší
Jako kostel Trojovický a Honbický, tak i Řepnický kostel byl ve 14. století kostelem farním. Po válkách nejspíše
třicetiletých přidělen byl jako filiální ke kostelu Týneckému, poněvadž osada Řepnická patřila ke zdejšímu panství.
Poněvadž za těch dob byla farní osada zdejší rozsáhlá, ( patřilyť k ní všechny osady, které k ní náležejí nyní mimo Bořice
patřící tenkráte farnosti Chrastecké,) byla tím práce duchovní mnoho znesnadněna. Aby bylo přece všestranně vyhověno,
byly uspořádány služby Boží tím pořadem, že druhé služby Boží o všech svátcích konány bývaly zde, v neděle však
obyčejné vždy prvou neděli bývaly druhé služby Boží zde, druhou neděli ve Trojovicích, třetí na Řepníkách, čtvrtou
v Honbicích. Ve druhý den svátků vánočních, velikonočních a svatodušních bývaly jedny služby Boží na Řepníkách a druhé
ve Trojovicích. Poněvadž v tyto dny zde nebylo Mše svaté, bylo povinno zdejší obyvatelstvo jíti na služby Boží do
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Trojovic. Mimo jmenované služby Boží byly i některé všední dny smlouvou stanovené, o kterých několikráte v roce bylo
povinností zdejšího faráře obětovati Mši svatou v kostelích filiálních.
Ačkoli vzdálenosť Řepník znesnadňovala knězi vykonávati úkony církevní na osadě tamní, hůře bylo ještě pro
osadníky tamnější, když bylo potřeby kněze u nemocného, aneb když za třeskutých mrazů museli jeti s dítkem ke křtu až do
Hrochova Týnce.
Aby obtíže ty byly zmírněny pro kněze i lid, učinil farář zdejší Josef Schütz smlouvu s tehdejším farářem
Lužeckým (Františkem Schanikem) v ten spůsob, že kněžstvo zdejší i na dále mělo služby Boží všechny na Řepníkách
vykonávati, ale křty, zaopatřování nemocných, pohřby a oddavky přejala na sebe duchovní správa v Lůži. Spolu dohodli se
o příjmy v ten smysl, že dělíce se o práci, děliti se budou i o příjmy rovným dílem. Smlouvu tak pořízenou dne 15.května
1773. potvrdila i arcibiskupská konsistoř pražská. Však ani tento stav, jímž částečně jen bylo pomoženo obyvatelstvu
Řepnickému, netrval dlouho; neboť přičiňovala se vrchnosť zdejší, aby opět na Řepníkách pořízena byla fara a kostel tamní,
aby měl zase svého samostatného správce. Práce ta nesetkávala se s obtížemi, poněvadž vrchnosť sama byla ochotna
zajistiti slušnou výživu tamnímu faráři, ničeho více od státu nežádajíc, než aby vrchnosti bylo volno jmenovati za
duchovního správce na Řepníkách některého člena svého řádu. Císař vyhověl tomuto přání vrchnosti povolením za dne
25.září r. 1782, načež hned dne 1. prosince t. r. jmenoval opat Hradišťský farním administratorem na Řepníkách P.
Christiana Weebra, kněze řádu praemonstratského. (Z listiny datované ve Hradišti dne 1. Juli 1784. stvrzené konsystoří
Hradeckou 19. prosince 1785., vyčítáme, že bylo ustanoveno na výživu adminytratora tehdejšího řepnického (P. Christiana
Weebra) „aby on i jeho nástupcové ze řádu praemonst. slušně žíti mohli“: 1. ) 400 zl. ročně, které čtvrtletně (á 100 zl.) měli
si vyzvédati z kassy Hr. Týneckého panství, 2.) 12 sudů piva ročně z pivovaru Hr. Týneckého, 2 polosedláci ku jeho
obsluze, ( aby mu pole vzdělávali ) kus zahrady a 1 vůz sena dvojspřežný, 3. ) Stola a desátky, jak je kontraktem přenechal
farář Hr. Týnecký a 36 zl. jako dobrovolný přídavek od osadníků.)
Tím bylo úplně postaráno o řepnickou osadu, ale farář Týnecký utrpěl značné ztráty na příjmech; neboť nejen že
odpadly mu příjmy stolarné, o které dělil se od té doby s farářem Lůžeckým, ale i obvyklé desátky byly nyní odváděny
faráři nově ustanovenému. Desátky osad patřících ke kostelu Řepnickému uvedeny na peníze, činily dle tehdejšího počtu
přes 90 zlatých, částku to, zvláště za těch dob, dojista značnou.
Aby ztráta ta alespoň poněkud byla nahražena zdejšímu faráři, obdržel farář Josef Schütz pro sebe i nástupce své
týž rok 1782. od vrchnosti 12 měřic pole, aby bezplatně jich užíval on i všichni jeho nástupcové. Když pak za 2 roky
vrchnosť potřebovala pozemek ten, vzala si pole to a dala faráři bezplatně užívati jiný kus pole rovněž pod 12 měřic, kterýž
jest podnes majetkem zdejší fary.

15. Spor o pastvu, novoty císaře Josefa II. a poslední memorial vrchnosti tehdejší
1. Zatím, kdy zaměstnána byla vrchnosť zřizováním farnosti a fary Řepnické, bylo jí urovnávati i spory domácí,
zdejší. Stěžovali si totiž dva rosičtí poddaní : Václav Jehlička a Jan Dostál, sedláci ve vsi Zásadí do správy obce Týnecké.
Měliť tito dva rosičtí poddaní zásadití ,,jak instrument od r. 1545. dokazuje, na obcích Hrochov. Týneckých, mimo kus obce
jménem ,,hlásek“, který již tenkráte vymíněn byl, dobytek pásti dovoleno a potvrzeno.“ Poněvadž však obec ta stále byla
měněna, dílem na ornou roli, dílem ,, obhraničně“ na louku neb seno sekání a skrze to pastvy skráceny byly, učiněno bylo
posléze r. 1781. narovnání dobrovolné u přítomnosti p. Bartoloměje Ollejšika správce. Správa obce slíbila jim, že více tak
díti se nebude, dovoleno každému z nich 30 vrb vysázeti si kolem obce a jich užívati, ale sedláci ti zase slíbili, že dosavádní
dávky budou i dále dávati a povinné práce konati, nadto uvolili se dobrovolně, ,,kdyby toho potřeba následovala při obci
Hrochov–Týnecké buď s potahem neb pěší práci jednou v roce z pouhé dobré vůle a sousedstva nějakou pomoc učiniti.“
Čteme-li listinu o sporu tom pojednávající, cítíme téměř z každého řádku ochotu všech súčastněných a snahu, aby spor ten
během přátelským na pravou cestu byl uveden a odklizen.
2. Tuto mírnost všestrannou budeme tím více obdivovati, když vzpomeneme, že proud společenského života na
všech stranách tenkráte nemálo byl rozčeřen různými rozkazy čili patenty císaře Josefa II., který od té chvíle, kdy nastoupil
vládu (1780 – 1790) velmi zhusta připravoval netušená překvapení lidu poddanému, někdy příjemná, jindy opět až mnoho
nepříjemná ba můžeme říci že až přemnoho trpká. Mile zapsal se císař Josef II. v srdce veškerého poddaného lidu českého,
když r. 1775. (za vlády tudíž ještě matky jeho císařovny Marie Terezie, však z jeho již iniciativy,) byl vydán robotní patent,
jímž pro Čechy a Moravu byla robota v polovici snížena a břemena lidu uvedena v pevný zákonný řád, nad jehož
zachováním bděla vláda. Zrušením poddanosti tělesné, neboli ,, člověčenství“ a zavedením mírné poddanosti prokázal čin
nanejvýš dobročinný všemu lidu poddanému po vlastech českých.
Aby přispěl ku vývoji a rozkvětu stavu rolnického, vybídl císař Josef II. ( patentem ze dne 1.listopadu 1781.)
vrchnosti, aby odevzdaly pozemkové vlastnictví těm poddaným, kteří by o to usilovali. ( Dvě podmínky však měly býti
spojeny s tímto odevzdáváním vlastnictví: 1. Aby poddaní ony grunty podle libosti a svého dobrého zdání užívati, zastaviti,
prodati a s jinými grunty proměniti mohli, však bez újmy vrchnostenského gruntovního práva, 2. Aby mohli i zadlužiti
pozemky ty, však ale jen do dvou třetin mohovitosti, kdyby však někdo proti tomu jednal, mohl by se svého gruntu shozen
býti.)
Kdežto však na jedné straně sňal břímě těžké s beder poddaného lidu, připravoval zase jinými patenty nemalé
starosti svému lidu. Mnohé rozkazy zabíhaly až do výstřednosti. Takové, až mnoho přemrštěné rozkazy byly vydány na př:
ve příčině ohně. Nebylo na tom dosti, že každá obec musela míti své řebříky a háky v bezpečném a přístupném místě

- 39 -

uchovány, ale i každý hospodář musel míti dlouhý a mocný řebřík v tom místě, kde se mu nejpotřebněji vidělo, ke střeše po
všechny časy přistavený a před svým domem košík neb soudek vody plný vždycky, pokud by nemrzlo, aby nejen sobě,
nýbrž i sousedům mohl pomáhati. Kdo v tom byl nalezen neposlušen, potrestán byl pokutou. Obec zdejší dbalá rozkazu
toho, dala r.1781. na obecní svůj dům vysoký řebřík, před dům pak byla pořízena káď s vodou, pod kterouž byly dány saně
opatřené dvěma háky. Roku pak 1782. byly koupeny dvě stříkačky pro čas ohně. (Za obě dala obec 30 kr.) Takové
a podobné rozkazy byly ovšem nemile přijímány, ale hůře ještě bylo, když císař zašel na pole náboženské, chtěje sevříti
a v závislosť vládní uvésti církev katolickou, jak našeptávali mu bezbožní rádcové. Rozkazy těmi dotýkal se namnoze
bolestně citu zbožného lidu. Tak stalo se zvláště, když r. 1784. nařídil, aby mrtvoly nebyly pochovávány v rakvích, jak až
do těch dob se dálo, aby ale jen ve plátno zabalené do hrobu byly kladeny. Na mnohých místech jen násilím vojenským bylo
obyvatelstvo přinuceno vyhověti tomuto rozkazu, který byl považován za urážku povinné piety ku zemřelým. Úřady
vidouce odpor všeho lidu nenastupovaly na to, aby rozkaz ten byl zachován, takže brzo přišlo vše opět ve staré spůsoby. Na
zdejší osadě bylo pochováváno, dle onoho nařízení, ale jen po čtvrt roku, načeš i zde opět pochovávali v rakvích jako kdy
dříve. Takovéto rozkazy mnoho umenšily onu lásku lidu, které získal si císař Josef II. na počátku své vlády.
3. Posléze připomenouti dlužno, že roku výše uvedeného 1784. podali zdejší občané své vrchnosti memorial,
kterým žádali si některých nových úlev a výhod pro obec. Především chtěli, aby směli volně prodávati zboží kupecké, jako
jiná městečka směla činiti, (kdežto na vesnicích jen kupci od vrchností usazení a vrchnostem za takový obchod dávky
odvádějící směli zboží krámské prodávati,) chtěli i vínem a solí volný obchod vésti, kteréžto věci dosud jen vrchnosť sama
pro osady své obstarávala a kupcům na prodej vydávala. Posléze žádali, aby jim dosud obvyklé dávky jako: Přádlo, kuřata
a j., které do důchodu odváděli, byly odpuštěny. Však tentokráte s memoriálem vyšli na prázdno úplně; neboť tehdejší
inspektor Ferdinand Praitschoph napsal na jejich žádost, kterou zpět jim odeslal krátce toto: ,, Supplicantům za odpověď
dáti musím, že věci nemožné žádáte a bude vám povědomo, že jste nyní všeliké milosti obdrželi, mnozí jich nezasluhovali
a někteří se ještě velmi nevděčně poukázali.“ Ku jakému nevděku nesla se tato slova věděli dojista tenkráte občané zdejší,
my však dnes již nevíme.
Memorial tento jest poslední listinou, která nám je dochována z doby oné, kdy řád praemonstratský vládl na
zdejším panství.

B.
Povšechný obraz městečka zdejšího těch dob
1. Správa obce
Správu obce zdejší vedl za těch dob, jako i v jiných městečkách bývalo, primas, jemuž ku pomoci byli dáni dva
rychtáři, dva konšelé a výběrčí (jeden.) Těchto šest mužů nazývali krátce ,, osoby úřadní.“ Dozor vrchní na správu obce
vykonávala vrchnosť až do vlády císaře Josefa II., který obce i vrchnosti podřídil úřadům politickým. Všechna akta obecní
byla předkládána úřadu vrchnostenskému, kterýž měl slovo rozhodující a rozkazoval primasovi i všem ostatním osobám
úředním, co uznal za dobré pro blaho obce. Také účty obecní každý rok byly předkládány úřadu vrchnostenskému, který
přísně je prohlížel.
Než ačkoli mnoho byly omezeny osoby úřadní, požíval přece primas i ostatní veliké vážnosti v obci. Ostatně byť
i vrchnostenské úřady rozhodné měly slovo, byla moc osob úřadních tenkráte přece větší než je nyní moc obecních
zastupitelstev.
Práce měly osoby úřadní mnoho. Již práce písařské samy vyžadovaly mnoho času, neboť kdykoli smlouvy
svatební, aneb poslední vůle byla pořizována, musel býti po rozkaze císařském zavolán nejen písař, ale i alespoň dva úřadní
(obyčejně rychtáři,) kteří listiny ty podpisem svým stvrzovali. Listiny ty byly pak vepsány do městského protokolu a mimo
to ještě jeden opis byl dodán úřadu vrchnostenskému, aby i tam byl vepsán do ,,Knih zápisních.“ Mimo to měli na starosti
sestavovati listiny při koupi a prodeji domů obecních i panských a účty o jmění sirotčím. Ku těmto všem povinnostem
přistoupila ve městě zdejším starosť o řádnou správu obecních pozemků a veškerého obecního majetku, kteráž nemálo
vyžadovala péče, jak ihned ukážeme.

2. Jmění obecní
Jmění obecní tvořily příjmy plynoucí :1. z nájmů obecních domků, 2. z trhů a jarmarků, 3. z mýty a 4. z obecních
pozemků.
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a) Příjmy z nájmů obecních pozemků
Jako vrchnost zdejší již ve 17. století a více ještě ve 18. století stavěla domky, kteréž na všechny časy pronajímala
pod určitý plat roční a práce robotné, tak činila i obec zdejší pokud ovšem příjmy obecní tomu dovolovaly. Takovýchto
domků ovšem jednoduchých, které na obecních pozemcích z úspor obecních byly pořízeny, mělo zdejší městečko již r.1760.
celkem 16. Příjem roční z těchto domků činil 19 zl. 50 kr.*
Domků těch přibývalo tak, že bylo jich r.1788. již přes 40 a příjem nájmů z domků těch a k nim přidělených
zahrádek činil již roku téhož 47 zl. 14 kr.
_________________________________________________________________
*,, Celoroční nájmy z domků obecních za rok 1760."
Za příjem beru z domků :
Josefa Poslušného
3 zl.
Václava Ďoubala 35 kr.
Vdovy Knotkovy 35 kr.
Václava Hromátky
35 kr.
Kateřiny Svratecky
1 zl. 10 kr.
Václava Kořínka 30 kr.
Jiříka Solila
45 kr.
Jana Pařízka
35 kr.
Vdovy Vamberovy
1 zl. 10 kr.
Petra Hrubše
30 kr.
Martina Šlechty 4 zl.
Václava Sokola za 31 2/4 leta
3 zl. 30 kr.
Václava Chytila za 3/4 leta
45 kr.
Staré Kyselky
1 zl.
Jana Jelinka
35 kr.“

b) Příjmy z trhů a jarmarků
Poněvadž za těch dob málo bylo kupeckých krámů a jen zřídka kde konány byly trhy a jarmarky, jest docela
přirozeno, že trhy
a jarmarky ve zdejším městečku bývaly velmi četně navštěvovány. Vybírání poplatků v trzích obyčejně obec
pronajímala. Takovýmto ,,výběrčím dobytčím“ byl po delší řadu let Václav Rothansl, kterýž platil obci ročně vysokou
částku peněz 300 zl. rýnských. Týž r. 1768. dne 1. ledna nemaje peněz dal v kauci na onu částku peněz : mandl, kotle
a dům. (Byl barvířem.) (pol.16.) Později muž tento byl dosti bohatý, takže již roku 1774. odkázal synu svému Antonínu
dědičný svůj domek s barvířstvím. Ostatní dítky dostaly značné podíly. Dokladem mohovitosti značné tohoto Václava
Rothansla jest i bohatá výprava svadby, kterou pořídil své dceři, o čemž na jiném místě promluvíme více.
Tím vším chceme říci, že byť snad i barvířstvím nabyl značného jmění, přece dojista i z trhů bohatl, ač vysoký
platil nájem.
Vybírání poplatků o jarmarcích podržela si obec sama. Aby značnějšího docílila výtěžku, zakupovala prkna a tak
zvané ,, stolice jarmareční,“ kteréž řemeslníkům pod zboží bývaly půjčovány, ovšem za mírný poplatek. O každém jarmarce
vybíralo osm osob, z nichž každá obdržela denní odměnu od obce 24 kr. O stolice a prkna nabylo třeba řemeslníkům se
starati; neboť žádaný jich počet přinášeli a zase po jarmarce odnášeli dva mužové zvaní ,,žoldnéři“, jimž dávala obec zdejší
roční službu a to společně 2 zl. 40 kr.. Později bývalo o jarmarcích i na servusa pamatováno, kterýž pak dostával o každém
jarmarce 6 kr. celkem vydáváno tudíž ročně 24 kr. Ačkoliv stolice a prkna častým přehazováním škodu brala, nicméně
zbýval obci z jarmarků každý rok značný čistý užitek. Činilť hrubý příjem v jarmarce vždy nejméně 30 zl. Ke příjmům
z trhů a jarmarků družily se ještě menší příjmy. Byloť povoleno zdejšímu městečku vybírati také ,, clo z mostků“ a mimo to
i poplatky od těch, kteří prošli zdejším městečkem s dobytkem na trh do Chrudimě. Těchto trhů Chrudimských bylo pět
ročně. Tento poplatek vybíral vždy někdo z osob úřadních, začež dostával 1 zl. ročně, za každý tedy trh 12 kr. Roční příjem
z těchto trhů Chrudimských činíval obyčejně as 5 zlatých.

c) Příjem z mýta
Kdykoli některé město neb městečko pořídilo most nad vodou městem tekoucí, bývalo povoleno vybírati z mostu
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toho poplatky čili mýtné. Tím bývala nahražována škoda, kterou utrpěla obec stavbou a opravami takových po většině
dřevěných mostů. Zdejší městečko mělo ke konci předešlého století dva mosty a 6 lávek, jichž udržování stálo průměrně
ročně 90 zl. Tato částka nebyla však kryta, ani když mýto bylo zdejšímu městečku povoleno, neboť mýtný odváděl obci
zdejší ročně 30 – 40 zl. Z této částky pak ještě bylo zdejší obci odváděti do krajského úřadu Chrudimského dle kontraktu
čtvrtletně 3 zl. 45 kr. (za celý rok 15 zl.) a mimo to dostával mýtný odměnou za každý odvedený zlatý rýnský 6 kr., což
činilo ročně 3 – 5 zl.
Ačkoli, jak zřejmo, obec zdejší ročně značnou část peněz dodávala, aby mosty a lávky v pořádku byly udrženy,
měla i uvedenou náhradu ztratiti, když vydán byl rozkaz, že ode dne 31. ledna 1783. budou zrušena všechna privátní mýta
na okrese zdejším mimo Chrudim a Heřmanův Městec. Proti tomu však ihned odvolalo se městečko zdejší ku zemskému
úřadu poukazujíc, jak veliké má každoroční mostné výdaje. Žádosti města bylo pak vyhověno, povolením ze dne
2. listopadu 1782. mýto zdejšímu městu ponecháno a jen nařízeno bylo spolu, aby užitek z mýta byl obrácen na udržování
lávek.

d) Příjem z obecních pozemků
Největším zřídlem obecních příjmů byly obecní pozemky, které jak výše pověděno byly darovány osadníkům
zdejším Hrochem z Mezilesic.
Již v 17. století byla proměněna čásť pozemků těch v půdu ornou. Na počátku pak stol. 18. proměnili ještě něco
pastvin, čili jak říkali ,, pašťat“ v role, načež veškerou ornou plochu rozdělili na 20. dílů. Jeden díl dali užívati primasovi za
práce jeho pro obec, 18 stejných dílů pronajali po 1 zl. 3 kr., z jednoho pak velikého dílu dostávali 9 zl., takže veškeren
příjem z těchto pronajatých rolí činil 28 zl. 57 kr. Mnoho–li bylo veškeré rozlohy těchto rolí, nevím pověděti.
Během času proměněny byly ještě mnohé případné pastviny v ornou půdu a role tak vzniklé držela pak obec ve
vlastní režii. Obec pořídila chlévy a obstarala do nich dobytek, dala zříditi stodolu, do níž obilí z obecních rolí bylo
sváženo. Dozor na všechny práce na polích, ve stodole i na sýpkách byl obstaráván dvěma muži, kteří nazýváni byli
,,oubřadní obecní“ aneb jen krátce ,,obecní.“ Byli, abychom tak řekli, obecními hospodáři. Prodávali také obilí obecní a jiné
plodiny a peníze stržené odevzdávali do obecní pokladny, odkudž zase všechny výdaje byly zapravovány. Tito mužové měli
své knížky zápisní, do nichž vše potřebné zaznamenávali, a které předkládali obecnímu úřadu. Účty obecní bývaly dle
těchto knížek pořizovány. Za dozor ku práci obecní měli plat od obce denně 7 kr.
Abych ukázal, jak mnoho as ročně odprodávali a spolu jaké byly ceny obilné za těch dob, budiž zde vyňatek
příjmu z polí jak, jej vykazuje účet obecní za rok 1760.
Přijaliť roku toho z rolí obecních:
Za odprodanou pšenici
za 6 strichů ( korců ) po 3 zl. 45 kr. 22 zl. 30 kr.
zadní 3 ko.
1 zl. 21 kr.
23 zl. 51 kr.
Za odprodané žito:
za 13 korců a 3 čtvrtce po 1 zl. 57 kr

25 zl. 42 kr. 5 10/16

Za odprodaný ječmen:
za 10 korců 1 čtvr. po 1 zl. 57 kr. 19 zl. 37 kr. 1 14/16
špatného 9 korců 2 čtvr. po 1 zl. 45 kr.
16 zl. 24 kr. 2 4/16
zadnějšího 2 věrt. za
54 kr.
Suma: 36 zl. 55 kr. 4 2/16
Za odprodané proso :
za 8 korců 3 věrt. po 2 zl. 27 kr. 21 zl. 26 kr. 1 1/2
za 14 korců 2 věrt. 2 čtvr. po 2 zl. 21 kr.
34 zl. 22 kr. 12/16
Suma: 55 zl. 48 kr. 2 4/16
Slámy pšeničné:
Bylo prodáno 20 mandelů dlouhé ( po 24 kr. )
8 zl.
Bylo prodáno 6 mandelů krátké ( po 14 kr.) 1 zl. 24 kr.
Suma: 9 zl. 24 kr.
Za odprodanou slámu žitnou:
Za 3 mandele 8 otepý
2 zl.30 kr.
Slámy pšeničné:
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Bylo prodáno 22 mandel 7 šitů a utrženo za ni:
13 zl. 14 kr.
Za 35 košů pšeničných, ječných a žitných plev :
Po 2 kr. koš činí 1 zl. 10 kr.
Za 12 1/2 koše ohrabků pšeničných, ječných a žitných :
po 1 kr. činí
12 kr. 3.
Suma: 1 zl. 22 kr. 3.
Za odprodané seno :
Za 33 centů milostivé vrchnosti do magacinu prodáno
cent po 1 zl. 16 kr. činí 41 zl. 48 kr.
Oves:
týž rok koupila naopak obec od milostivé vrchnosti do magacinu a platila 1 korec za 2 zl. a 6 kr., ukoupila 20
korců v summě za 42 zl. (magacín ten byl pro vojsko, neboť toho za těch dob stále zde i v okolních vesnicích bydlelo.)
Jak vysoká byla cena pozemků za těch dob možno posouditi z toho, že obec zdejší prodala 3 korce role
u Bořických hranic Matěji Vaničkovi, šafáři Bezděkovskému, korec po 75 zl., takže přijala 225 zl.
Hledíme–li na všechny příjmy obecní a zvláště na příjmy z pozemků, vidíme, že městečko zdejší mohlo dobře býti
řaděno mezi osady bohaté. Skutečně také činil příjem zdejší obce nejméně 350 zl. někdy, zvláště za let úrodných stoupl až
do výše 650 zl. (Roku 1765 činil 648 zl.) Však nechtějme se klamati domněnkou, že snad obec zdejší ušetřila tenkráte
mnoho peněz, nikoliv, neboť ku značným příjmům, družila se i značná obecní vydání, jak ihned ukážeme.

3. Výdaje obecní
a) Platy osobám úřadním
Počet osob úřadních nebýval vždy týž. Jak zřejmo z účtů obecních byly odměny osobám úřadním poskytované
velmi nepatrné, dostávali až do r. 1764 tyto platy :
Všem šesti osobám úřadním po 1 zl.
6 zl.
Dvěma obecním rovněž po 1 zl. 2 zl.
Mimo to :
Všem šesti osobám úřadním štědrého večera
na rybu, každému 7 kr.
42 kr.
též městskému rychtáři, výběrčímu, robotnímu rychtáři
a 2 obecním, spolu pěti osobám, každému po 7 kr. 35 kr.
Těchto 5 osob mělo ještě od vybírání 5 trhů chrudimských 12x 1 zl.
Od vybírání z trhů a jarmarků mýtních 8 osob po 24 kr.(x 4) 12 zl. 48 kr.
23 zl. 5 kr.
Roku 1764. žádala správa obce zdejší, aby vrchnostenský úřad povolil ještě jiné dávky osobám úřadním a jiným
lidem městečku sloužícím, kteréž požadavky tyto přijaty a potvrzeny ještě týž rok, vyjma malé odchylky. Od těch dob pak
dostávaly osoby úřadní (kterými bylo rozuměti nyní as tolik jako členy nynějšího obecního výboru ) i dále po 1 zl. ročně,
ale čtyřem osobám za držení úřadu purkmistrovského passirováno po 4 zl.
Od stavebních smluv celému úřadu 1 zl. 10 kr.
písaři 35 kr.
Od zakoupení sousedských domků z každého zlatého po 1 kr.
Od zakoupení panských domků z každého zlatého 3 hal.
Písaři městskému od zakoupených domků panských 3 hal. od zakoupených domků panských 1 1/2 hal. ze zl.
Od vyhotovení testamentu ouředním 1 zl. 10 kr.
písaři 35 kr.
Od podílu sirotčího aneb mohovitosti ze zlatého 1 kr.
písaři 3 hal.
Od vtažení do protokolu městského úřadu 1 zl. 10 kr.
Písaři 35 kr.
Od r.1777. byly také kupovány kalendáře a jimi podělovány byly některé osoby úřadní. Nejprvé byly kupovány
3, později 4 a posléze až 5, které byly rozděleny tak, že dostali po jednom: Primas, početvedoucí, rychtář, výběrčí a celný.
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b) Platy osobám služebným
Osoby podřízené ve službě městečka stojící za dob tehdejších byli :
1. Servus, 2. hlásný, 3. žoldnéři, 4. posel právní, 5. pastucha.

Servus býval vždy jenom jeden. Práce mnoho neměl, pročež konával práce také nádenické, když obec jich
potřebovala, za kterou dostával plat denní jako ostatní dělníci. Za službu svou měl od obce darovaný byt a k tomu ročně
2 zl.
ze 4 jarmarků měl po 3 kr. od r. 1771. po 6 kr.
24 kr.
za zvonění v časech adventní
9 kr.
na střevíce bývalo mu přidáváno ročně
1 zl.
Činilo: 3 zl. 33 kr.
Hlásný (=ponocný) nebydlel v obecním domě. poněvadž dávala mu obec
za byt ročně
30 kr.
Roční plat jeho byl
8 zl.
Plat hlásného byl mnohem vyšší platu servusova, poněvadž denně více času ztrávil ve službě a to ještě v hodinách
nočních. Obec však nedávala hlásnému sama celého platu, nýbrž jen polovici, druhou polovici, totiž 4 zl. zaplatili vždy
sousedé sbírkou po 4 kr.
Vždy za několik roků dostával hlásný také na hůni 24 kr., taktéž dostával troubu hlásenskou a okovanou, těžkou
hůl.
Žoldnéři měli jediný úkol snášeti prkna o jarmarku a zase odklízeti do obecní kulny. Jak výše již pověděno, byli 2
a měli roční plat 2 zl. 40 kr. Když však r. 1786. nechtěli práci tu na se vzíti, nebyli více jednáni, ale byl zlednán povoz na
odvežení prken.
Posel právní měl na starosti úpráce týkající se soudního řízení. Na počátku 18. stol. měl ročně 1 zl. 12 kr. během
let však byl plat jeho několikráte zvýšen. „Vyvolával“ také jarmarky, začež měl odměnu 35 kr.
Pastucha obecní měl povinností pásati stáda obecní, začež měl byt v pastoušce a nějaké dávky obilní od obce.
Pásal však i sousedům dobytek hovězí, skopový i vepřový. Zda-li dostával plat též peněžitý, o tom v účtech obecních nic,
ale při podzimní sýpce odevzdávali sousede proň určitou míru obilí.

c) Ostatní obvyklé větší výdaje obecní
Veliké výdaje měla obec zdejší každý rok především na potřeby vojenské. Bylo totiž od válek 30 letých vojsko
rozděleno po osadách. Nejprvé dělo se tak z potřeby, aby pokoj a mír zachován a každý nepokoj hned v počátku zamezen
býti mohl, ale později z potřeby vyvinul se obyčej, takže každá osada byla podělena určitým oddílem vojska. Obyvatelstvo
nebylo povinno úplně vyživovat vojsko, které na osadě bylo posádkou, přece však byly nařízeny mnohé dávky, které bylo
osadníkům dle výše pro vojsko odváděti. Nejhůře však bývalo za doby letní, když vojsko za příčinou změn v posádkách
krajinami procházelo. Za těchto pochodů trpěly nejvíce osady u hlavních cest; neboť byly povinny nejen poskytovati vojsku
přístřeší, ale i jiné služby a dávky. Tím stoupaly i různé výdaje obecné, ať již pomlčíme o různých útrapách, které bylo lidu
zakoušeti od vojska.
Mimo tyto výdaje byly každoročně ještě mnohé jiné řádné i mimořádné, jimiž pokladna obecní byla
vyprazdňována. Mezi řádné výlohy přičísti dlužno na př: práce dělnické na pozemcích obecních, práce mlatecké v obecní
stodole a práce při opravách cest. Ale i výlohy mimořádné byly někdy dosti vysoké. Tím stávalo se, že když rok sešel se
s rokem, býval přebytek na jmění obecním často nepatrný, ba nejednou převyšovaly výlohy roční příjem. Bývalo tak
nejčastěji za let neúrody, aneb když obec byla stížena velkými mimořádnými výlohami.
Pro přehled budiž zde obrazec příjmů a vydání několika let od r. 1760.
Rok
1760
1761
1762
1763
1764
1765

Příjem
364 zl.
518 zl
539 zl.
258 zl.
347 zl.
648 zl.

Vydání
47 kr.
12 kr.
52 kr.
38 kr.
24 kr.
15 kr.

5 1/2 h.
2 1/4 h.
1 1/2 h.
3 h.
1 3/4 h.

353 zl.
494 zl.
311 zl.
442 zl.
361 zl.
753 zl.

12 kr.
24 kr.
32 kr.
24 kr.
17 kr.
40 kr.

4 1/2 h.
3/4 h.
4 1/2 h.
3 h.
3 1/2 h.
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1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773

592 zl.
402 zl.
382 zl.
336 zl.
384 zl.
342 zl.
437 zl.
547 zl.

9kr.
22 kr.
26 kr.,
17 kr.
39 kr.
56 kr.
58 kr.
14 kr.

1 1/2 h. 608 zl. 1 kr.
3 h.
396 zl. 8 kr.
4 1/2 h. 391 zl. 57 kr.
368 zl. 11 kr.
406 zl. 33 kr.
3 1/2 h. 339 zl. 16 kr.
2 h.
439 zl. 9 kr.
4 1/2 h. 343 zl. 33 kr.

4 1/2 h.
4 1/2 h.
3 h.
3 h.
1 1/2 h.
1 1/2 h.

4. Platy za práci a ceny potřeb životních
Platy za práci dělnickou a řemeslnickou byly za dob těch velice nízké.Tak na př: dostal mistr truhlářský za nový
stůl i s truhlíkem nejvíce 31 kr., nádeník dostal denní mzdy 10 nejvíce 12 kr., ovšem že beze stravy.
Těmto však příliš nízkým mzdám za práci úplně odpovídaly a s nimi v souladu stály i nízké ceny životních potřeb.
Již pověděli jsme dříve jaké byly ceny obilní. K tomu buďtež ještě zde některé ceny připojeny: Loket sukna stál tenkráte 54
kr., pecen chleba byl za 3 kr., vědro piva za 2 zl. 30 kr., /máz za 4 kr./, žejdlík medu za 9 kr.
Když tedy za dob našich dělník některý vzpomíná, zač jest pecen chleba nyní a zač byl před 100 roky, bylo by
záhodno uvésti mu také na paměť, co tenkrát dělník obdržel za denní práci a co dostane dnes, hospodářovi pak, který rád
vzpomíná, zač u jeho děda pracoval dělník a co nyní musí dáti sám denně dělníkovi dlužno připomenouti, že plodiny,
dobytek a jiné hospodářské předměty mají také nyní vícenásobnou cenu než mívaly.
Z toho zřejmo, že bylo by s chybou, kdybychom chtěli lepší blaho, být tehdejší i za těch dob kruté roboty přičítati
mírným cenám životních potřeb. Chceme-li spravedlivě souditi, že příčina blahobytu byla tenkráte prostota a jednoduchosť
v životě soukromém i veřejném.

5. Řád cechovní
Jak dříve jsme pověděli, že roku 1723. byly zřízeny ve Hrochově Týnci čtyři cechové /krejčovský, ševcovský,
mlynářský a tkalcovský/. V době novější vznikl ještě cech pátý, řeznický. Jak dosvědčuje mosazné pečetidlo cechu toho,
pěkně provedené, jež nám je dochováno.
Jak vedlo se cechům ve zdejším městě od počátku a jaké měly „regule“, nevíme nic; neboť nemáme o tom žádných
památek dochovaných na doby naše. Jest do podivu a jest toho litovati, že cechové zdejší nezachovali si starých památek
cechovních, kdežto ve mnohých městech u veliké jsou vážnosti staré regule, stará privilegia cechovní a podobně.
Jediná jen a to ještě neúplná kniha připomíná nám doby cechovní. Na prvých místech knihy té byly nejspíše
napsány articule cechovní, ale tyto listy, jak stopy toho dokazují, všechny jsou vytrženy. Část zbývající jest rozdělena ve
dva oddíly, z nichž prvý nese na prvém listě nadpis:“Páni mistři posloupně jeden po druhém co jsou přestoupili a guartary
/správně guartaly tj. čtvrtletní poplatek/ vyplatili. „Na listech následujících vypsána jsou jména mistrů ze všech osad
tehdejšího panství Hrochov-Týneckého. Posledním mistrem ve knize té zaznamenaným jest František Poslušný, tkadlec,
kterýž stal se mistrem dne 4. února 1849.“ Oddíl druhý knihy té nese nadpis: „Zaznamenávají se tuto všichni přijatí do
tovaryšstva poctivého řemesla našeho, jakož i peněz a vosku do matky pokladnice patřících.“
Pokud podává kniha ta světlo na starodávný zdejší cechovní řád, sdělím jej tuto se čtenářem:
Vstoupil-li chlapec k mistrovi do učení, byl mistr povinen podati o tom zprávu ve schůzi cechovní. Jméno učňovo
a den, kdy byl „oznámen“, bylo zaznamenáno do knihy, začež bylo zaplatiti 1 zl. 10 kr. Tomuto projednání říkali, že učeň
byl“ připovídán“. Byli-li rodiče učňovi tak chudí, že částky té nemohli zapatiti, nemohl býti připovězen, pokud částky té si
neopatřil, což však bylo na velikou škodu učňovu; neboť nikdo nemohl státi se tovaryšem, čili pomocníkem, pokud neprošla
od jeho připovězení stanovená lhůta z učení. Byl-li mistr řádný a svědomitý, považoval jej pak za vyučence a také jemu
jako mladému pomocníku za práci platil, ale učeň nemohl jíti do světa na zkušenou, neprošla stanovená doba.
Když učeň svým mistrem byl prohlášen v cechovní schůzi za vyučeného, byl zapsán mezi tovaryše, začež platil
opět částku
1 zl. 10 kr. Tím byl „vypovídán“ neb „ vypovězen“.
Hůře ještě bývalo, když některý tovaryš chtěl mistrem se státi. Byloť mu nejprvé dokázati zběhlost v řemesle,
pročež byla mu uložena práce, kterou pak vykonával pod dozorem k tomu určených mistrů. Práce ta, obyčejně dosti
nesnadná, když byla vykonána, byla podrobena úsudku znalců a slula „ meisterstück“, obstál-li pracovník dobře, obdržel tak
zvaný „meisterbrief“, načež mohl teprve býti přijat v počet mistrů. Při zápise za mistra bylo mu však zaplatiti značnou
částku peněz 7 zlatých a mimo to dáti 2 libry vosku, za které však mohl zaplatiti po 50 kr. Tak na př: čteme, že dne 9. října
1787. přistoupil za mistra „ při raiscechu krejčovském“. Josef Žydtek, truhlář z cís. městečka Hrochovy Tejnici a
přijatý jest na
7 zl.
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Item na 2 libry vosku
1 zl.
celkem 8 zl.
Poněvadž tuto, tak vysokou částku nebylo možno hned zapraviti, / alespoň přemnohým,/ byli chudší povinni
odváděti částku tu tímto pořadem:
V den přístupu bylo odvésti alespoň
1 zl. 10 kr.
týž rok ještě: a) ......................... 1 zl. 10 kr.
týž rok ještě b) 2 libry vosku aneb po 50 kr. ..
1 zl.
činilo : 3 zl. 20 kr.
Po zaplacení této částky zbývalo ještě zaplatiti 4 zl. 40 kr., což dopláceli tím způsobem, že dávati každého čtvrt
roku 15 kr., (což slulo guartál) až částka ta byla doplacena.
V dobách novějších platili hned v den přístupu 2 zl. 20 kr., kterážto částka peněz obdržela jméno „ povinnosť“.
Přistěhoval-li se odjinud řemeslník který již dříve byl mistrem a také „miesterbrief“ proukázal, neplatil již (ve
století minulém) částky 8 zl., ale byl „přijat na 1 zl. 10 kr.“ Tato částka peněz, přistěhovalými mistry odváděná do pokladny
cechovní, slula,“příjemné“. Tak na př: čteme slovně na str. 20.: „Karel Pilný za Zubřího, panství Nasavrckého, nyní
v Tejnici zůstávající, poněvadž již mistrem ve Kamenici jest a Meisterbrief k cechu donesl, tehdy dáno jen příjemné 1 zl.10
kr.“
Poněvadž úřady vrchnostenské velikou měly moc na správu obecní, zasáhly počátkem století nynějšího i v řad
cechovní tak, že směl býti přijat za mistra jedině ten, kdo obdržel k tomu povolení úřadu vrchnostenského. Spolu zvýšen byl
poplatek, takže mistři byli přijímáni pouze na 10 zlatých 10 kr. /Částka dřívější 8 zl. byla dojista dosti vysoká./. Jenom
vojákům, kteří dlouho sloužili, byla tato povinnosť snížena na 6 zl. Úlevu požívali také synkové, jichž otcové byli již
mistry. Tací synkové platili polovici obvyklé povinné dávky. Tak na př: dne 26. září 1837. platil „syn mistrovský“ Jan
Poslušný z Tejnice polovici totiž 5 zl. 5.kr.
Tímto řádem cechovním řídily se cechy zdejší až na doby nejnovější, kdy dávný řád cechovní byl zrušen vysokým
rozhodnutím ze dne 3. února r. 1861. a nařízeny spolky živnostenské. Nařízení toho, které však dosud málo má přízně a také
málo užitečným se osvědčuje, šetřeno i zde. Knihy na ten účel zřízené vedeny jsou všechny náležitě a přehledně. Zdali by
neprospěly řemeslnictvu bývalé cechy více, kdyby bývaly přispůsobeny poněkud naší době, než spolek živnostenský, o tom
nebudeme se na tomto místě pouštěti do delších rozhovorů.

6. Ohrady rolní a úpravy cest
Poněvadž pozemky za dávných dob bývaly velmi pevné, takže žádný hospodář na šlépěji pole, aby však nikdo
nezabral svému sousedu většího dílu pozemků, bylo třeba znáti, pokud až sahá role každého hospodáře. Známosti té bývalo
nabýváno tím, že každý rok o svátcích velikonočních a svatodušních po službách Božích vycházeli staří a mladí na meze a
staří ukazovali mladším, jak daleko a se kterými dědinami meze ty se stýkají, tak aby posloupně po smrti starých pamětníci
povědomi toho zůstávali. (Viz „Chrudímsko“ Sedláčkovo.)
Tak bývalo za dob nejdávnějších. Nebude nám dojista do podivu, když ze starých listin vyčteme přemnohé spory o
hranice pozemku a to, jak mezi hospodáři chudšími, tak a více ještě mezi majetníky velkých statků.
Aby takovýmto sporům, kde již nastaly a urovnány byly pro budoucnosť, bylo zabráněno a kde ještě sporů nebylo,
aby k nim nedošlo, byly vysazovány později mezi role na hranice stromy. Byly to stromy druhu různého, někdy ovocná
pláňata, jinde duby a jinde a to ponejvíce vrby. Kde by však strom jen na závadu byl zasazen, byl položen veliký kámen,
který již tenkráte nazýval se mezník. Do knih byl zapsán počet takovýchto stromů a spolu poznamenána vzdálenosť
každého stromu od sousedního, kteráž na kroky byla počítána. Vrchnosti dávaly si na stromy, tyto hranice naznačující,
vypáliti známku, „cejch“ zvanou. /Tak na př: ( T ) byla známka panství Hrochov-Týneckého./
Obec a jednotlivci nepotřebovali známek na stromy, poněvadž navykli si hraditi pole svá proti veškeré škodě koly
a tesami na koly přibytými. Vchod na pole byl opatřen dvířkami podobným nynějším u zahrad. Vrchnosti svých pozemků
nehradily, poněvadž by práce ta při rozsáhlých pozemcích vyžadovala nesmírného nákladu. Jak as mnoho stály tyto ohrady,
nazývané „hradby“, snadno můžeme poznati z obecních účtů. Tak na př: r. 1761. „vydalo se na hradění plotů okolo
případností obecních rolí asi 119 tesů a 370 kolů.“ Obec měla ovšem tesy i koly, nicméně platiti bylo obci mnoho za práci
řemeslnou a dělnickou, mimo to za „vožení hradby“ a za „odvážení hradby“ /to je za odvoz shnilých, nepotřebných částí
hradeb./
Aby bylo s dostatek kolů a tesů, byly sázeny stromy nejen na hranicích pozemků, ale i při vodách a cestách a vůbec
kdekoli se naskytlo případné poněkud k tomu místo. Obec doma vysazovala nejvíce vrby, které měly vyplňovali i jiný ještě
úkol. Jak dosvědčují zdejší obecní účty, bylo užíváno proutí vrbového na úpravu cesta ve městě i mimo město. Úprava ta
byla takto prováděna: Kde byla dolina, naházeli nejprve dřeva /pokud jich bylo/ dubová. Na dřeva naházeno kamení
a mezery všechny vyplněny pískem. Po té rozložili na povrchu vrbové proutí, nasypali opět písku, navezli hlíny a cestu
urovnali. Kde nebylo třeba dáti do spodu dřeva, bylo dáno ihned proutí, na ně písek a hlína a cesta byla srovnána.
Dnes ještě tu a tam spatříme podle vody při zdejším městě zbylou, nějakou dutou vrbu. Jdeme kolem
a nevzpomeneme ani, že jsou to svědkové kulturních dějin zdejšího města, svědkové staří, sešedivělí kmeti, z nichž mizí
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znenáhla životní síla.
Veškerou péči o hradby polní, jakož i o sázení a udržování vrb měli „obecní“. Povinností jejich také bylo vésti
správný soupis a přehled všech plotů u pozemků obecních a spolu soupis všech vrb, vysázených podél silnic, řek a všech
pozemků obecních.
Na trvalou paměť budiž zde zachován takovýto soupis z roku 1775. Soupis ten ukazuje, že mnoho bývalo výdajů
s těmito hradbami. Byloť dle výkazu toho r. 1775. okolo zdejšího městečka: 3 kopy 42 kusů tesů, 11 kop 9 kusů kolů a 6
kop 4 kusy obecních vrb. /Viz výkaz tento na str. následující:/
Notata, co se vynachází plot a vrb

obecních

hradba, plot
Tesy
kopy kusy

vrby
obecní

koly
kopy
kusy kopy kusy

Do 31. prosince 1775 dle
spočtené se vynachází
při obci až k Podborským
hranicíma ke Stíčanům na

3

42

10

2

.

.

Na vršovcích

.

.

.

.

1

7

Na drobné obci
Item 1775 nasázených
sazenic

.

.

.

.

3

2

.

.

.

.

.

50

Pod Stíčany

.

.

.

.

.

10

Za Stičskými lávkami

.

.

.

.

.

37

U mlejna

.

.

.

.

.

2

V Blatnikách

.

.

.

.

.

7

Summa:
Naproti tomu se potratilo a
pohnilo, což nebylo k potřebě

3

42

10

2

5

55

1

21

2

43

.

21

Zůstalo v jarním čase
K tomu dle vydání peněz se
ukoupilo a do plotů obecních
k hradbě se vydalo

2

21

7

19

5

34

1

21

3

50

.

.

Vrbových sazenic na
vršovcích se nasázelo

.

.

.

.

.

30

Summa pozůstává v plotech a
též vrb se vynachází

3

42

11

9

6

4

7. Pověry a obyčeje zdejší v 18. století
O pověrách, jimž lid zdejší v domácnostech hověl, nebudeme se rozepisovati, najdemeť přemnohé pověry na
osadách zdejších podnes, nám jde o to, abychom zmínili se jen o takových pověrách, jimž oddávala se veškerá osada.
Taková pověra však naskytá se nám v minulém věku jenom jediná, která za těch dob na mnohé kraje byla rozšířena, že totiž
za doby letní, když nastala bouřka, zvonili na věži kostelní. Domnívali se, že tím zvoněním bouřku zažehnají a mraky, že
uchýlí se na jiné strany. Zvonění to nazýváno bylo „zvonění proti mračnům.“ Tento druh pověry vyvinul se z nesprávného
pochopení rozkazu církevního. Bylo totiž nařízeno za dávných dob, aby dáno bylo znamení zvonem, kdykoli by vystupující
mrazy hrozily bouřkou, by lid shromáždil se ku modlitbě do chrámu Páně, aneb alespoň doma se modlil za odvrácení zla.
Však již ke konci předešlého století dobře věděli zde, jaký jest pravý účel onoho zvonění, čtemeť již v účtech obecních r.
1784., že kostelníkům „od znamení na modlení proti mračnům“ dáno bylo 48 kr.
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Více již dovedeme pověditi o různých tehdejších obyčejích. Hledíme-li především na obyčeje náboženské, dlužno
připomenouti především, že
1. každý den po celou dobu adventní /zda ráno či večer nevím/ bývalo zvoněno, čemuž říkal lid zdejší „zvonění na
pokoj.“ Zvonění to však neobstarával kostelník, nýbrž městský sluha, (servus) kterýž, jak jsme již se také zmínili (viz str.
92.) dostával za to odměnu 9 kr. Ale poněvadž by musel ještě něco sám dodati, kdyby si měl opatřovati potřebné k tomu
světlo, dávala mu obec ke službě této světlo lojové, podobně jako kostelníkům, bylo-li jim v noci zvoniti proti mračnům.
2. Jiný obyčej byl jak po mnohých krajích českých tak i zde, že v den slavnosti Zjevení Páně, čili Sv: tří králů a ve
dnech následujících chodíval farář do jednotlivých domů udělovati tak zvané „domovní požehnání.“ Býval provázen
učitelem respektive kantorem, zpěváky, kostelníkem a ministranty. Když přišli do domu, vešel kněz s kostelníkem a
ministranty do světnice, učitel a zpěváci buď zůstali v síni aneb též vešli do světnice. Učitel se zpěváky zazpíval nejprvé
vhodnou píseň vánoční, načež kněz pomodlil se případnou modlitbu, udělil požehnání a vykropil dům svěcenou vodou
tříkrálovou. Učitel zatím psal na dvéře světnice křídou svěcenou písmena K /Kašpar/ M /Melichar/ B /Baltazar/ a připsal
rok právě počínající. Když vše bylo ukončeno, obdržel dárek kněz a všichni jej provázející. Knězi byly někdy dary za to
poslány do domu, byly to pak nejčastěji věci pro kuchyň, někde dán byl mu dar peněžitý. V domech některých bohatších
bylo zatím připraveno nějaké občerstvení pro kněze a učitele, čemuž říkali „pocta“. Když požehnání domovní bylo
ukončeno po celém městečku, bývalo zvykem zde, že ještě zvláštní hostina byla připravena na obecní útraty pro učitele a
kněze, které účastnily se i městské úřadní osoby. Vše dělo se na počest kněze. Tato hostina, obvyklá i v jiných krajinách,
slula se zde „merenda“. Hostiny ty buď bývaly skutečně mnoho nádherny, aneb čož pravdě podobnější, na mnohých místech
bylo jich zneužito tak, že za hostiny ty nesmírně vysoké peníze byly zapsány do účtů obecních, pro kterouž příčinu
vícekráte byly zapovězeny patenty císaře Josefa II: Zde byly zrušeny koledy ty, /abychom tak řekli, se závěrečnou
merendou,/ r. 1781. rozkazem vrchnostenským. Na odškodněnou jaksi bylo povoleno, aby v tu dobu obec zdejší vyplatila
každoročně 4 zlaté rýnské, kteréž měly býti rozděleny takto:
Panu faráři místo obyčejné, strojené merendy
2 zl. rýnské
panu kaplanovi místo obyčejné, strojené merendy 1 zl. rýnský
kantorovi, (30 kr.) kostelníkům, (24 kr.) vokalistům a ministrantům (4 kr.) – 1 zl. rýnský.
Od těch dob nechodil již farář udělovati domovní požehnání, ale učitel se zpěváky chodívali na místech mnohých
zpívati do domů a „psáti tři krále“, začež dostávalo se mu různých dárků a tak dodržoval dávný zvyk. Teprve školskými
zákony r. 1868. obyčej ten úplně byl zrušen.
3. Mezi nejstarší jiné obyčeje na zdejší osadě dlužno přijmouti vítání jara, jež dělo se dne 1. května. Slavnosť ta
slula „majales“. O této slavnosti svědčí položka v účtech obecních, kde se praví: „Dne 1. máje mládencům majelní 12 kr.“
Jakým spůsobem příchod jara na ten den byl slaven, nevíme.
4. Sem počísti také dlužno i spůsob, kterým býval přijat opat kláštera Hradišťského, kdykoli na panství zdejší
zavítal. Bývaliť to dny slavné, o kterých bylo nanejvýš živo nejen v zámku, ale i po celém městečku; neboť i městečko se
snažilo, aby pokud možno nejslavněji uvítalo „pana prelata“. Vítán býval u radnice, kamž sešlo se obyvatelstvo i hudebníci.
Radnice byla u večer téhož dne slavnostně osvětlena a dojista že i domy soukromé. Po slavném uvítání byli poctěni
obyvatelé na útraty obecní pivem jakož i hudebníci. Na doklad toho budiž zde připojena položka z výdajů obecních r. 1762.
„Muzikantům při přivítání Mil. pána Prelata s troubami a bubny dáno ? vědra piva
2 zl. 30 kr.
Sousedům a obyvatelům 60 osobám, když u rathouse Mil. Pána Prelata k přivítání byli, každému po ? pintě piva,
činí jedno vědro ................ 2 zl. 30 kr.
Za světlo při illuminaci na rathouse................36 kr.“
5. Posléze promluviti třeba o spůsobu, kterým bývala prováděna volba primasa a ostatních úřadních osob zdejšího
městečka.
Poněvadž obecní úřad byl mnoho podřízen úřadu vrchnostenskému, bývaly volby obecní konány na rozkaz a pod
dozorem úřadu vrchnostenského. Již z toho také vysvítá, že volby byly prováděny více dle pokynu úřadu vrchnostenského
než samostatně. Primasem býval volen nejstarší konšel. Když volba byla skončena, určen byl den, kterým všechny osoby
zvolené měly býti ve svůj úřad uvedeny. Poněvadž v týž den správa obecní jaksi byla obnovena, nazývala se slavnosť toho
dne „obnova“. V den této slavnosti byla obětována Mše svatá, které zúčastnily se všechny úřadní osoby a mimo to i také
inspektor panství, správec a polesný. Po Mši svaté odebrali se všichni do radnice, kdež byl hlavním funkcionářem, jenž
uváděl v úřad primasa i ostatní nově zvolené osoby úřadní, pan inspektor panství. Za toto „obnovení úřadu“ dávala obec
panu inspektorovi vždy 4 zl. 18. kr. Pan spravec a pan polesný dostávali při této obnově úřadu po 1. zl. Při tom zaznamenati
slušno, že pan správce dostával i jiné ještě dárky od městečka, aby příznivě si vedl k poddanému lidu, tak na př: bylo mu
dáváno každý rok 1 zl. 30 kr. štědrého večera.

8. Schůze obecné, sýpky a pití lihovin
1. Primas byl povinen svolati obecní schůzi úřadních osob pravidelně každý měsíc, takže bylo 12 ročních schůzí.
Schůze ty byly konány za příčinou porad a spolu aby účty za dobu tu byly položeny. Snad, že schůze ty dele trvaly, vešlo
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v obyčej vypíti při schůzích těch něco piva na útraty obecní. Však nebývalo tak zvykem do r. 1777., kterýžto rok poprvé
naskytá se v obecních vydáních zaznamenáno, že bylo vydáno „po celý rok při 12 schůzkách měsíčních obecních pořádností
pro úřadní a obecní truňk piva 3 zl. 12 kr.“ Od těch dob trvala tato položka každý rok v účtech až do dob nových. Mimo
pivo podáván byl pak o schůzích těch také chléb.
2. Však i na sousedy bývalo pamatováno, aby za práce a obětě, jež správě obce věnovali, bylo jim připraveno
alespoň malé občerstvení. Byloť sousedům z jara i na podzim odváděti na obecní sýpku určitou míru obilí. Obilí to bylo
ponejvíce pro služebníky obecní, /jako pro pastuchu a jiné./ Jarní tato sýpka byla konána vždy na počátku května, sýpka
podzimní bývala v prvých dnech měsíce října. O těchto dvou dnech byli sousede pohoštěni chlebem a pivem na útraty
obecní, která „na truňk piva“ v ty dny věnovala pro sousedy 3 zl. někdy i více. Zdá se však, že tyto pocty záhy omezil úřad
vrchnostenský; neboť již r. 1781. byla pro každého souseda stanovena určitá míra piva. Čtemeť v účtech obecních téhož
roku, že dne 22. listopadu bylo „v sejpce dáno sousedům dle povolení vrchnostenského na truňk piva bílého po ? mase
(činilo 1 zl. 30 kr.)
Mimo dny sýpky byli sousedé postěni pivem ještě také vždy po novém roce, když správa obecní vydala účty ze
svého úřadování. Tak čteme na př:, že r. 1766. dne 3. ledna bylo vydáno „při publicirování obecních počtů sousedům 45
masů piva po 3 kr. což činilo 2 zl. 37 kr. 3 hal.
Celkem můžeme pozorovati, že za dob předešlého století pití piva bylo zde mnoho obvyklým. Vidno to i z toho, že
také obecní úřad za práce obci vykonané, častěji dával pivo aneb částku peněz s podotknutím: „na pivo.“ Tak na př: když r.
1781. bylo mnoho bouřek, přidal obecní úřad kostelníkům za to, že mnoho museli zvoniti proti mračnum na 12 masů piva.
(48 kr.), když r. 1760. u p. Slavíka hořelo, dáno Týneckým a přespolním sousedům a obyvatelům od bránění z pokladny
obecní na truňk piva 3 zl. 14 kr., když r. 1768. stavěli pastoušku a někteří z lásky pracovali ajiní hlínu vozili, dáno jim na
truňk piva 3 zl., kdykoli ledy na řece se vzepřely a nastalo nebezpečí, že voda vystoupí a škody učiní, býval svolán lid, aby
tloukl ledy, začež dostali pravidelně buď pivo aneb částku peněz na truňk piva a na chléb.“ I za jiné menší práce udělovala
obec ochotně nějaký peníz „na truňk piva.“
Někdy však zašlo se v této příčině až do krajnosti. Tak stalo se na př., že r. 1767. „Václav Rothansl ukoupil kus
místa pro volnější plac za truňk piva do sousedství“. (Viz. účty obecní z těch roků.)
Piva rozeznávali dvojí druh. Měli totiž mimo obyčejné pivo z ječmene také „pivo bílé“, kteréž bylo připravováno
ze pšenice. Slad na toto pivo připravovaný byl taktéž bílý. Zdá se však, že bílé pivo nebylo mnoho oblibeným; neboť jen
zřídka dočítáme se o pivu bílém.
O kořalce v účtech obecních starších nedočítáme se ani nejmenší zmínky. Tím mohli bychom býti svedeni na
úsudek, že kořalky tenkráte nepili, ale úsudek byl by pochybený, jak poučují nás listiny, jež byly pořizovány, kdykoliv byl
pronajímán pivovar aneb kdykoliv byla dávána ve prodej některá hospoda. Ostatně již ta jistota, že stál ve zdejším městečku
již tenkráte mimo pivovar i páleník, jest důkazem, že i kořalce již tenkráte mnozí holdovali. Ve mnohých pak listinách
čteme, že každý hostinský býval povinen vždy tolik pinet kořalky odkoupiti z panské vinopalny, kolik sudů piva koupil
z pivovaru. Jako pivo, tak i kořalku odjinud koupiti a prodávati pod přísnými tresty bylo zapovězeno. Aby rozkazu toho
bylo šetřeno, bylo dobře postaráno tím, že hostinští navzájem vedli na sebe dozor. Zvěděl-li hostinský některý, že by někdo
odjinud kořalku neb pivo přivezl a je prodával, byl oprávněn s vrchnostenským úředníkem jíti do hostince toho, tam
prohlídku učiniti a bylo-li cos takového nalezeno, připadla polovice toho jemu, druhá pak polovice vrchnosti, ano za
některých dob bylo pravidlem, že veškerý takový nápoj připadl onomu hostinskému, který vrchnosti o tom podal zprávu.
Prvá zmínka o kořalce v účtech zdejších obecních naskytá se r. 1781. a tu ještě jaksi stydlivě doznáno, že když dne
14. února byl ohrožen most návalem ledu, „dáno bylo sousedům při bránění mostu toho pro zahřátí a na chléb 18 kr.“ Od
těch dob vždy častěji a to již nepokrytě mluví se o kořalce v obecních účtech. Tak na př: r. 1783. zřejmě se dí, že od obce
bylo dáno „sekáčům po ránu snídaní kořalky, též po práci pivo.“ (činilo celkem 16 kr.) O víně čteme, že obec kupovala ku
svěcení na den sv: Jana evangelisty vždy 2 žejdlíky vína (za 8 kr.), jinak o víně nic.

9. Spůsob domácího života
Život domácí byl na zdejší osadě za předešlého století plný práce, ale přece zase při tom poklidný. Ruky pilné
vyžadovaly nejen povinné roboty, ale i různé dávky, které obyvatelstvu zdejšímu bylo odváděti. A těch dávek různých bylo
tak mnoho, že nesnadno bylo by všechny je vypočítati. Nejvíce platili ti, kteří provozovali nějaký obchod neb řemeslo;
neboť vrchnosť, které náleželo právo taková zaměstnání na panství trpěti a povolovati, požadovala za každé takové
povolení značný roční poplatek. Ale i ostatní občané platili mnoho. Odváděli plat ze příbytku, z rolí, ano i z každého kusu
dobytka, platili daně, platili na vojsko, později bylo jim platiti také na lazebníka /4kr./ na ponocné /6 kr./ a jiné přemnohé
dávky, ba i pivní krejcar zde tenkráte odváděli. Vrchnosť dle svých potřeb rozdělila práce tak, že jedni pracovali nejvíce za
doby setby, jiní o žních, jedni na lukách, jiní na honech, ale lid o své pole se musel starati jen v době, kdy měl volno. Když
pak sklidil úrodu hospodář, bylo mu děliti se také o vymlácené zrno s jinými; neboť mnozí odváděli čásť sklizeného obilí
do důchodu, nějakou dávku odváděl každý knězi, nějakou učiteli, něco obilí odváděli také, jak výše již jsme pověděli pro
služebníky obecní, ba i o užitek, který měli ze slepic dělili se někteří s vrchností. Jak mnoho bylo různých těch dávek, které
občané zdejší platívali, nejlépe vysvítá z různých kontraktů na domky od vrchnosti koupené, neb právem dědičným na jiné
přecházející.
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Tak na př: nahlédneme-li do kontraktu, kterým dne 1. ledna 1764. ukoupil Jan Slavík, pekař dva panské domky za
250 zl. rýns., čteme, že ,,bude jeho povinnosť: 1.) Daně královské vypravovati, 2.) panské poručení zachovávati, totiž
každoročně za pekárnu plat 8 zl. do důchodů panských platiti, 3.) v čas žní na 3 dny statečného robotíře na panské pole, 4.)
při sv:Václavu na honbu statečného honce vyslati. Při tom však od obce dovoluje se mu kráva, neb 2 krávy a 2 kusy
sviňského dobytka chovati, z kterého obyčejnou sýpku sypati a jen z jedné krávy při každé sýpce po 9 kr. platiti, ze druhé
pak passirováno má a míti bude. Kdyby pak koňský dobytek chovati chtěl, tak od jednoho kusu při každé sýpce po 35 kr.
a od hříběte po 17 kr. 3 hal. platiti povinen bude.“
V jiném kontraktu, kterým Kateřina Krčmaříková dne 27.ledna r. 1767. odporučila synu svému Josefovi domek,
stojící proti domku Václava Hromádky /s polem k domku tomu přináležejícím,/ čteme, že bude jeho povinností:
,,každoročně 1 zl. 24 kr. kontribuce platiti, jakož i také do panského důchodu úroků každoročně po 35 kr. za přádlo po 12
kr. a 2 kuřata ouroční dávati, též urbarní robotu, v čas senných žní trávu na panských lukách rozhazovati a v čas obilních žní
3 dny roboty, tak jak od starodávna odbejvati má.“
Nejlépe, po mém zdání, pochodila as Dorota Čechova, když ji matka její Kateřina /dne 14.března 1771./ za
dědičku dědičného domku představila. Tato měla mimo jiné obvyklé povinnosti do kuchyně panské 8 kuřat ročně odváděti,
aby však tak učiniti mohla dáno jí pod 2 věrtele role, z nichž jen při sejpce po 30 kr. ročně skládala.
Při veškerých však těchto platech nevedlo se lidu zdejšímu zle; neboť byl skutečně pracovitý, mimo to trhy
a jarmarky jakož i a to především poutě zdejší velmi četně navštěvované mnoho dopomahaly ku snadnější obživě. Zásluhu
nemalou o blahobyt tehdejší zdejšího městečka dlužno také přičísti tehdejšímu primasu zdejšímu Janu Židovi, kterýž po
dlouhou řadu let vedl správu obce zdejší. Byl to muž nejen o městečko zdejší velice zasloužilý, ale i vzdělaný a v obecních
bězích nemálo sběhlý. Ku karakteristice jeho tudiž přičiněn zde tento doklad: ,,R. 1766. dne 1.září stala se mezi sousedy
vesnice Řepnik roztržitosť a nedorozumění, že by ve své usedlosti nebyli porovnáni a přec ku stejné jak královské, tak
panské a obecní povinnosti potaženi. Pročež, aby mezi všemi sousedy rovnosť byla, upsáno jest a od sousedů větším dílem
požádáno, aby jejich všecky role, luka, lesy a pustiny znova přeměřeny byly a stalo se, že úřad inspektorský k takovému
měření na jejich vlastní útraty nařídil muže k tomu schopného, městys Hrochova Týnce primasa Jana Žida, kterýž také
všecko podle zemského katastrum tak v pořádnosť uvedl, že jedenkaždý z sousedův Řepnických spokojen byl.“
(Dominicalia IX. 875.)
Když pak ještě císař zrušil naprosté poddanství a také roboty o polovic ukrátil, dýchal lid zdejší volněji a žil život
tichý ve svých malých příbytcích. A byly skutečně jen malé ty příbytky, z nichž sestávalo tehdejší městečko zdejší. Zámek,
fara, mlýn a dvě hospody, toť byly budovy, které spolu s kostely dodávaly městečku zdejšímu lepšího vzhledu. Ostatní
budovy byly úplně nízké, byly to po většině chatrče ze hlíny pořízené. Domky tyto neměly ani podlahy, ani komínů a kryty
byly vesměs doškami. Byly také některé domky prostrannější, zvláště řada domků proti radnici, které měly v sobě již něco
dřeva, aneb kamene a také před domky těmi byly podsíně, čili podloubí, odkudž dáno místům těm ve druhé polovici 18.stol.
název ,,pod loubama“. Obyčejné takovéto domky bývaly prodávány nejčastěji za cenů 80 zl. rýnských, kdežto chaloupky
z drnů zdělané, čili ,,drnové“ bývaly prodávány v ceně od 39 zl. rýns., ano i za 38 zl. Ani domky lepší neměly tenkráte
podlah a komínů.
V těch příbytcích chudých žil lid životem plným práce, ale přece spokojeně. Spokojenosť ta vycházela jednak
odtud, že lid ani neznal lepšího života a tím také po něm a jeho pohodlí ani toužiti nemohl, mimo to však a ponejvíce
vycházela spokojenosť ta ze sv: víry, kterou byl proniknut tehdejší lid ve všech svých vrstvách. Dokladem nejlepším té
pravé zbožnosti tehdejší jsou listiny z těch dob nám zachované. Listiny ty jsou provanuty duchem pravé zbožnosti, kterážto
zbožnosť učila je trpělivě nésti všechny trampoty a strasti. Na ukázku tudiž zde slovně položen nejprve kontrakt, neboli
kupní smlouva na hospodu ,, u zlatého kříže,“ aneb jinak ,,na hospodu rathouskou“, kterážto listina ve mnohém podnes jest
nejen důležitou, ale i závaznou pro zdejší město. Zní takto:
Contract.
Na hospodu rathouskou v městys Tejnici.
Dnes níže psaného dne a roku s vědomím a vůlí milostivé vrchnosti, též ten, čas zřízeného Inspektora velebného
a vysoce učeného Pana Ferdinanda Praitschopha, svatého a osvobozeného úřadu Praemonstratského kláštera Hradiska
kanovníka, prodává a ustupuje Hrochov - Tejnecké vrchnosť Janu Vackovi, manželce a jeho budoucím dědičům obojího
pohlaví, panství toho přináležejícím poddaným, hospodu rathouskou v městečku Tejnici, od starodávna ,,u zlatého kříže“
nazvanou, se vším příslušenstvím a nářadím dle inventáře tak jak ji předešlý nájemník Václav Židek užíval, neb užívati
mohl za sumu trhovou šest set zlatých reins. Pravím 600 zl. ku kteréžto hospodě pod 12 strichů orních rolí, jedno pastvisko
pod Morávkovou strání pod 1 korec, stavení, chlévy a sklep se vynachází, jakož také jeden kus louky, ze kteréž on, držitel
té hospody k záduší Tejneckému 1 zl.reins. a 4 kr. a 3 d., velebnímu panu faráři desátku 10 kr. a z jedné každé krávy co
držet bude po 3 kr., pak kantorovi 1 čtvrtci žita každoročně dávati a platiti povinen bude. A poněvadž on kupující Jan Vacek
tu summu trhovou pr. 600 zl. již docela při zavření kontraktu do důchodu Tejneckého na hotovosti v dobré a vůbec berné
minci náležitě zaplatil, následovně jakožto s jeho vlastní vládnouti též užívati moci bude a milostivá vrchnosť jej ve všem
slušném jako věrnoposlušného poddaného vždy se zastati a ujmout chce. Však ale on i budoucí dědič
Předně: Povinen bude a se zavazuje spolu s manželkou a dítkami, též všemi domácími křesťansko katolické,
samospasitelné víry se držeti a nespouštěti, pobožný, Bohu bojný život vésti též také svou čeládku ke chrámu Páně
a pobožnostem přidržeti, všelikých bludů kacířských se varovati a tak všecky, vždy ve všem dobrým příkladem předcházeti,
jakož také:
Za druhé: Na oheň bedlivý pozor dáti, tak aby skrze něho samého, manželky a dítek neb čeládky neopatrnosť
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žádná škoda se nestala, kdyby pak ale něco takového skrze jakékoliv neštěstí přihoditi se mělo, /čehož Bože nedopouštěj/
on kupující sám tu škodu trpěti by musel.
Za třetí: Žádné ve zlém podezřelé lidi, desentery, neb jiné vše, nepočestné schůzky trpěti, tím méně nějakým
takovým nocleha dáti, nýbrž při dosti malém zmerkování takového ihned na kanceláři správcovském v tajnosti ohlásiti
nechati a pokudž by se takový čím proukázati a hájiti neměl, dle královských patentů se s ním pokračovati mohlo.
Za čtvrté: Den nedělní a sváteční v čas konání služeb Božích též kázání, lidem, kteří by do chrámu Páně patřili
nenalévati, nýbrž jich k slovu Božímu jíti v dobrém a mravně napomenouti, což kdyby přes zápověď tu nečinil, dvě kopy
pro chudé složiti přidržán bude.
Za páté: Všechny nyní povinné císařo - královské platy jak jemu od úřadu správcovského vypsány budou volně
skládati, jakož také kdyby časem svým nějaké více, takové královské, jakékoliv jméno míti mohoucí daně neb břemena od
země pána na tuto hospodu určeny býti měly, tehdy on kupující všechno sám platiti povinen a zavázán bude. Ze strany
vrchnostenské ale on nikdy k žádnému jinému platu krom toho vysazeného nájmu potažen býti nemá a ode vší roboty, též
panských a obecních posýlek osvobozen a ušanován zůstati má.
Za šesté: Zavázán jest kupující hned od 1.aprile běžícího 1782. roku on sám potřebnou správu i vše nové na svůj
vlastní náklad stavěti a milostivá vrchnosť jemu ani toho nejmenšího dáti, neb na nájmu poraziti povinna nebude.
Za sedmé: Stavení vždy v dobrém stavu zachovati a nespouštěti, též bez vůle úřadu inspektorského zadlužovati,
zastaviti, neb jinšímu pod rukou zaprodati, což se jemu ostře zapovídá; nebo prodávající strana sobě to právo zanechává,
kdyby po čase od něho Jana Vacka, nebo kteréhokoliv dědice zase na prodej býti měla přede všemi jinými kupci přednosť
míti, buďsi nazpátek znova vyšacovanou ujmout, aneb jinšímu dle vrchnostenské vůle prodati a cokoliv by zvelebeného na
penězích vynášelo, jemu prodávajícímu nahraditi se uvoluje. Naproti tomu všechny v ní dle inventáře nyní přijaté věci on
zase také v dobrém stavu zachovati zavázán bude.
Za osmé: Pod pokutou 10 kop do důchodu složiti zavázán býti má, kdyby se opovážil a přesvědčen byl, že by
z cizího panství pro svou potřebu neb na šenk pivo neb kořalku donášeti nechal, pročež se jak vystříhati a škody uvarovati
věděti bude. Kdyby pak ale něco takového od zdejších obyvatelů jemu zjevno bylo, že by nějaký takový nápoj se donášel,
tehdy se jemu moc uděluje ihned contrabantirovati a na patřícím kanceláři ohlásiti, pak sobě vše k dobrému podržeti.
Za deváté: On kupující i jeho dědicové povinni budou do důchodu Hrochov - Tejneckého každoročně čtyřiceti pět
zlatých rejns. pravím 45 zl. a to při svatém Janě 22 zl. 30 kr. a o vánocích zase 22 zl. 30 kr. bez upomínání ochotně platiti
a skládati.
Za desáté: Panského piva, které on sobě z pivovaru sám na svůj náklad dovážeti povinen bude, vždy nejméně sud
ve forotě míti a tak jak jemu vystavený do rejstříku zapsán bude v té ceně a bytnosti neb dobrotě bez falšování šenkovati,
též míru spravedlivou od úřadu zemského cimentirovanou, pak všechny žbánky a sklenice od úřadu inspektorského
pečetěné míti musí, to pod pokutou 2 kop se zavazuje, jakož také na jedenkaždý sud piva jednu pintu kořalky od páleníka
Tejneckého vybrati a do důchodu po 6 kr. neb jak jemu vysazena bude, platiti povinen býti má, pak peníze za pivo každý
měsíc, neb kdykoliv se jemu z důchodu zkáže, ochotně platiti a odváděti, nikdy za sebou více než by za jeden sud zanechati
nemá.
Za jedenácté: Muziku nikdy déle, než jak dovoleno a císařo - královské patenty vyměřují do 10 hodin na noc
držeti, všechny jak domácí tak také cizí hosti zdvořile a ochotně a všemožně obsluhovati, aby skrze něho neb domácích zlé
povahy a nezdvořilosti hosti a něho se neodráželi, anobrž, aby panský šenk vždycky zvelebený hojný užitek přinášel, pak
také všeho podvodu a falše pilně se vzdálí a vystříhá.
Za dvanácté: Poněvadž již za starodávných časů Tejnecký úřad městský na též hospodě na hoře jeden pokoj za
radní světnici a dole kvelbíček na vlastní útraty s povolením milostivé vrchnosti vystavěný má, tehdy ani kupující té
hospody, tím méně jeho dědicové nemají té nejmenší překážky obci neb úřadu činiti, nýbrž co od starodávna bývalo, také na
budoucí časy zůstati má a musí. Předně skrze tu hospodu, dolní síň veřejně úřadu, sousedům a obyvatelům přes schody
a horní síň do radní světnice v čas potřeby vcházet a vycházet nechati, jakož také v dolní světnici, kdyby skrze nějaké císařo
- královské, vrchnostenské, obecní neb jakékoliv poplatky shromáždění sousedův míti měli, bez překážky trpěti. Za druhé:
Při dolní komoře mající kvelbíček neb tak nazvanou depozici, do něho dvéře a jedno okno do rynku, to je a bude
jedenkaždý dědič neb hospodář té hospody povinen skrze svou komoru úřad městský propouštěti, pak také - za třetí: pod
kulnou v čas držených jarmarků soukeníkům sukna tam vykládati a prodávati jako kdy prvé popřáti a nezabraňovati.- Za
čtvrté: Co se týče krytby, obec je a bude vždycky povinna střechu nad radním místem dle starého obyčeje dáti, pobijete
a spravovati, ostatní ale držitel té hospody bude povinen všechny střechy krýti a spravovati. Za páté: Na dvoře za horními
vraty vynachází se jeden kout neb místo, kde sobě obecní neb jarmareční prkna a stoličky po jarmarcích skládávali, to
zůstává na vůli kupujícího tam zase trpěti aneb pro svou potřebu zachovati, neb závazek žádný není, ani sobě právo, úřad
neb obec dělati nemůže, že by to tam hospodář té hospody trpěti musel. Posledně:
Za třinácte: Kdyby pak se i budoucí dědiči proti vší naději ve všech nadepsaných punktech tak nezachoval,
vrchnosť a představené v uctivosti neměl, plat jak vysazeno má tvrdošijně odváděti měl, stavení spouštěl, dluhy bez
povolení inspektorského úřadu sdělával, kacířstva a bludů se přidržel, tehdy jemu peníze zase z důchodu navrátiti, jeho
propustiti, zas jinšímu zaprodati sobě milostivá vrchnosť moc, vůli a právo zanechává. Jenž se stalo v zámku Hrochov Tejneckém dne 1.ho Aprile r.1782.
( L.S. )
Ferd. Praitschoph
Inspektor.
Přítomný kontrakt ze strany vrchnostenské ve všech nadepsaných punktech upevňuje a potvrzuje. Dáno v prelatuře
kláštera Hradiska blíž Olomouce dne 30. aprile r. 1782.
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( L.S. )

Paulus Ferd. Oppat Hrad.

Na přednešenou stížnosť společných šenkýřův a sice svědomitého uznání, že skrze kassirování Marianských
tý

pobožností neb bratrstva, jakož také zamezených processí 4 díl lidu jak prv se neschází, tudy újma velká šenkýřům
učiněna, pročež dle uznání a svědomitého povážení ten zvýšený nájem platiti v stavu nebyl, tehdy se 10 zl. ročně slevuje
a bude budoucně jménem nájmu jen 35 zl. do důchodu odkládati.
Hr. T. 8. Jan. 1784 ( L.S. ) Ferd. Praitschoph Insp.
Jestliže však již kontrakty byly provanuty duchem zbožnosti, jak jsme právě ukázali, bylo tak ještě více v listinách
jiných, zvláště však v posledních pořízeních, čili testamentech, čemuž ovšem nebudeme se mnoho diviti povážíme-li, že
v posledních chvílích života více než kdy dříve obírá se člověk svým Bohem.
Na ukázku uvedu zde poslední vůli Václava Tlustého, kterýž byl sousedem zámožným. Vyvolil jsem poslední vůli
jeho proto, že jak uvidíme a jak již předem /str.76./ zmínka se stala, tento muž byl dobrodincem zdejšího chrámu Páně.
Však slyšme již poslední jeho vůli:
Ve jménu Nejsvětější Trojice Svaté,
Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha Svatého. Amen.
Já Václav Tlustý, soused městysu Hrochovy Tejnice tento Kšaft aneb poslední vůli, však při dobrém a zdravém
rozumu před níže podepsanými dožádanými svědky vyjevuju, pokudž by mě Pán Bůh na tom světě neuchoval a na věčnosť
povolati ráčil vynachází se mé mohovitosti, totiž:
Předně dle vypsání konsignace na dluhách se vynachází co se v hotovosti a obilí zapučilo po rozličně vynáší všeho
1331 zl.
též šest párů nožů a 11 kusů stříbrných lžic,
které se šacují za …………………………………… 40 zl.
Na hromadě obilí pšenice počítaje za ..... 50 zl.
Summa: 1421 zl.
Naproti tomu odporoučím a s celým právem odkazuju:
1.)Moji manželku Mařenu za dědičku dělám, jí všechny hospodářské věci jak při gruntě tak v zahradě
a v klozhavze, /Glashaus = skleník/ též dobytek a jiné všechno s celým právem odevzdávám a poroučím.
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Zl.

Kr.

Při tom milostivou vrchnosť v poníženosti žádám, by v tom domku, jinak v gruntovní zahradě
plnomocnou hospodyní býti mohla a co milostivé vrchnosti na tom gruntě pro testo
k vyplacení pozůstává, by předně milostivé vrchnosti z té sumy vyplaceny byly, totiž

97

25

též jí manželce mimo to hospodářství, které výš odporoučené má, ještě odporoučím

210

.

na funus

50

.

50

.

50

.

10

.

Sv: Martinu k záduší Hroch. Tejneckému na nové varhany

150

.

kapli bratrské na vystavění věže

50

.

Václavu, synovi, Cantoru Mezřičskému

10

.

na Mše sv: veleb. panu faráři by za mou duši a moji manželky prvnější Heleny, též za můj
celý rod slouženy byly a také za ta, kdybych někomu byl ublížení udělal, by se pamatovalo
se Mše svatými, poroučím
Mil. panu Inspektorovi a Jemn. Panu P. Maxmilianovi na Mše svaté za moji duši a mé
manželky Heleny, též děti
Panu P. Kaplanovi, za mou a moji manželky Heleny, též za ty duše, které žádné pomoci
nemají, na Mše sv: odkazuji

Mým vnukům odkazuji: Janovi, synovi Jana Janše u bílého koně
150
kdyby se ale ten chlapec z vandru nenavrátil, tak by peníze na Mše sv: obráceny býti mají za
všechno přátelstvo. Anně a Terezii dcerám Jana Klavsa, mlynáře Bučického
50

.

Kláře, dceři Františka Pardubského, kterážto zůstává při mně
kteroužto ještě moje žena Mařena při tom gruntě vychovati a výpravu svatby udělati, povinna
bude.
Dětem po bratřích a sestrách ještě odporoučím po Matěji bratrovi, Jakubu Havličkovi na
Liběnině a jeho panu bratrovi

300

.

100

.

100

.

Po Janu Tlustém Justyně na faře a jejim sestrám též bratr

200

.

Po Kateřině Benešce v Libejcině dětem a panovi Benešovi v Tejnici

10

.

Chudým lidem

10

.

1421

.

facit

.

Co se dotýče těch vlašských stromků, z nichž bude povinna manželka Mařena urozenému panu správci Hrochov Tejnickému mimo ty, které zde má, ještě k těm rovné citronové 2 kusy vydati, které jemu jsem darovat přislíbil.
e tomu tak a ne jinač jest, to podpisem mou vlastní rukou stvrzuji. Též dožádaní 2 svědkové, však bez překážky
jich se podepsali a městskou pečetí pod tvrdili. Jenž se stalo v Hrochové Tejnici dne 26.Maje Letha Páně 1768.
( L.S. )
Václav Tlustý, kšeftující
stvrzuju.
Jan Žydt, purkmistr, svědek toho
Jan Václ. Trnka, starší konšel, svědek toho.
Když však takto testament byl pořízen uznal Václav Tlustý za nějaký čas za dobré učiniti malou změnu, kterou dal
připsati ku poslední své vůli a kterážto jakožto přídavek čili kodicil zní:
Per Codyczyl.
Já níže podepsaný známosť činím, obzvláště tu, kde by toho potřeba býti mělo, že při dobrém rozmyšlení co jsem
juž v testamentu k záduší Hrochov - Tejneckému sv: Martinu jedno sto a padesát zlatých rejnských na zjednání nových
varhan odkázal mimo těch, které v testamentu na funus jsem 50 zl. rejns. odporučil tak na vypravení funusu hotové
zachovávám a těch jmenovaných v testamentu pravím: Padesáte zlatých rejnských ještě na varhany odporoučím což spolu
učiní odkazu na varhany 200 zl.rejns. Že tomu tak a nejinač jest podpisem mou vlastní rukou a přitisknutým sekretem
/secretem = pečetí/ stvrzuji, jakož také jsem k tomu pod tvrzení však bez překážky jich ze dvou svědků dožádal. Jenž se
stalo v Hrochové Tejnici dne 1.června tu středu před Božím Tělem leta Páně 1768.
( L.S. )
Václav Tlustý, toho kšeftující stvrzuji
Jan Václ. Trnka, purkmistr, téhož svědek
Jan Židt, primas toho svědkem.
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Ku tomuto přídavku byl připojen hned ještě přídavek druhý, kterým synu svému odporoučil šaty se stříbrnými
knoflíky a stříbrnými přaskami. Tento přídavek nese jako prvý datum 1.června 1768.
Ale ještě ani tím nebyl ukončen testament; neboť hned již dne 7.června téhož r. 1768. připojil kodycill třetí,
kterýmž všechno obilí obseté odkázal své manželce Mařeně a k témuž připojil hned přídavek 4., kterýmž rozdělil částku
430 zl. 1 kr. 3 h. za proso strženou, dne pak 1.července připojil přídavek pátý. V tomto přídavku praví, že slyšel, kterak by
syn jeho kantor Mezřičský chtěl rušiti testament jeho, poněvadž s podílem nespokojen jest. Tu pak, když ještě jiná pořízení
učinil praví na konci:
,,Co by se týkalo syna, kantora Mezřičského, kdyby on něco rušit chtěl, já jako vlastní otec zapovídám, aby proti
mé vůli to nejmenší rušeno bylo, nýbrž při mé vůli aby zůstalo, neb on s tím spokojen být může, co jsem jemu v testamentu
odporučil.“
Tím přídavkem teprv testament ukončen. Kdy po té Václav Tlustý zemřel nevíme.
Z toho zřejmo, že Václav Tlustý byl muž značně bohatý. Podobně majetným byl i Jakub Kyšperka, soused, kterýž
učinil testament dne 12.září r.1783. Mélť tento dobytka koňského 5 kusů, hovězího 6 kusů, ovčího 8 kusů, sviňského skotu
4 kusy. Týž ustanovil, aby, kdyby ho Pán Bůh na tom světě neuchoval, manželka jeho do své libosti hospodářství držela
a rozšafně vedla. Po ustoupení gruntu, naproti tomu ustanovil, aby dědicem byl syn Michal, který pak své matce 2 korce rolí
za humny k obsejvání měl odevzdati a tu roli vzdělávati, též 1 záhon prosa, 1 záhon konopí a 1 záhon zelí každoročně
zanechati.
Že někdy ty testamenty příliš suše a krátce dopadly, nebude dojista nikomu do podivu, vždyť každá obec měla a má
vždy dosti chudých.
Zemřel- li chuďas po němž zhola nic nezůstalo, byl mu pořízen pohřeb na útraty obecní, jestliže však, byť i málo
po něm zůstalo, byl učiněn soupis mohovitosti, vše odprodáno bylo a za stržené peníze byl vypraven pohřeb.
Tak stalo se na př. i když zemřela Kateřina Kopecká, po níž zůstala nepatrná mohovitosť. Uvádím zde soupis čili
inventář jejího jmění ze příčin tří: 1.) Abych postavil obraz chuďasův proti dřívějšímu boháči, 2.) abych ukázal, které
předměty bývaly ve příbytcích chuďasů a 3.) abych ukázal jak vysoko různé předměty bývaly tenkráte ceněny a kupovány.
Seznam, čili inventář ten zní takto:
Po nebožce Kateřině Kopecké pozůstalo mohovitosti:
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Inventář
Od šatstva truhla. /Koupil p. Poslušný/
1. kanafaska červená /Koupila Librajtová za/
1. kanafaska modrá /Koupila Kateřina Slavíková za /
1. Řebičková přízová /Koupil p. Poslušný/
1. Fěrtoch přízový /Za něj 1.bílý do hrobu dala Novotná./
1. Fěrtoch řebičkový, přízový. / Koupila Anna Poslušná/
1. Fěrtoch červený, přízový. / Koupila Anna Poslušná/
1. Kabát řebičkový. / Koupil p. Jehlička /
1. Druhý kabát plátěný. / Koupil Kamenický /
1. Šněrovačka krysetová, poloviční. /Koupila Anna Chytilová za/
1. Šněrovačka modrá. /Koupil Václav Morávek / za
1. Košile nedošitá. / Koupila štará Vrabková /
1. Šátek modrý daný za její zelený. / Tobiášová./.
1. Kordulka červená. /Koupila Ludmila Kamenická za /
1. Krakl červený, nový. /Koupil p. Jehlička /
1. Krakl tisknutý /Koupila Anna Poslušná za/
1. Šátek bílý s krajkami /Koupila Kača, židovka, za/
1. Šátek červený, roztrhaný. /Koupil Král/
3. Zástěry. /1.dána za obléknutí Táborce, 2 Lidce a Barboře
/Kamenickým darovány./
1. Sovek bílý neb kytle, /darována Barboře Kamenické/
1. Nůše proutěná. /Odprodána Petru Novotnému za/
1. čepec, s ním krajky s portou. /Koupil Václav Kamenický/…..
1. čepec přízový. /Darován Barboře Kamenické./
1. čepec daný ji do hrobu.
6. šňůrek voskových perlí s pentlemi /prodáno Jos. Poslušnému/
1 pár punčoch. /Koupila Librajtová /
3 libry lenu vyvochlovaného /Koupil p. Poslušný./
2 páry střevíců. /Koupila Anna Jelínková/
1 bílý sovek. /Vrabková/
1 Malá škatulka
1 Pár vochliček a 1 vochle. /Kamenický /
3 Pytlíčky. / Sládek /
1 Kolovrat. /Terese Kořínkové daný za dluh./
1. Nůž. /Jehlička /
1. Peřina /u Doroty Vamberovy dána jí za 2 ?štuky příze./
1. Zámeček
Vaření: Krupice 1 m, mouky 1 ? m, šošolky 2 m, hrachu 2 m, 1
m hub, 1 plechová lžice, 1 míska hlíněná, 1 džbánek, 1 flaška,
dáno chudým, aby se za duši její pomodlili.
8 vajec / prodáno knihaři /
1.kožich, 1.mezulánka, 2.čepice, 2. košile – co měla nebožka,
dáno sluhovi a Kateřině Táborce za oblékání a práci, kterou
s nebožkou měli.
Dluh od Petra Novotného
Summa
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Odprodány za:
zl.
kr.
.
30
.
45
.
9
1
15
.
.
1
.
.

24
18
24
45

.
.

15
15

.
.
.
.
.

14
3
8
10
6

.
.

12
13

.

14

.
.
.
.
.
.
.

24
30
27
6
2
3
3

.

3

.

2

4

2
11

4

Vydáno od pohřbu nebožky Kateřiny Kopecké dne 2.XII.1778.

Ims. panu faráři od průvodu za Mši sv: a od zápisu
ku záduší: /Na zvon 9 kr. za místo 15 kr.na příkrov 15 kr. za víno
2 kr.za světlo 15 kr./
kostelníkům od zvonění hran ? hodiny a od průvodu zvonění
Cantorovi od průvodu a Salve Regina též při Mši hraní
zpěvákům
ministrantům
za tři prkna na truhlu
od díla truhly Matějovi Tlustému
hrobaři od kopání hrobu
servusovi od pocházení a všelikého snášení jejího zboží
za stempl, papír a na inkoust
Josefu Královi dáno od šacování ( = ocenění ) šatu
úřadu ode vší práce
písaři
Vrabková nedodala
rozličně vydáno
Suma vydání:

zl.
5
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
11

kr.
.
56
.
30
9
3
21
30
24
6
3
6
30
20
1
2
4

( Sigil.) Ve Hrochově Týnci dne 2 prosince 1778.
Jan Jehlička, pulmistr,
Jan Židtek, primas,
Jan Venst Trnka, konšel,
Josef Poslušný, konšel.
Listina uvedená, kde každý nepatrný předmět oceněn a prodán, peníze pak do posledního haléře náležitě na
potřeby pohřební vydány, jest dojista také dokladem přesnosti a svědomitosti s jakou úřad obecní tenkráte úřad svůj
zastával.
Zbývá nám ještě promluviti o smlouvách svadebních. I tyto jsou prodchnuty duchem zbožnosti. Však jsou na
mnohých místech i nemálo zajímavy. Budiž zde položena pro paměť ukázka i takovéto listiny:
Vejpis svadebních smlouv.
Svadební smlouvy,
S Martinem Vaňkem mládencem, vlastním synem Václava Vaňka, souseda Hrochov - Tejneckého, - s nevěstou
Dorotou, vlastní dcerou Matěje Slavíka, souseda Bořického.
Nepochybně z řízení Božského, vnuknutí Ducha Svatého já Martin sobě vyvoluji Dorotu vlastní dceru p. Matěje
Slavíka, za pravou a věrnou manželku, slibují jí věrnosť a lásku manželskou zachovati až do mé neb její smrti, kterou
společnou manželskou lásku a poslušnosť jemu ženichovi napodobně ona nevěsta z celého srdce silně přislibuje.
Takové svadební smlouvy a povolení z obojí strany rodičů se staly na tento následující způsob, že
já ženich mé nejmilejší budoucí budoucí manželce za dar svadební dědičně připadající, pokudž by mne Pán Bůh
dřív než ji z toho světa na věčnosť ráčil, tak nad tím gruntem, který nyní od milostivé vrchnosti odvedený mám,
plnomocnou dědičkou, však z vůle a vědomím milostivé vrchnosti jí dělám, kdyby ale mezi námi Pán Bůh rodinu dal a po
smrti mé dědič pozůstal, tak ona až do vejrostu téhož dítěte hospodařit mocti bude a potom dle své vůle, jak by uznala
hospodářství postoupí. Při tom ale co ženich od svého otce po svadbě 1 kobylu, 1 krávu, 3 strychy ječmena, 3 ovce, 1 strich
prosa, 3 věrtele čočolky k setí a 2 strychy na chléb obilí dostane nade vším plnomocnou hospodyní ji ustanovuje.
Pak nevěsta jemu ženichovi svému milému netoliko sebe samou zcela se odevzdává, nýbrž co od svého p. otce
dostane: 1 čtyřletou řebici, 2 krávy, 1 jalovici a co Pán Bůh nadělí nějakou pomoc v obilí s celým právem odevzdává a pro
lepší jistotu toho dožadování dva svědkové, však bez překážky jich se podepsali a městskou pečetí jsme pod tvrdili.
( L.S. )
Ve Hrochově Tejnici dne 28.Januarii léta Páně 1772.
Vencl Trnka, konšel,
Václav Hromádko, konšel.
Od úřadu vrchnostenského přítomné svadební smlouvy se potvrzují.
Dáno v Tejnici Hrochovy dne a roku vejš postaveného. P. Siardus Inspektor. Ordinál (? originál = prvopis) dostal
její otec Matěj Slavík do rukou pro nevěstu.
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V uvedené smlouvě jest jen krátce vzpomenuto toho co snoubenci od svých rodičů dostanou, ale nebývaly smlouvy
svadební vždy jen tak krátce sepsány. Ženich starával se mnoho, aby nevěsta s prázdnou nepřišla do jeho domu a tak
i nejmenší podrobnosti bývaly do smluv svadebních vepisovány. Někdy žádal i sám otec nevěstin, aby nejen její věno, ale
i výbava, jakou dceři své poskytne do smlouv svadebních byla vepsána a to především proto, aby věci ty, kdyby manžel její
zemřel dříve než ona, jí byly ponechány. I také cena jednotlivých předmětů byla při výbavách poznamenána.
Na ukázku jaká bývala výbava nevěsty za těch dob položím zde vyňatek ze svadebních smluv nevěsty bohatší
s připojenou cenou jednotlivých předmětů. Zní takto:
,,Pan Václav Rothansl, /dříve konšel Hrochov - Týnecký/ svoji dceři Františce dle své možnosti následovně jest
dal, jak jest specificirováno a na peníze mimo výpravu svadby se uvádí, totiž:
Předně šaty ku svadbě
Co dříve sedmery šaty měla za
ke všednímu dni
pět peřin se dvěma povlaky počítajíc za
10 košil
4 šněrovačky
12 fěrtochů
5 šátků
5 krádlů
12 čepců
3 ubrusy
4 ručníky
3 páry střevíců
3 páry punčoch
2 truhly šatní
1 v síni truhlice
15 liber cínu
2 rožně
1 kozu a necky
1 pekáč plechový
1 rendlík železný
1 cihlička
7 holspanků
2 páry rukavic
5 dukátů
Summa

zl.
18
21
3
40
7
13
7
5
3
7
6
.
2
1
8
1
7
.
.
.
.
.
3
1
21
179

kr.
18
.
4
48
.
.
.
.
.
.
.
45
.
30
.
30
.
24
30
21
24
24
.
30
.
28

Kdyby Pán Bůh prostředkem smrti jejího pana manžela Václava Rulfa z toho světa na věčnosť povolati ráčil, její
věci tak, jak zde specificirovány jsou náležitě na slušnou taxu tak k svým rukou zas by dostala, by jí zas bez nejmenší škody
navráceny byly.“ / Dne 11./10. 1761./
Pozorujeme- li tuto výbavu a spolu listiny jiné různé, poznáváme, že v těch nízkých příbytcích zdejšího městečka
za dob minulého století po většině nejen nebylo nedostatku, ale bylo spíše značné bohatství. Jest jen ještě litovati, že
nedochovalo se nám žádných zápisků o obyčejích a hostinách zdejších v dne svatební.

10. Povaha tehdejšího lidu
Již ze samých dějin, více pak ještě ze způsobu života veřejného i soukromého poznáváme ráz povahy tehdejšího
lidu. Třeba však přece několika tahy obraz ten vyjasniti a doplniti:
Ku zbožnosti, o níž jsme již promluvili a která pronikala všechny vrstvy lidu od vrchnosti až k poslednímu dělníku,
družila se pracovitosť. Byl ten lid pracovitý tenkráte do úpadu, čemuž jedině lze přičísti onu značnou mohovitosť, kterou
jsme u značné části zdejšího obyvatelstva pozorovali.
Pracovitosť spojená se zbožností stala se zřídlem, z něhož plynul pořádek v domácnostech a vzorný spůsob života.
Aby pak lid neodchýlil se a nevyšinul se z dráhy tohoto života ke blahobytu vedoucího k tomu směřovaly i zákony světské,
jichž tenkráte lid mnoho dbal a i úřady přísně nastupovaly na to, aby nikdo mezí zákona nepřestupoval.
Že při veškerém tom spořádaném životě naskytly se přece také chyby a různé poklesky, nebude nikomu do podivu,
vždyť sám společenský život namnoze různé vady pěstuje. Dotknu se alespoň některých vad tehdejšího zdejšího lidu:
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1. Především vidíme, že mnozí znajíce cenu peněz neradi jich vydávali i na potřeby nutné, takže za nepořádné
bývali považováni. Mezi těmito nesprávnými ve svých povinnostech byli nejen chudí, jimž bylo nesnadno vydělati potřebný
peníz na povinné platy, ale bývali mezi nimi i bohatí. Tak na př: byla nesprávnou v odvádění dávek i zámožná rodina
Jakuba Kyšperky. Proto když Jakub Kyšperka poslední svou vůlí představil za dědice syna svého Michala, byla poslední ta
vůle potvrzena úřadem vrchnostenským, s tím však dodatkem ,,aby jak vdova /po něm/ tak také budoucí dědič Michal
všechny povinnosti ochotněji a pilněji /než až dosavád se stává/ vykonávali, sice toho potvrzení milostivá vrchnosť zrušiti,
jeho od gruntu toho mocí vrchnostenskou vždy odmrštiti a jinšího prostředku učiniti by přinucena byla“.
Jako tato, tak i mnohé jiné rodiny platily nesprávně do důchodu panských, takže u mnohých zůstávaly dluhy vězeti
i po více roků. Však pan inspektor uměl také dluhy dobře si vymáhati. Tak na př: když r.1782. koupil pan inspektor od obce
50 centů sena pro koně po 1 zl. nedal obci za seno to peněz, ,,ale vykázal obci dluh za některými sousedy, který zůstali
dlužni do důchodu od r. 1754. a 1760. aby jich obec si vyupomínala.“
2. Jinou stinnou stránkou byly časté neshody mezi občanstvem a to ponejvíce ve příčině provádění řemesel. Pro
zajímavosť uvedu spor, který byl veden mezi zdejšími pekaři. Byli zde pekaři tři, /Jan Slavík, František Slavík a František
Hromádko/ kteří všichni prodávali své zboží ve krámcích poblíž sebe postavených nákladem vrchnostenským, z nichž platil
každý ročně 27 kr. Krámky ty neměly místa stejně výhodného, čímž stávalo se, že kdo měl místo výhodnější více prodával,
z čehož byl mezi nimi ustavičný spor. Proto posléze r. 1767. ,, pro budoucí pokoj se mezi nimi udělalo a oni mezi sebou se
domluvili, by při těch pekařských krámech k prodávání chleba a žemliček každoročně z jednoho do druhého a ze druhého
do třetího, poněvadž jinak se porovnat nemohli, postupovali.“ Ale když již na tom se dohodli šlo ještě o to, kdo má nejprve
prodávati ve krámku prvním. ,,Pročež brali mezi sebou losy dne 10.října 1767. a dostali: Jan Slavík číslo 1. od domu
Bočkových, František Slavík čís.2. t.j. prostřední dostal, čís. 3.František Hromádko na ten rok má k prodávání. Však zase
10. října 1768. František Hromádko na 1 ní místo Jana Slavíka a pan Slavík na 2 hé místo Františka Slavíka, též František
Slavík na 3 tí místo Františka Hromádky postoupěj a tak dále každoročně postupovati z jednoho do druhého budou.“ Tím
během spor od nich byl odklizen.
3. Posléze ještě alespoň jedné stránky stinné dotknouti se dlužno. Poněvadž tenkráte zvláště v úřadech
vrchnostenských úplatnosť namnoze panovala, věděli, že spíše dojde žádaného cíle, kdo dovede nakloniti si osoby, které
mohou služby dobré prokázati. Této znalosti upotřebyli i osoby spravující obec v tom směru, že dávali neb posílali dary těm
mužům, jichž služeb a pomoci se dožadovali na prospěch obecní. Tak na př:
a.) když bylo nařízeno, aby pro celý kraj Chrudimský byly rozvrženy výdaje na trestnici ve Chrudimi zřízenou,
připadlo na Týnec platiti po delší řadu let ročně 22 zl. 30 kr. Proti tomu poplatku chtělo zdejší městečko se brániti. požádali
pana krajského revidenta, aby jim v té věci napomocen byl, kterýž jim také přislíbil vypracovati memorial, jejž by podati
mohli příslušným úřadům, aby poplatek ten byl umenšen. Za ten slib a spolu, aby ještě více pana revidenta si naklonili,
poslali mu darem pár koroptví. /úřad obecní je koupil za 36 kr./ Pan revident ve slově dostál a slíbený memorial jim
vypracoval. Memorial ten byl donesen zvláštním poslem Norbertem Čermákem panu regentovi do Prahy, /posel N. Čermák
dostal za cestu tu 1 zl. 45 kr./ ale memorial neměl pražádného užitku pro Týnec a vše i koroptve byly docela nadarmo.
b) Opět jindy, /bylo to r. 1776./ poslali panu comissarovi Hradeckému, když k němu posláno bylo koupiti palety
potřebné při výběru mýta, darem 1 zajíce /stál tenkrát 20 kr./ Že učinili tak s úmyslem, aby při prohlídce palet a silnic
ničeho nevytýkal, lze si domysliti.
c.) I také dary peněžité dávali rádi úřadníkům zvláště ve krajském úřadě, kteří jim alespoň radu udělili, jak by
mohli obci zdejší prospěti.
d.) Nejhůře, pokud je mi známo pochodili zde ti dva páni, kteří r. 1773. přišli do Týnce ke pronájmu místa. Byl to
pan sekretář /nejspíše krajský/ a pan protokolista. Těmto dvěma pánům dali zde v odměnu 4 staré koroptve. /do účtů
obecních položili za ně cenu 1 zl. 12 kr./ Škoda že nevíme, jak staré ty koroptve oněm pánům chutnaly.
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C.
Soudy hrdelní ve Hr. Týnci
1. Návrší „Šibeňák“
Jdeme-li od Hrochova Týnce silnicí ke Podboru, naskytá se nám po pravé straně návrší neupravené, kteréž však
bývá obilím osíváno, nesoucí jméno „ šibeňák“. Ku návrší tomu táhnou se různé pověsti o popravách, kteréž prý tam kdysi
byly konány. Těmto pověstem dostalo se opory a pevnějšího podkladu, když v místech těch před několika roky byly
vykopány kosti z lidských těl. Poněvadž však archiv městský ani vrchnostenský nemá památek písemných, jimiž by
pravdivost oněch pověstí mohla býti doložena, upírá zase mnohý oněm pověstem veškerou cenu a váhu. Tím naskytují se
nám dvě pilné otázky :
1. Jest pravda, že dob dávných měl Hroch. Týnec právo odsouditi
i na smrť, či tak zvané právo hrdelní?
2. Jestliže býval zde hrdelní soud, zdaž skutečně konány byly popravy na návrší zvaném „šibeňák“?

Ad.1) Zdaž měl kdys Hr. Týnec hrdelní právo
Že bývaly ve zdejším městě konány hrdelní soudy, jest nad veškerou pochybnosť.
Na objasněnou budiž mi dovoleno podati zde pokud možno nejkratší obraz soudnictví v Čechách z dob dávných:
Jak písemné památky potvrzují, bylo v dobách nejstarších, pokud ještě bylo králů, u nás zřízené župné. Tenkráte soudili
náčelníci žup, čili župané sami ve svých krajích., čili župách. Moc jejich soudní byla neobmezená. Když později nastala
doba králů, potahovali tito víc a více soudy k sobě, takže ve století 13. nejvyšší soudnická moc spočívala úplně v rukou
králů. Přemysl Otakar (1253 – 1278) dal mnohým městům právo, aby se spravovala sama skrze své úředníky, kteří od
královského podkomoří byli potvrzováni. Včele měst stáli konšelé, kteří za předsednictví rychtáře odbývali soudy a za
vrchního majíce purkmistra spravovali všecky záležitosti městské. Pro ostatní osady jmenoval v každém kraji dva popravce,
(justitiarii) z nichž první popravu byl vojenským náčelníkem kraje, který se svým tovaryšem měl v kraji policejní a hrdelní
moc neboli popravu vykonávati a tak řád a veřejnou bezpečnosť ve kraji udržovati.
Karel IV. (1346 – 1378 ) jmenoval již tři popravce z panstva a přidáni jim byli ze dobrého zemanstva někteří
kmetové, aby vykonávání práva popravného dálo se spravedlivě.“(Viz Ottův Sl.nauč.)
Václav IV. (1378-1419) chtěje zabezpečiti mír zemský povolil většině královských měst vykonávati popravu nad
nešlechetníky v okolním kraji jmenovav rychtáře a konšely těchto měst popravci Krajskými. Mimo to právo poravné, právo
honiti zločince a popravovati povolováno záhy vrchnostem i městům arciť potud jen pokud sahala hranice jejich pozemků.
Jakmile tudiž jmenována byla osada městem „rozumělo se“vysazením“ města samo sebou, že měšťané i obyvatelé
z obvodu městského nemají býti vyhnáni k soudům krajským ani zemským, nežli že mají viněni býti u soudu svého
konšelského.“ (Vinter, kult. obraz česk. měst II. str. 615.) Však z těchto soudů konšelských za prvých dob králové vyjímali
pře těžké a hrdelní. V těchto věcech soudíval ve městech královských podkomoří, jenž jezdě po městech jménem krále vážil
těžké viny na soudě řečeném“komorním“. Však i o těžkých vinách souditi propouštěli králové i městům poddanským
zvláštními privilegii jen veškeré viny souditi i na dále sobě zanechávajíce.
Nebylali strana spokojena s rozsudkem soudu konšelského,odvolala se k soudu krajskému, /na př.: odtud do
Chrudimi,/ z rozsudku soudu krajského bylo možno odvolati se k soudu vyššímu. Vyšší soudy, z nichž každý měl určitý
obvod, byly v Čechách tři a to v Praze, v Litoměřicích a v Chebě. /Chrudimsko patřilo do obvodu pražského./ Z rozsudku
těchto soudů bylo možno odvolati se ke králi, jenž vyřídil věc kanceláří dvorskou aneb soudem komorním. Tak bylo do
roku 1548.
Roku 1548. učinil císař Ferdinand /1526 – 1564/ důležitou změnu v soudnictví zřídiv nový soud na Hradě
Pražském tak zvaný appelační, k němuž mělo se jíti s odvoláním ze všech všudy královských měst. /Vinter obr. kult. II.
692./ Od ortele rad appelačních na Hradě odvolání nebylo, bylo však připuštěno žádosti, aby sám král nahlédl do akt /což
slulo revize/. Žádosť v té příčině byla podávána do kanceláře české, královské, kteráž pak jménem krále přikázala
přesouzení této pře soudu komornímu aneb radě královské. Tak bylo do r. 1620.
Po tomto roce nabyla města zpět větších práv, takže správa a soudnictví dostalo se do rukou měšťanstva. Poněvadž
však samospráva městům daná se neosvědčila, omezila vláda brzo samosprávu tu ve věcech politických i soudních. Byloť
v té věci nařízeno, že mají městské rady v pochybných trestních případech žádati za naučení u soudu appelačního
a v prosinci r. 1644 bylo ustanovení to tím spůsobem vyloženo, že se všechny případnosti trestní mají za pochybné
považovati a že tedy ve všech takových případech má soud appelační právo vynášeti rozsudky.
Když pak Karel VI. /1711 – 1740/ přihlížeje ku veliké důležitosti soudcovské žádal od těch, kdož chtějí státi se

konšely ve městech, aby prokázali se nějakými vědomostmi právními, započalo soudnictví se zdokonalovati.
Jak rozvětvena byla hrdelní moc soudní za těch dob, toho nejlepším dokladem jest, že před r. 1765. bylo v Čechách
celkem 378 hrdelních soudů, počet to dojista nesmírně veliký, takže patrno s toho, že každé jen poněkud větší městečko neb
i vsi trhové čili městysy měly své soudy hrdelní.
Již z tohoto běhu dějin českého soudnictví, které jsme tuto nejstručněji předeslati za nutno považovali, jde, že
i zdejší město mělo za dob dávných, jako i jiná podobná, své právo hrdelní, k němuž i okolní vesnice hleděly a to již od
doby, kdy za městys bylo povýšeno.
Že tomu tak, stvrzují nám i doklady historické. Čtěmeť, že do r. 1765. byly ve kraji Chrudimském hrdelní soudy
v těchto městech: I. ve Chrudimi, Mýtě a Poličce, II. v Litomyšli a Pardubicích, III.v Landškrouně, Heřm. Městci a Chocni,
Skutči a Hroch. Týnci, IV. V Cholticích, Bystrém, Luži a Seči. /Adámek Chrudimsko str. 82./
Jest jen litovati, že nedochovalo se nám žádných zápisků v té příčině z dob dávných, což alespoň z části přičísti lze
zhoubnému požáru, který, jak výše jsme pověděli, krutě řádil zde za válek třicetiletých i v dobách novějších. Přece však
podařilo se mi dohledati se alespoň z prvé polovice 18,. století několika úplných protokolů soudních, kteréž ve zdejší
radnici byly pořízeny a také několika hrdelních rozsudků, kteréž na základě oněch protokolů byly vydány.
Majíce takto zjištěno, že ve Hroch. Týnci bývaly soudy hrdelní, můžeme přistoupiti ku otázce druhé:

Ad.2) Kde bývaly konány popravy
Odpověď na tuto otázku zdá se býti již snadnější a to tím spíše, když ku odpovědi vede nás i název návrší
“šibeňák“ i pověsti ke vrchu tomu se odnášející. Název návrší „šibeňák“ mimovolně vede nás ke výkladu, že na tom návrší
kdys stávala šibenice, čili stojan dřevěný, (obyčejně, později teprv byly zděné,) na němž odsouzenci byli věšeni, aneb
i mečem stínáni.
Než nechtějme rychliti s úsudkem. Předem dlužno vzpomenouti, že popravy prvotné bývaly konány spůsobem
slavným a to nejčastěji na náměstích a jiných místech veřejných, teprv později na návrších šibeničních. Nelze tudíž za to
vzíti, že by zde hned za dob prvých zvolili ku popravám místo vzdálené od města plnou čtvrt hodinu. Ovšem mohl by nám
někdo říci námitkou, že snad tedy dříve popravy i zde konány byly na náměstí, neb v nejbližším okolí města, později však,
když vydán byl rozkaz, aby dále od města byly konány, že postavena byla šibenice na onom návrší.
Než tážu se, co by podstatného mělo nás věsti k onomu úsudku? Snad název onen, „šibeňák“? Myslím, že nikterak;
neboť název „šibeňák“ utvořen jest teprv v době nové. Nikde ve starších listinách zdejších jméno šibeňák se nenaskytá, ano
v dějinách českých, kulturních vůbec nedočítáme se nikde, že by návrší, na němž popravy byly konány, zváno
bylo“šibeňákem“. Místa, kde po soudě lidském, popravou bylo zadosť činěno spravedlnosti světského zákona, bývala
jmenována „spravedlnosť“ a bylo-li návrší říkáno “na spravedlnosti“. Tento název míst popravních udržuje se na mnohých
místech podnes, týž název také naskýtá se v dějinách kulturních a tento název naskýtá se i v písemných památkách zdejších
ještě ze předešlého století. Čtemeť v účtech obecních zdejších v roce 1781. tyto památné položky:
(1) „Od zavežení proutí do cesty za spravedlnosť a za mlejn dáno 18 kr.“
(2) „Od zavežení proutí do cesty za spravedlnosť a za zahradu Slavíkovou dáno 12 kr.“
(3) /13. října/ „ Od řezání mostnic servusovi a Jiráskovi a správy cesty za spravedlností a za Slavíkovým sadem 1 ?
dne dáno 30 kr.“
Na základě těchto krátkých zpráv docházíme úsudku, že místo popravné bývalo zde hned za městem a dojista
nechybíme, když přijmeme, že místo popravné čili spavedlnosť Týnecká bývala poblíž místa kde nyní před hřbitovem
počíná silnice vedoucí do Přestavlk.
Nyní však jest nám vysvětliti ještě odkud vzaly se kosti lidské na šibeňáku nalezené, abychom uspokojili ty, kteří
rádi kladou popravy zdejší na šibeňák. Ač není jisto, že by ony nalezené kosti byly z osob popravených, poněvadž nebyla
povolána komisse příslušná, /což dojista do chyb budeme počítati,/ jež by o věci té mohla rozhodnouti, můžeme přece
dobře držeti s těmi, kteří soudí, že byly to kosti z osob odpravených. Jest dojista známo, že těla odpravených bývala
předmětem různých, přemnohých pověr od dob dávných. Kdežto jedni toužili, aby zmocnili se některého prstu oběšencova,
aneb alespoň kousku provázku, na němž popravenec visel a za tou příčinou nešetřili se ani v noci mrtvol oběšenců řezati,
druzí naopak klesali v pověry opačné, které plnily je hrůzou i když za dne přiblížili se místu, kde popravení byli
pochováváni. Nebyloť těla odpravených pochována na hřbitovech, ale na místech, jež slula „mrchoviště“. V dobách
pozdějších bylo rozkázáno, aby mrchoviště bylo vždy dále od města. Snad různé ty pověry zavdaly příčinu k tomu, že
nebyly strpěny ani poblíž města mrtvoly odpravených, ale dále od města dováženy. Možno tudíž, že skutečné mrtvoly
odpravených, ale dále od města dováženy. Možno tudíž, že skutečně mrtvoly osob u zdejšího města popravených odváženy
byly na návrší „šibeňák“ a tam zakopány, odtud pak také bychom si mohli vysvětliti název „šibeňák“, považujíce jej za
místo, kdež zakopány byly mrtvoly na šibenici odpravených, což nejvíce pravdě jest podobno.

2. O běhu soudním při zdejším právu hrdelním
Soudy všechny ve zdejším městě bývaly konány na radnici. Kde šlo o přestupky menší nesahající do práva
hrdelního, byla věc snadná. Takovéto věci menší vyrovnával někdy také pokutoval/ rychtář sám, jednalo-li se jen o věci
docela nepatrné, anebo vyjednával je na soudě spolu s purkmistrem a konšely, kde šlo o přestupek hrubší. Mimo konšely
zasedali i jiné osoby na soudě, kteréž se k tomu zvlášť bývaly voleny. Takovýto soud, jemuž předsedal purkmistr,
shromažďoval se v každém městě obyčejně v určitý den každý týden. Soud takovýto nazýval se „nezahájený“ neb
„obyčejný“. Někdy svolán byl tento soud i mimořádně a to „z potřeby nuzné, která by se odložiti nemohla.“ (Srovnej
Vinterovy děj. kult.)
Hůře bylo dopustil-li se někdo činu spadajícího do práva hrdelního. Jak vedli si zde za dávných století nevíme, za
to však již dovedeme určitě vypověděti, jak vedli si na počátku.18. století. Za těch dob byl běh soudní takovýto:
Provinilec, který byl z těžkého zločinu viněn, byl jat a dán do vězení. Vrchní dozor na vězení měl rychtář, který
také vězně přijímal. O člověku pro zločin do vězení daném říkalo se, že „jest vězením zjištěn.“ Od té chvíle byl za člověka
toho zodpovědným rychtář. Ve vězení bylo provinilci čekati až do nejbližšího slavného soudu.
Soudy slavnostní čili „zahájené“ bývaly soudy obecní, které několikráte do roku byly konány. V tomto soudě také
předsedal purkmistr, mimo purkmistra zasedali všechny osoby, které zasedali na soudech nezahájených, /rychtář, konšelé
a někteří i jiní k tomu zvolení mužové./ Ale poněvadž za těch dob již bylo žádáno, aby konšelé prokázali se nějakými
vědomostmi právními a zdejší konšelé žádných vědomostí neměli aneb alespoň neprokázali, byl přítomen každému
takovému soudu syndikus ze krajského úřadu Chrudimského, kterýž býval tu, abychom po našem spůsobu mluvili,
vyšetřujícím soudcem. Syndikus podepisoval se také na protokoly, které písař při vyšetřování napsal. Takovýmto
i úředníkem byl Norbert Lehner, jehož plný podpis na protokolech zdejších hrdelních tento jest: Norbert Lehner, syndikus
soudu krajského ve Chrudimi a actuarius městys Hrochova Týnec.
Když obžalovaný byl vyšetřován, spisoval protokol o otázkách a odpovědích písař, načež napsal i zvlášť rozsudek,
který soud vyřekl. Rozsudek ten spolu s protokolem zaslán byl vždy do Prahy na Hrad appelačnímu soudu, kterýž nejednou
zaslal ještě otázky, kterými ty zločinec měl ještě býti otázán a tak protokol doplněn. Nechtěl-li se zločinec ku vině mu
kladené přiznati byl mučen aneb jak říkalo se „přistoupili k němu outrpným tázáním“ /neb také „outrpným právem.“/
Outrpnému tázání mimo jiné byl přítomen také písař, kterýž i tu psal protokol. Když vše, čeho bylo třeba, dodáno bylo
appelačnímu soudu, vydal tento a zaslal soudu zdejšímu rozsudek. Když rozsudek byl dodán soudu zdejšímu, shromáždili
se členové soudu a když byl zločinec předveden, předčítal actuarius hlasitě celý rozsudek. Byl-li rozsudek mnoho přísný,
zvláště kdykoli vydán byl appelací /neb potvrzen/ ortel smrti, býval oznamován vždy spůsobem slavným; /čili consuetis
solemnitatibus,/ neboť bývalo dříve na radnici zazvoněno, aby lid se shromáždil, načež teprve akuarius rozsudek četl.
Že popravy tenkrát bývaly konány slavně, netřeba dokládati .Jenom tolik ještě dolíčiti dlužno, že odsouzenci po
rozkaze soudu appelačního ještě i na popraště dány bývaly nejednou otázky k tomu směřující zdaž trvá na všech svých
výpovědích, které před zahájeným soudem učinil.
Jest nám ještě pojednati o různých trestech, jímiž provinilci bývali pokutováni:
Nejobyčejnější trest jako až po dnes bývalo vězení. Za starších dob býval zde, po spůsobu jaký i ve všech jiných
městech tehdejších shledáme, vězení dvoje. Jedno vězení nacházelo se v domě radním a slulo „arrest městský“, aneb jindy
také „arrest sousedský.“ Jak název sám ukazuje, bývali do tohoto vězeni dáváni jen domácí měšťané, kteří provinili se
jakýmkoli menším pokleskem. Trest v tomto vězení trval vždy jen na několik hodin. Ke konci předešlého století, kdy úřady
patrimoniální, čili vrchnostenské veliké požívali moci, naskytl se někdy i sám rychtář městský, po rozkaze úřadu
vrchnostenského v tomto vězení, jako zvláštní příklad ze zdejšího města později dolíčí. Připomenouti však jest, že kdo
trestán byl tímto vězením, neutrpěl tím na cti, čili „na poctivosti zkrácen nebyl.“ V takovémto vězení bývalo obyčejně dosti
veselo; neboť nebylo dosti na tom, že bylo dovoleno těmto vězňům jakékoli pokrmy z z domu donášeti, ale i návštěvy směli
vězňové tito libovolně přijímati. Z dějin jiných měst víme, že pivo aneb i víno v konvích do městských vězení bývalo
donášeno.
Vězení druhé bývalo ve zdejším městě v domku obecním. Toto dělilo se na tak zvanou šatlavu a přísný žalař.
V šatlavě byla zvláštní „almara“ silnými panty a dvěma petlicemi opatřená. (viz účty obec. z r. 1782.) V almaře té byla
pouta a jiné podobné předměty, kteréž bylo opatrovati obci samé. Čteme na př: že r. 1763. dne 17. měsíce dubna koupila
obec zdejší pro vězení 1 pouto, 1 preclík, 1 zámek a 2 řetězy ke poutám za dva zl. rýns. Mimo to byla ve zdejším vězení
šatlavním ,také „kláda“. Kládou slula dvě dřeva s otvory pro nohy vyřezanými. Kdo vsazen byl do klády, byl posazen na
zemi a nohy jeho dány do oněch otvorů. Aby nemohl sebou vězeň pohnouti, k tomu přispěl řetěz, jímž kláda byla opatřena.
Z toho zřejmo, že mnoho trpěl, kdo dán byl do klády.
Že as dosti často bylo užíváno ve zdejší šatlavě, souditi lze z toho, že již v roce 1729. dala zdejší obec spravovati
řetěz na kládu do šatlavy. Ale i to možno, že vězeň řetěz ten překroutil, jak stávalo se i jinde. Roku 1783. byla do šatlavy
pořízena kláda nová.
V žaláři, který byl vedle šatlavy. trávili vězňové i po mnoho roků. Tak na př: ode dne 22. listopadu 1755. do 31.
prosince 1760. tudíž po plných pět roků byl ve zdejším vězení zloděj Josef Pražan ze Skuče. Vydání s ním činilo zdejší obci
počítajíc /jak tenkráte bylo obyčejem,/ po 4. kr. denně /i s dřívím/ 147 zl. 23 kr. 3 d. S ostatními pak poplatky obnášel za něj
dluh 191 zl. 4.kr. Však teprv r. 1765. dostalo zdejší město část tohoto dluhu, ostatek vedli v účtech dále, až r. 1777. vložili
nedoplatek ten do výdajů.
Komu zvláštní potupy mělo se dostati, byl trestán pranéřem. Pranéř byl špalek z části do země zapuštěný a řetězem

opatřený. Býval před radnicí. Někdy býval provinilec ke pranéři přivázán a zmrkán, ale nejobyčejnější trest pranéře býval
ten, že provinilec na pranéři přikovaný byl přinucen několik hodin na potupu státi, při čemž ruce byly mu vzad svázány.
O pranéři zdejším čteme, že r. 1784. byl již mnoho sešlý, takže bylo nutno dáti nový. Nový ten pranéř dělal Josef Trunec
a udělal jej za dva dny. /Od práce dostal 36 kr./ Dolík pro pranéř ten kopal obecní sluha, načež byl pranéř postaven
spůsobem slavným za přítomnosti sousedstva, cechů a osob úřadních.
Tresty přerůzné na provinilcích vykonával kat se svými holomky. Nástroje potřebné k mučení bylo jemu si
opatřovati, ale za každý úkon dostalo se mu odměny dle určité sazby. Za starých dob mívalo zdejší město svého kata, kterýž
bydlel v domku vrchnosti zdejší patřícím, kterýžto domek odtud slul „katownia.“ 1 Do které doby zde byl kat, nevíme.
Nejspíš byl zde as do r. 1714., ve kteréžto době byl kat zdejší spolu s katem města Lůže. R. 1714 žádal kat zdejší dostati se
na místo jiné výnosnější, pročež žádal, by zdejší město dalo mu vysvědčení o jeho umělosti. /Viz hrdelní rozsudky zdejší./
Od té doby kata zde nebylo, zato však byl zase v Lůži, pročež Týnečtí, kdykoliv služeb jeho potřebovali, posílali o něj přes
pole k sousedům Lůžským. Poněvadž bydleti v katovně s příhanou bylo spojeno, byla pak nejspíše katovna zdejší po nějaký
čas neobydlena, ale později bydlel v katovně drnomistr čili pohodný Jan Komárek a po něm řada jiných pohodných, kteří
měli zvláštní závazky, pokud se týkalo padlého dobytka ve dvoře zdejším vrchnostenském. Poněvadž domek ten mnoho
schátral, dak jej pohodný Jan Stehlík r. 1805. strhnouti a na jeho místě dal vystavěti si domek nový, kterýž mimo letopočet
nese tento nápis: „Tento dům jest vystaven z Boží pomoci a nákladem Jana Stehlíka. Žehnej Pane domu tomu, vystavěl
jsem, nevím komu.“ /Ostatní slova odpisu jsou nečitelná./
Tím zašla zdejší katovna a s ní ovšem i její název. Domku nově vystavěnému dán však název jen o něco málo
lichotivější: „rasovna.“ Název ten ponechán jest domku tomu i za našich dob, ač pohodný již dávno v domku tom /čís. 13./
nebydlí.
Od té doby, kdy kat či mistr popravní odtud odešel, bývalo mučení a trestání provinilců spojeno s obtížemi. Byloť
nejen posílati přes pole o mistra kata, ale i vypůjčovati nástroje mučící, čili jak čteme v památkách zdejších „torturalní
instrumenty“, kteréž dříve kat zdejší míval sám. O nástroje ty posílati odtud do Chrudimi a tito půjčovali je zdejšímu městu,
však ale za jistý poplatek. Jiné nástroje, které ze dřeva byly pořízeny, jako na př: kolo, na kterém kosti v provinilci byly
lámány, byly stále zde, poněvadž ani dříve nepatřila péče o ně než obci nikomu jinému.
Běh hrdelní pravomoci soudní, jak jsem tuto dolíčil, trval ve zdejším městě jako i ve přemnohých jiných českých
městech až do r. 1765. Patentem ze dne 22. července r. 1765. byla pravomoc hrdelních soudů tak ztenčena, že ze 378
hrdelních soudů ponecháno jen 24 soudů hrdelních. Všech ostatních 354 hrdelních soudů a mezi nimi byl i zdejší hrdelní
soud bylo zrušeno.
Šibenice na spravedlnosti Hrochov - Týnecké byla ponechána i když zdejší hrdelní soud byl zrušen. Když pak
r. 1783. spadnutím hrozila, čteme, že dne 28. října „ouřad, rychtáři a obecní byli na komisi u spravedlnosti, když se již
kácela.“ Po té šli do hostince a na obecní útraty vypili po 1 masu piva, kterýžto výdaj /32 kr./ „na truňk piva“ v účtech
obecních jest zaznamenán. Brzo na to vykopán byl u šibenice dolík a sloupem v dolík ten zapuštěný, šibenice opřena
a pokud bylo třeba opravena. Za vykopání dolíku zaplatila obec 46 kr. Posel právní obdržel při této opravě za svou práci 20
kr. I také cesta za spravedlnosti při tom byla opravena.
Proč udržována byla zde šibenice, nevím pověditi. Snad pro paměť na hrdelní soudy zdejší, snad také na výstrahu
zlým.
Než během času sešlá šibenice zdejší zanikla a s ní i název místa „sravedlnosť“, kteréžto jméno dojista bývalo by
zachováno, kdyby šibenice stávala na některém místě vyvýšenějším.

1

Viz. „Urbarium“ zdejší vrchnostenské, jehož copie jest na Svatém kopečku.

Přílohou podávám na listech následujících opis památných listin, které zaslal appelační soud na Hradě Pražském
hrdelnímu soudu do Hrochova Týnce. Příčiny, pro které zde podávám opis listin těch, jsou tyto:
1. Aby zachovány byly alespoň tuto doklady ke bývalému hrdelnímu právu zdejšímu i kdyby někdy zničeny byly
listiny, kterých nesnadno bylo mi se dohledati.
2. Písmo listin těch namnoze jest vybledlé místy i otřelé a tím již nyní těžko čitelným, takže proto již také jeví se
potřeba opsati.
3. Posléze nebude snad bez užitku pro čtenáře, sezná-li blíže tehdejší běh soudní.
Ku listinám připojuji vysvětlení, pokud se mi nutným vidí. Abych listiny ty podal v opise nezměněném, podržel
jsem i pravopis doby tehdejší, jak v listinách těch jej spatřujeme.

Přehled dopisů týkajících se hrdelního soudu ve Hroch. Týnci

I.

1.Průvodní list ku orteli na Alenu Kavkovou. /Ortel není/ ze
dne 26. dubna 1714.
2. List kata Hroch. Týneckého jednajícího o popravě Al. Kavkovy

II.
III.

Dopisy nesoucí se ku orteli na Václava Grubra. 5.9. a 10.11.1718.

1. Průvodní list ku orteli na Václava Čížka vydanému. /Ortel chybí./ ze dne 11.1.1720.
2. S výkonem ortele na V. Čížkovi má býti vyčkáno. 15. / 4. 1720.
3. Trest smrti změněn V. Čížkovi v jednoroční panské dílo 1.9.1724.
IV.

1. Provodní list ku orteli vydanému na Kateřinu, cikánku. 7.6.1723.
2. Revers Kateřiny, cikánky.
V.

1. Ortel vydaný nad Václavem Pejchou. 24.11.1733.
2. Průvodní list k orteli tomu 24.11.1733.
VI.

Nástin krádežného života Josefa Pražana.

VII.
1. Žaloba na Adama Rochusa.
2. Rozkaz, aby A. Rochus byl zmučen.
3. Rochus odsouzen na smrt mečem. 12. / 7. 1736.
4. Průvodní listina ke rozsudku smrti.
5. Změna rozsudku smrti v relegaci.
6. Vypsání Vojtěcha (Adama) Rochusa.
7. Consignace útrat učiněných s Vojtěchem Rochusem a Annou Městeckou.

I.
Nejstarší nám známá listina táhnoucí se ku hrdelným soudům Hrochov -Týneckým jest listina průvodní zaslaná
spolu s rozsudkem smrti od appellačního soudu pražského zdejšímu městečku. Adressa jest tato: „Oppatrným Purgkmistru
a Konsselum miestys Hrochwe – Teynicze Przatelum milym“. Průvodní listina zní pak takto:
Opatrní; Przatele Milj : Prziležitie Wam Ortel na Alenu Kawkowou, przi Prawie Wassem in puncto venefici
Maritidii2 wiezenim zjisstienou odsjlámě; kterjžto Wy u přzitomnosti jeji tu kde náleží wyhlasiti a nad ní w skutek uwesti
dati nepominete, Dán na Hradie Prazském, 26 dne miesycze Dubna Leta Panie 1714.
/Podpis nečitelný./
Listina tato průvodní praví nám jenom krátce, že Alena Kavková byla odsouzena za to, že otrávila svého muže.
Jaký trest jí přisouzen o tom nic, poněvadž trest vysloven býval na rozsudku samém. Nalezli jsme však listinu jinou bez
podpisu a bez udání dne, která jasně nám praví jakým hrůzným trestem byla stižena ona nešťastnice. Čtemeť v listině té
toto:
Přzedstoupiwsse přzed nás Purkmistra a konssele miestys Hrochové – Tejnicze swou zžádostí Jiřzí Joannides mistr
poprawní miestys Hrochové – Tejnicze a miestys Luže w…(slovo nečitelné) a posel nájemný, abychom o jeho mistrowskym
2

In puncto venefici mariticidii = ve příčině otravy manžela

kusu ostrého mečze dne 11 Ma? přzi miestys nassem na executi neb poprawie dle práwa a ortele /: od wysocze slawného
tribunalu Appellationum na Helenu Kawkowou poddanou panstwí Hrochov- Tejneczkého wydaným: /od nieho vykonaným
od práwa wyswiedčzeni dali. K jehožto požádání swolicze, že on w swrchu jmenowaný mistr poprawní we wssem tom jak
w sententi obsaženo bylo totiž hlawa sťata, ruka uťata, ruka ta na kolo přibita, hlawa nad kolo na sspici wstrčzena do
powietřzí wyzdwižena a tielo zahrabáno : službu swou řzečzenou sečznou jak na mistra náleželo vykonal, tímto
attestirujeme a pečetí Miestys nasseho wiedomie stwrzujeme.
Vysvědčení toto, jak zřejmo, bylo dáno mistru popravnímu na ten účel, aby dosáhl místa výnosnějšího.

II.
Listina týkající se jiného zločinu psána jest r. 1718. tudíž o čtyři roky později: Jest to opět listina průvodní ke
rozsudku soudnímu, kterýž zaslal sem appellační soud. Ač opět bez ortele jest nám dochována, přece sama poznačuje nám
zjevně jaký trest stihl jakéhos Václava Grubera, že dopustil se krádeží dobytka / = in puneto abiegatus ./ Než poslyšme již
kterak psala slavná appellace: Oppatrnym Purgkmistru a konsselum Miestys Tejnicze Hrochowe Přzatelum milym. Oppatrní
Přzatelé milj : Dali jsme sobie tu pod praes. 30.Junii biežicziho roku Nám odeslanou Wáczlawa Grubera přzi Prawie
Wassem in puncto abigeatus wiezenim zjisstieného se tejkajiczy hrdelní otázku náležitie přzednesti.
Wynachazejicze My pak po bedliwem wsseho powážení, že řzečzeny Delinquent tenore přziloženeho ortele
prowazem na hrdle trestán pak řzetiezem upewnien, před Wiwedením ale jesstie in banno juris 3 na přiložené Artikule tázán
a stojicze on již na miestie Poprawnim, to co in banno juris wyznal, jemu zase přzečzteno a zdali na tom czo in banno juris
vyznal umirá, po každe otázce zase tázán byti má,
Pročzež takowy ortel w mistie Radním u Přzitomnosti Deliquenta Publicirowati a nad ním w skutek uwecžti dáti,
přzednie pak obie Examina na ten Wám nařzizenej Spusob přzedsewziti a jeho odpowiedi k tomuto vrchnímu práwu
odeslati, nemenie toho Delinquenta Syna, jakož i téhož de Complicitate4 od nieho udaného kominika ku Práwu přziweczti
se wynasnažiti wiedeti budete.
Dán na Hradie Prazskem dne 5ho Miesycze zařzí Leta Panie 1718.
Waczlaw Hrabic z Kokořzova.

Otázky zmíněné, appellačním soudem spolu zaslané připojeny jsou na zvláštní listině, která slovně zní takto:
Otázky na které a jiné pro ze nata5 Wáczlaw Guber po publicati ortele dobrowolnie w miestie Radním tazan byti
má.
Praemonitio.6
Hleď Weíczlawe! ty nyní jakožto k smrti odsouzený wiss, že umřzíti musíss. Napomínáss se tehdy, abys swou dussi
nezawedl, nýbrž Bohu milou Pravdu, toliko czo tobie powiedomo jest, okolostojičznie wyjewil a skrze twe nyniejssí
wyznaní ani twé dussi ani žádnému jinému neublížil.
Artic. 1ní. Czo to bylo za kominíka, s kterým si se sessel za Kameniczy Trhowou ? kde on nyní jest ? a kde se
sycze zdržuje a czo tobie o niom powiedomo jest ?
Art. 2. Czo jest tobie o tom chlapu, s kterym dwie ženy, kradené wieczi w nussich nesouczy ssly, powiedomo?
Odkud jsi s nima známy a kde ony sicze se zdržují ?
Art. 3. Poniewadž ty lidé w Moždieniczy jedny ssenkýřzcze kožych ženský prodaly, powiez tehdy, wiediela-ly
ona že ukradeny jest? a bylaly ona také z tweho towarystwa ?
Art. 4.
Czo jest tobie o sedlákovi z Matiejowa jmenem Kosstialowi powiedomo, powiez wssechno
okolostojičznie a neubližuj dusej tvé ?
Art. 5. Czo o sedláku z Aujezda, jenž se Peychal jmenuje wíss? Napomínáš se, abys nicz netajil, ani wiczeji
nežli czo dobrym Swiedomím řzíczti mužess, newypowídal ?
3

in banno juris = na zahájeném soudě
de Complic = o učasti na činu
5
pro re nato = ku věci, která najevo vyšla
6
praem = předběžné napomenutí
4

Art. 6.

Czo jest tobie o niejakem Sewerinowi jmenem powiedomo a kde on sycze se zdržuje ?

NB. Ty na tyto otázky od Deliquenta dany odpowiedi mají se mu zase in loco supplicii 7 přzečzisti a on zdali na to
umírá po každim Artikule tázán byti, přzi tom také dobřze obserwirowati se musí, aby de facto proprio8 nikoliw ani in banno
juris ani in loco supplicii tázán nebyl.
Jak zřejmo směřovaly tyto otázky k tomu, aby odsouzenec před smrtí doznal viny jiných osob, které jemu byly
známy. Z toho zřejmo, že výpovědi odsouzencovy byly nemalé ceny pro soudy. Když hrdelní soud zdejší examina vykonal
a deliquent Václav Gruber byl popraven, zaslal zdejší soud pražské appellaci tento dopis :
Milostiwí Pani, Pani.
Podle Mylostiweho Nařzízení Ws. Ws. král. Excell. a Mlti neopominuly jsme ten nám odeslany, sprawedliwie
wynesseny Ortel Wáczlawa Grubera in puncto abigeatus přzi Prawie nassem arrestirowaneho se tejkajiczy, tu kde náleží
Deliquentu dne 14. Sebtemb. Leta biežyczyho publiczirowati, po publicati pak dne 16 ejusdem Mensis 9 in banno juris na ty
od Ws. Ws. Král. Ex-y a Mlti přzedepsane otázky examinirovati a in loco supplicii darwsse jemu ty wssechny otázky pak na
nie dane odpowiedi jednu po druhe přzečzisti, po každy specialiter zdalyž na to czo in banno juris wyznal umírá, tázati; Czo
ale tak jak in banno juris tak in laco supplicii w dobrowolnosti wyznal, to Ws. Ws. Král. Exclm a Mtem Sub Lit. A. nemenie
Specificati hrdelních autrat Sub Lit. B. k dalssimu Milostiwemu Moderaminu10 w poslussnosti odesyláme; žádaje w
poníženosti, že k wynahražení takowych nassi chude a poddaczy Obczy Mtiwie cooperirowati Račzejí; podle čzehož sebe
k stále Mltiwé Prawní Protecte11 odewzdána čzinicze zůstawame Ws: Ws: Král. Excell.a Mti
Actum w dome Raddnim
Miestys Tejnicze Hrochwe
O 23. Septembr 1718.
Poniženi a posluššni
Wáczlaw Krčzařzík Primátor.
Matěj Hromadko Purgmistr
Martin Kohout Konssel
Jirží Kamenitczký Ronssel
Jan Ssantručzek Richtárž
Appellační soud s protokolem o odpovědích odsouzencových mu zaslaným spokojen nebyl, odepsalť Oppatrnym
Purgkmistru a Konsselum Miesta Tejnicze Hrochowe Přzatelum mylim :
Oppatrní Přzatele milí. Dawsse sobie tu pod praes. 9 Octeb,: biežiczyho Leta s přzipojenym před Executi
s Waczlawem Gruberem konanim Examinem, též s Consignati wte Inquisiti wzesslych autrat Nam odeslanou sprawu
s dostatkem přzednesti, jsme wynassli, že w Ni z strany Exequirowaneho Grubera s nim dopadnutého Syna jeho, též
z strany nejakeho de complicitate spolu udaneho kominika /: kterého ku Prawu wassemu přziwedsti se wynasnažiti Wam
poručeno jest:/ žádná zminka se nečziní.
Pročež nejenom tomu jesstie /: pokudž se až posawade nestalo :/ jak zadosti učziniti, nybrž y take okolostojičzne
wyobrazeni, neb popsani toho Grubera Syna /: ktery od tiech osob, jenž jeho skutečznie widiely a w Examinech jmenowani
jsou, snadno míti se muže :/ Nám odeslati. Z strany wte Inquisiti wzesslych Autrat ale /: poniewadž takovou od nás již
moderirowanou Consignati ku král. Kanczelařzi Mistodrž: Čzeské jsme odeslali :/ tam se jak uchazeti wiedeti budete.
Dán na Hradie Prazskem dne 10 Nowembris Ao. 1718.
Waczlaw Hrabie z Kokoržowa.
Na jaký konec s ostatními vinníky věc vyšla, nevíme již pověděti.

III.
Další listiny zdejšího hrdelního soudu hledí ku jakémus Václavu Čížkovi, který ,,nevážně“ zabil Jana Kyselu. Co
bylo na příčině, že Václav Čížek činu toho se dopustil, nevíme; neboť nemáme ani protokolu s ním zavedeného, ani
7

locus supplicii = místo trestné = popraviště
de facto proprio = o činu, jehož sám se dopustil
9
ejusdem Mensis = téhož měsíce
10
moderamen = nařízení = rozkaz
11
právní protekce = právní ochrana
8

rozsudku smrti appellačním soudem vydaného, nýbrž opět toliko průvodní list k onomu rozsudku. Byly však dojista
i příčiny, které velikou vinu Václava Čížka umenšovaly, takže sám appellační soud, ač na smrť ho odsoudil, přece téměř
vybízí jej, aby o milosť žádal a spolu nařizuje soudu zdejšímu, aby s vykonáním rozsudku smrti bylo posečkáno, kdyby
odsouzenec ten žádost o milost podal. Píšeť appellační soud ,,Oppatrnym Purgkmistru a Konsselum Miesta Hrachowe
Tejnicze přzatelum milym“ takto :
Oppatrní Přzatele milí. Dawsse sobie hrdelní otázku wassi s přzipojeným dobrowolným vyznáním Waczlawa
Cžižka přzi Prawie wassem pro newažne zamordowani Jana Kyselyho Wiezenim stiženeho, jakož y jiné přziležejiczy
Inquisitorialní Acta přzednesti, po bedliwem Powáženi nanie ten přzipojený Ortel jsme vynesli, kterýžto wy tu kdež náleží
u přzitomnosti Inquisita wyhlasiti a nad nim w skutek uwedsti dáti; Pokudž by ale nad jmenowany Delinquent se o milost
ucházel by swe Memorialia pro gratia12 přzi tomto Král. Wrchnim Prawie we 14 dnech a die intimati13 složiti hlediel,
přzisnie w znamost uwedsti a s Executi poodložiti, wiedieti budete; dán na Hradie Prazskem dne 11 Ledna Leta 1720.
Waczlaw Hrabie z Kokořzowa.
Když tomuto Václavu Čížkovi, na smrť mečem odsouzenému, ortel byl přečten, uchopil se daného pokynu a žádať
o milosť. Vyvolil si však nedovedného písaře, který mu nedobře napsal žádosť, takže soud appellační oznámil zdejšímu
soudu, aby týž písař psal budoucně takovýto list o milosť v mezích skromnosti a prosby, /= in terminis modestiae et
supplicationis/ ne však poučujících, /= istructivis/ poněvadž nejde tu o vysvětlení čili výklad zákonů nejasných, /= de
interpretatione dubiarum legum/ ale o způsob trestu. /= de dispositione od aggratiandum./ Odpovídať appellační soud na
podanou žádosť o milosť takto :
Oppatrní Přzatele milj. Jako jsme k Czys. a král. Milosti Supplikujíczího Wáczlawa Cžižka přzi Prawie wassem in
p. homicidii14 wiezenim zjisstieneho a k mečži odsouzeneho nejponiženiejssí spis o Milost, s nassim nejpodaniejssim
dobrym zdanim pod dnessnim datum odeslali.
Pročzež wy s Executi až do nejmilostiwiejssi resoluci poodložiti, Concipientu pak toho spisku, aby budoucznie ty
k tomuto Král. Wrchnímu Práwu odesylajíczí Memorialia in terminis modestiae et supplicationis ne ale insructivis /:
poniewadž w tom přzibiehu nikoliw de interpretatione dubiarum legum, ale de dispositione od aggratiandum čziniti jest:/
postawil, dukladnie oznamiti wiedieti budete, Dán na Hradie Prazskem dne 15 dubna Ao. 1720.
Wáczlaw Hrabie z Kokoržowa.
Po více než čtyři roky očekával odsouzenec Václav Čížek ve vězení na milosť. Po tomto dlouhém a dojista
nanejvýš trapném očekávání milost mu byla udělena, což appellační soud takto oznámil Oppatrnym Purgkmistru
a konsselum Miestys Hrachowa Tejnicze Přzatelum miljm.
Oppatrní Přzatele milj. Jakož jest J. Mil. Czys. a Král: prostředkem toho pod datum z Noweno Miesta Wydenskyho
12 dne miesycze Srpna biežiczyho Leta k Nám prossleho nejmilostiwiejssiho Nařzizenie, z ohledu weřzejne Weselosti,
strany obojího jak nejwejss prawene Jo- Mil. Czys. a Kral. tak také Jeji Milosti Czysařzowny a Kralowny Čzeské sstiastnie
skonaneho Korunowani, Waczlawowi Čzižkowi ex capite homicidii přzi Prawie wassem wiezenim zjisstienemu a k mečzi
odsouzenému ten dobrže zasloužily hrdelní trest nejdobrotiwieji prominouti a takowy w jednoročzni obeczny neb Panske
dílo nejmilostiwieji promieniti; Přzitom i taky nařziditi račzila, jemu ostre napomenuti dati, by té Czys. a Král. Mil.
K zlemu neužiwal, nybrž sweho života polepssiti hlediel, wiedoucze, že pokudž swuj život nepolepssí a w niejakem zlem
přzečzinieni zase postižen bude, tim přzisnieji trestán byti ma;
Pročzež tuto Czys. a Kral. Nemilostiwiejssi Resoluczy jemu ohlasiti a nad nim w skutek uwedsti dati nepominete;
Dán na Hradie Prazskem 1 dne Miesycze Septemb. 1724.
Wáczlaw Hrabie z Kokořzowa.
Tak neočekávaně šťastně skončil běh pro Václava Čížka.

IV.
V té době kdy ve vězení očekával milosť Václav Čížek, byla dána do vězení zdejšího jakás cikánka jménem
Kateřina, kteráž přišla do zdejšího městečka se dvěma děvčaty. Co bylo na příčině, že byla do vězení odvedena a děvčata
s ní nevíme,poněvadž ani protokol ani rozsudek není nám dochován, ale opět jenom průvodní list ke rozsudku připojený.
Poněvadž však příběh byť i neúplný jest přece zajímavý, uvedu slova, jimiž odpovídá slavný appellační soud na listiny v té
příčině jemu zaslané Oppatrnym Purkmistru a konsselum Miest: Tejnicze Hrochowe Přzatelum miljm:
Oppatrní Přzatele milj. Dali jsme Sobie hrdelní otázku wassi za přzičinou Czikanky Kateřiny s dwouma diewčzaty
wiezenim zjisstieny okolostojičznie přzednesti, po bedliwem toho powadženi přziležejiczy ortel jsme vynesly, kteryžto wy
12

Memorialia pro gratis = pamětní list za milosť
a die intimati = ode dne prohlášení / tj. ode dne kdy odsouzenci rozsudek byl oznámen/.
14
in puncto homicidii = ve příčině spáchané vraždy
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u jeji přzitomnosti náležitie wyhlasiti a w skutek uwesti dáti, diewčzaty pak mezy milosrdne lidi který by je k sobie wziti
a k nejake schopné Praczy budoucznie přidrželi, přziwedsti se wynasnažiti, kdy by je pak žadny k sobie přzijiti nechtiel,
s dobrym napomenutim, by totižto mezy Chuzu czikanskou pod ostrou pokutou se newydala, z arrestu propustili wiedeti
budete.Dán na Hradie Praz.7 ho dne miesycze Junii Leta 1723.
Wáczlaw Hrabie z Kokořzowa.
Z uvedených slov možno uzavírati, že obě děvčata byla vylákána onou cikánkou, aby s ní světem šla.Do podivu
však jest, že appellační soud nedal pátrati po jejich jménech, jejich rodné obci a že nedal poslati je do rodiště, neb obce
příslušné. Ač nemáme rozsudku soudního, přece víme jakým trestem cikánka Kateřina zde byla stižena. Byloť ji podepsati
listinu, revers zvanou, kterou potvrzovala, že trest svůj řádně obdržela a spolu slibovala, že nikdy již do zdejšího městečka
nepřijde. A tato listina nám je zachována. Zní pak takto:
Že jsem ja Kateřina czikanka zde w Miestys Tejnicze Hrochowe wiezenim zjisstieny z dobrowolným wlastnim
spolu wyznanim pro potulowani me w tomto králowstwí Čzeskem proti mnohonásobným jak nejmilostiwejaaim Czys. tak
y kral.mistodržyskym ostrym skrze vssechny Kraje zapowiedim od Wysocze Slawneho Kral.Wrchniho Prawa
Appellationum, pro tož přzečzinieni me, třikráte metlami okolo ssibenicze k mrskani odsouzena a ze Sasech
Czys.a diedičznych zemych na wiečznost wipowiediena, tento revers hrdelní, který jsem přzysahou stvrdila, tuto weřzejne
přzy wypowidanim od sebe dawam, kdybych proti prawu Miestskemu P:30. jak w orteli mem vysazeno sem do tohoto
Miestys bez powoleni Prawa zdejssiho se nawratila, že pokutou tehož Prawa wysazeneho přestoupení : totiž na hrdle
trestani na sebe slussnie a sprawedliwie ukladam a usadím.
Dáno w Miestys Tejniczy Hrochowe 21.dne čzerwencze Letha 1723.
Trest, který tuto cikánku stihl nebyl již tak přísný jak bývalo na takové lidi za dob dřívějších. Bývali tací po ulicích
obnažení hnáni a mrskáni od kteréhož způsobu ze příčiny mravopočestnosti během času upouštěno. Zde již omezeno
mrskání na cestu kolem Šibenice. Co učinilo městečko zdejší s dívkami cikánku provázejícími nevíme.

V.
První úplný příběh před zdejším hrdelním soudem projednávaný a nám ve protokole i rozsudku dochovaný, stal
r.1733. Předmětem byla truchlohra rodinná, která /dle protokolu/ stala se takto :
Ve Přestavlkách žil Václav Pejcha, ženatý soustružník. Tento muž často hádal se se svou manželkou. Před soudem
tvrdil, že příčinu ke sporům dávala mu manželka tím, že mnoho nadržovala dítkám, jichž měli pět, ale ze protokolu se
svědky zavedeného sezdáváme, že Pejcha kořalce byl oddán a kdykoliv byl opilým vydával se ve spory a mrzutosti se svou
ženou. Nejvíce sporu bývalo pro nejstaršího syna, který pomáhal doma otci při práci soustružnické, ale již v 17. roce věku
svého začal se toulati i v noci. Otec kdysi přísně jej za to ztrestal, načež syn z domu utekl. Poněvadž otec potřeboval ku
práci pomocníka, chtěl vzíti si nějakého tovaryše, čemuž však odpírala matka, která chtěla pro syna dojíti a zpět jej přivésti.
Tomu nechtěl otec, takže z toho vznikla hádka, při které muž hodil po ženě kusem dřeva. Však žena ani po té ještě
neumlkla, ale muži ostře odpověděvši odcházela ze světnice, aby došla pro syna. Muž mnoho rozezlený vzal kovové dláto
a mrštil jím po ženě. Dláto zasáhlo ženu tak nešťastně, že zarylo se jí hluboko do života. Ihned svolány byly sousedky,
povolán kněz, načež zavolán představený a lazebník. Lazebník ránu zašil a přiložil léky, ale nešťastná žena přece druhý den
skonala.
Ihned však to oznámeno do Chrudimi, odkud vyslán byl ranhojič, aby ránu ohledal, muž však dán do vězení
Hrochov - Týneckého. Dne 10. listopadu /třetího dne po uvěznění Pejchově/ přijel ze Chrudimi syndikus Norbert Lehner,
kterýž byl spolu aktuařem při právě městys Hrochova Týnce a za přítomností konšelů : Jana Ďiaubala a Václava Žida jako
kommissařů zaveden examen s deliquentem i se svědky. (Viz protokol.) Examen a s ním i dláto, kterým Pejcha ženu
smrtelně zranil, poslány do Prahy soudu appellačnímu, kterýž vydal tento rozsudek: Ku Práwu Miestys Hrochowa Tejnicze.
(adresa.)
Jmenem a na mistie Jeho Milosti řzimskeho Czysařze, w Germanyji, Sspanhelych, a Čzechách Krále, Pána Pána
Nejmilostiwiejssiho, Praesident, a Raddy Jo Mil: nad Appellaczemi na Hradie Pražsk. zřzizene, a usazene ÷
Miewsse tu od Práwa Miestys Hrochowa Tejnicze Wáczlawa Pejchy pro tiežke Poranieni, a odtud possle smrti
ženy swe přzi temž Prawie Wiezenim zjisstieniho spolu s dobrovolnym jeho wyznanim se tejkajiczy odeslanou žádost
a otázku, w swem pilnem, a bedliwem Powáženi, Na Ni Toto Naučzeni dáwají a z Práwa vynacházejí, že nadžzečzeny
Wáczlaw Pejcha pro takowe přzečzinieni swe jedno: ročznim w Poutech a železych mymo nedielnich a swatečznich dnuw
k wykonani přzicházejiczym obecznim, neb Panskym dilem potrestan býti ma, Podle Práwa. Tomu na swiedomi Pečzet Jo
Mil. Czys. a Královskou k tomuto soudu obzwlasstie zřzizenou jest zapečzetino.
Actum na temž Hradie Prazskem dne 24. Miesycze Listopadu Leta 1733.
Waczlaw Hrabie z Kokořzowa.
Frydrych Leop. Lichtenberg
Jako vždy, zaslána byla s rozsudkem listina průvodní.Tentokrát však byla zaslána listina obsahem kratší než jak
obyčejně. Psalť appellační soud takto: Oppatrnym Purgkmistru a Konsselum Miestys Hrochowe Tejnicze Přzatelum miljm.

Oppatrní Přzatele mili ÷ Dali jsme Sobie hrdelní otázku Wassi za přzičzinou toho přzi Prawie wassem pro tiežke
Poranieni, a odtud possle smrti Ženy swe, Wiezenim zjisstieneho Wáczlawa Pejchy s dodatkem přzednesti ÷ a po bedliwem
wsseho Powaženi Na Ni přziležejiczy ortel jsme vynesli, který Wy jemu publikowati a od nieho w skutek uwedsti dáti,
wiedeti budete. Dán na Hradie Prazskem 24 dne Miesycze Lystopadu Leta 1733.
Wáczlaw Hrabie z Kokořzowa.
Ortel výše uvedený byl při počestné právu Hrochov - Týneckém dne 30. prosince 1733 publikován, což potvrzuje
i správa velkostatku Přestavlckého, jemuž Pejcha byl poddaným. Hned po té dne 31.prosince správce panství Přestavlckého
Václava Pejchu od počestného práva Hrochov - Týneckého ,,vyzdvihl“ ku jednoročnímu dílu v železích a poutech a že tak
učinil zvláštní resoluci právu Týneckému ,,verifikoval“.

VI.
Na tomto místě jest nám promluviti také o Josefu Pražanovi, kterýž /jak výše připomenuto/ častěji bývá jmenován
ve zdejších obecních účtech. Ze zlomkovitých protokolů, jež o něm nám jsou dochovány seznáváme, že Josef Pražan byl
rodilý ve Skutči, kdež i bydlel. Již jako jinoch připojil se ke tlupě zlodějů, byl však chycen a ve Skutči vězením stižen.
Když vyslýchán byl před soudem ve Skutči, /dne 7.měsíce listopadu 1755./ vypověděl, že jest mu 22.roků a že již mnohých
dopustil se krádeží ve spolku s jinými zloději. Spolu vypověděl mnoho o spolku zlodějském, jehož byl členem. Pravil, že
mnoho bylo jich spojeno z celého okolí: Ze Hlinska, z Lůže, ze Chrasti a jiných míst. Ano i zajímavých podrobností
o spolku tom se dočítáme ve protokole s ním zavedeném. Tak na př: vyřekl, že staří /zloději/ byli vůdci a konali porady, ale
mladým že pověděli jen nejnutnější. Měli i zbraně: pušky, pistole, oštěpy, okované hole s bajonetem na konci. Kradli jsouce
začerněni a zakukleni. Nosili na sobě hazuky a nu těch kápě. Kápě proti očim měla otvory, aby mohli dobře hleděti
a lemovka kolem otvorů těch byla červená. /Snad aby postrach spíše vzbudili v tom, kdo by jim na odpor chtěl se postaviti./
Ve Skutči samé spáchali krádeží několik a měli též umluveno, že okradou Pannu Marii ve chrámě o dary /obětě./ V noci o
11. hodině dostali se do chrámu, však hřmotem, který za oltářem se stal byli tak poděšeni, že hrůzou jati utekli. Franta
Petruška potom povídal ostatním, že se bílá žena ukázala.
Jak potrestán byl tenkráte Pražan zápisky nám nepraví, tolik však jisto, že trest ten ho nepolepšil; neboť jakmile
byl propuštěn udělal sobě se svými druhy výlet až do Hrochova Týnce a zde opět dopustil se nových krádeží. Ale ani zde
mu štěstí nepřálo; neboť byl zde chycen a po plných pět roků vězněn. Byl zde také mučen, z čehož možno souditi, že se asi
nechtěl ku krádežím spáchaným přiznati. Posléze žádal jej soud Chrudimský, kdež odsouzen byl na smrť mečem.
Městečko zdejší žádalo později několikráte za náhradu peněz, které vydalo na obživu Pražanovu a na jeho
zmučení, ale nadarmo. Nyní máme v náhradu za to alespoň zápisky o Pražanovi, které nevím jakým během ze Skutče sem
se dostaly. /Nejspíše zaslalo je sem samo právo Skutečské, když Pražan zde byl vyšetřován./

VII.
Ze všech zdejších nám známých hrdelním soudem pojednávaných událostí, jest nejrozsáhlejší, ale také
i nejzajímavější ona s cikánem Adamem Rochusem, v Berouni rodilým. Při soudě tom bylo popsáno více než 60 archů
papíru. Rochus dostal se do vězení zdejšího pro krádež, které dopustil se se svým soudruhem v noci dne 24. měsíce února r.
1736. Vloupaliť se do krámu Jana Vondry, kramáře ve Hrochově Týnci, u bývalé kaple bratrské /nyní čís. 55./ Než slyšme
raději žalobu, kterou kramář Vondra podal proti Rochusovi, ve kteréž krádež ona jest vylíčena.
Species facti15
Jistého Adama Rakosnika z Berounie jakožto přzistiženeho zlodieje, kterak on a na jaky spusob u mnie niže
podepsaneho w přzybitku mym pod bratrskou kapply wyzdwiženeho, do kramu a nebo kwelbu se dostal, totižto :
1mo Dne 24 Febr. Roku 1736. ten den před Stým Matiejem byl zde w nassem Miestečzku a to o trhu, u mnohej
prosyl taky o Almužnu, kteřzy taky samy swiedecztwí dáwati budou, až přzyssel také y ke mnie a taky almužnu u mnie
dostal, že moje manželka byla w Kramie, on tam za ni wessel a tabaku sobie koupil, přzi tom sobie musel již taky
wyhlidnouti jaky zboží mam a kterak by se tam mohl dostati, na to odessel.
2do Na to zasej tehož dne w noczy, okolo jednej hodiny s pulnoczy jenž mohlo bejti, začzal u toho kwelbu, kde to
rozličzne zboží bylo we woknie u wokenniecze spodni hak ze zdi niejakym Instrumentem wysekawati, a když jej dobyti
nemohl, zase jinssim spusobem tam se dobejwal, wyřzezal wokenniczy na proti tomu haku, kterym ta wokenicze dobřze
zapata a přzytažena byla, ten hak srazil a nebo wyzdwihl a tu wokenniczy wotewřzel.
3tis Zwohejbal wolowo přzy jednom Kotoučzy, kteryho pul vylomil, Rigl sobie odriglowal okno odewřzel a do
Kweblu wlezl: Přzytom taky z wenku zawřzel dweřze u Synie na řzetiez, aby žadny z domu vyjiti nemohl.
15
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4to Tak jak se shledalo a prozrazeni jsou, pobrali mnie rozličneho kratkeho zboží totižto princzmetalowy, mosazny
a wsselijaky Pražsky rozličzny koraly a ružencze, rozličzny knofliky a knofličzky etc. rozličzny hedwabny Pentle, rozličzny
polou hedwabny kalouny, rozličzny harasky, rozličzny hedwabny ssnierowadla etc. 10 paaru sprostejch trapuly, 4 libry
kauřzlaweho čzernyho tabaku i také niekolik herniku. Od kořzení a přzepousstieneho masla nemohl jsem poznati jak a czo
by mnie pobrano byti mohlo. I taky začzaly sskatuli již visitirowati a to ssuple, kde se penize dáwají, taky bylo wytaženy,
wssak ale nicz tam od peniez nebylo, wssak ale přzedze, podle dobrého Powaženi ačkoliv kruntownie wiedeti nemužu
počzitam sobie straty bejti na 25 zl.
5to Že ale moje sswaggrowa nahle se ze spani probudila, ssla w peczy zatopiti, zdalo se ji jakoby nikdo wenku
chodil, že ale sobie toho nicz newssimla, ani taky do krámu nessla a mnie nicz neřzikala, dost možna že tu jesstie mohli
bejti, když ji ale slysseli na to odjiti museli.
6to W tom tyhodnu w nasledujiczy nedieli dowiediel jsem se od jednoho krejčzyho z Cžankowitz, že tam přzyssli
do Pastaussky k niejakem Jamborowi tehož dne 24 Febr. na nocz a dali sobie wečzeřzy strojiti, po wečzeřzy odessli ty
2 mussti a ta ženska tam zustala. Powiedali že pujdou do Přzestawlk, z tiech dwou sycze a to přzedednem nenawratil se
jenom jeden, ten kterej mniel platienou sasku a powiedal, když se jeho hospodářz ptal kde ten druhej jeho kamarad zustal,
on jemu odpowiediel, že se tam wopil a on žie jeho zbil a že tam ležeti zustal. Přzytom jsem se toho krejčzyho také vyptal,
aby mnie náležitie dowiediel, jak wyhližeji, on mnie dal sprawu, že ma jeden zelenej kabat, čzerny wlasy w zadu zawazany,
jednu oringli u leweho ucha, čzerny fausy jenom pod nosem že ma a čzernyho tiela že je, druhej sprostej chlap že je,
zawazalej w platienej sascze, ta ženska že je piekna wosoba a mniela tam na hlawie z žlutého draczounu wysutej wynek.
7mo Na to sem se taky brzo dowiediel, že na Wraczlawi takowi niejaky lide mnieli laczino rozličzne zboží
prodawati, wyprawila se moje manželka do Austi na Jarmarch tiech zlodieju hledati, taky se přzy tom zastavila na ty
Wraczlawi a doptawala se na to, jestli nikdo takowe zboží od nich koupil, jakož se i take doptala a sebou domu nietczo
přzynesla.
8o Na to druhej den jsem i ja tam taky sam ssel pro naležite doptani, jak ti lidé wyhliželi, takovou jsem sprawu
a powiedomost dostal, jako od Cžankowskejch, přzytom jsem taky i ja od myho zboží nietczo malo spatkem dostal.
9o Když jsem se domu nawratil, zde w nassem Miestečzku mnohejm lidem jsem to taky zasej powiedal a oznamil,
jak ti lide wyhližeji. I upamatowali se niekteřzi na toho w tiech zelenejch ssatech, žie to ten muže bejti czo o tom trhu žebral
a mniel u sebe malyho pejska mustrle.
10mo Zdejssí ale jeden soused řzemesla zedniczkeho byl poslán na zdejssi Panstwi do jednej wesnicze Hliny,
k wapennej Peczy a ten jistej w tiech zelenejch ssatech s tou ženskou tam taky byly a prodávali takowe zboží i poznal on jej
poniewadž taky u nieho byl a přzypadlo jemu jestli to ten nejni czo mnie okradl, dal k niemu dwa wartyrže postawit a sam
přzyssel pro mnie do Tejnicze, to mnie oznamil, ja sem ale nemesskal, nybrž s nim taky zasej tam sem ssel a dal jsem sobie
ukazati to jejich zboží, patrnie sem to poznal, že my sprawedliwy zboží jest, obzwlasstnie po tiech čzernejch mejch pently,
ktery jsem ja mou wlastni rukou dielal.
11mo Na to jsem je dal do Tejnicze k nam wysti a arrestem ztížiti.
( Sig. L.)

Johanes Wondra
Kramářz Tejneczky.

Žaloba tato byla poslána do Chrudimi odkudž dne 11. měsíce dubna přijel syndikus Norbert Lehner, /spolu aktuar
Hrochov - Týnecký/ a týž den započalo vyšetřování za přítomnosti správce vrchnostenského a dvou osob konšelských, totiž
Jana Ďoubala, Primatora a Václava Žida, též za přítomnosti rychtáře zdejšího Jana Krále. Tito všichni byli přítomni i všem
ostatním výslechům tohoto cikána, které protáhly se /ovšem s mnohými přestávkami/ do 30. června téhož roku 1736. a jen
protokoly napsány jsou na 25 arších papíru. Ze protokolu těch nejzajímavějšími jsou as první tři a protokol poslední.
Hned při prvém výslechu, když žaloba byla přečtena a cikán ze vězení šatlavního byl přiveden, lhal jen se prášilo
po každé otázce mu dané. O ženštině, která s ním chodila, vyřekl, že jest to jeho žena a že s ní před rokem byl v Praze
oddán. Na otázku co dělal předešlá léta a jak se živil, odpověděl, že posledních několik roků chodil světem prodávaje zboží
kramářské, před tím že byl po pět roků na vojně. Mimo jiné zajímavá jest epizoda, kterou vypravoval Rochus o své
vojančině. Pravil takto: ,,Když mě v Moravě sedláci na vojnu vzali, tak jsem já vojanskej mondur míti chtěl, kdežto mě
těšili, že ve vlaskej zemi takový mondur dostanu; nato jsem do Litomyšle a z Litomyšle do Holomouce s jinima rekruty
dodán byl a tam odsud jsme do Vlach maširovali. Když do Vlach jsme přišli, tu jsem opět žádného monduru dostati nemohl,
pro kteroužto příčinu jsem celý, císařský regiment zhaněl, že falešně verbují a že oficíři nedávají co dáti mají a proto jsem
z vojny utekl a desertiroval, oni ale mě hned za městem dostali, kdežto jsem rozstřelenéj býti měl, však ale byli tam
kapucini a ti mě u jenerala vyprosili, jenž mně samotně šibenici na zádech vypáliti dal.“
Po té zavolán byl posel právní, který ihned před kommissí rozhalil šat cikánův a hledal šibenici na zádech jeho

vypálenou. Šibenice ovšem nenalezl, zato však nalezl na zádech cikánových a to na pravé straně vysekanou písmenu, veliké
R, kteráž byla prachem zasypána. /Písmena R byla začáteční písmena slova latinského : relegatus = vypovězen a bývala
dosti často vypalována na záda těm, kteří jakožto nenapravitelní vinníci neměli nikde v zemi pod ztratou hrdla býti trpěni.
O takovémto člověku říkalo se, že má vypálený ,,šmáh“, neb že má vypálený ,,cejch“. /Když právní posel tuto písmenu
kommissii ukázal, byl tázán Rochus, kde a proč tuto písmenu dostal. Však, cikán trval na svém, že tak na vojně mu učinili,
že ale neví zdali šibenici, aneb co z něj kat vysekal. Kommisse pozorovala dobře, že výpovědi cikánovy nepravdivy jsou,
pročež cikán odveden zpět do šatlavy a ihned po té učiněny dotazy do Berouna, kdež byl křtěn a do Prahy, aby nějakých
spolehlivých zpráv bylo dosaženo. Výsledek na základě dožádaných odpovědí byl překvapující. Byloť seznáno:
1.že Adam Rochus na různých místech, různá jména si dával. Však ani Rochus nebylo jeho jméno pravé, ač tím
jménem vůbec ano i v listinách byl jmenován, mělť býti zván Rakos. Nejčastěji tvrdíval, že se jmenuje Rakosník. I křestní
jméno Adam pozměnil si ve Vojtěch, takže i ona ženština, /která jak se dokázalo nebyla jeho ženou, ale s ním jen se
potulovala,/ vždy Vojtěchem ho jmenovala nevědouc ani, že jmenuje se Adam. Že tyto změny jména svého činil na ten
konec, aby mohl totožnost své osoby upírati, jest zřejmo.
2. Spolu bylo dosvědčeno, že tento ještě mladý cikán již mnohokráte byl trestán, ano dvakráte i na smrť odsouzen.
Krátký průběh udalostí z jeho života, ale sdělených zpráv byl tento :
Rochus žil po delší dobu v Praze zvláště na Starém Městě, kdež živil se krádeží; neboť již tam také ,, pro krádeže
a taškářství“ byl několikráte citelně trestán ano potrestán byl i jednoročním obecním dílem a po té byl právním čeledínem
z města vyveden. Však vrátil se za krátko do Prahy, ale nyní šel do Nového Města pražského. I tam kradl, pročež odsouzen
byl ke půlročnímu obecnímu dílu a po skončeném trestu bylo mu podepsati revers, ,,že měst pražských prázden býti chce“,
Po daném reversu opět čeledínem právním byl vyveden.
Ale cikánu Rochusovi po Praze se zastesklo, pročež za krátko ,,opáčlivě se navrátil a s jinými kamarády
napodobnými zlodějskými a taškářskými znova na krádeže se vydal“. Však tentokráte již rozsudkem ze dne 7. měsíce
června 1731. na smrť provazem byl odsouzen. Rochus žádal o milosť, kteréž se mu také dostalo a trest smrti byl mu
zaměněn ve tříletou práci na obecním díle. Pracovati rok dříve dovedl, ale pracovati nyní plné tři roky bylo pro cikánskou
povahu přece již mnoho, pročež sotva že krátký čas na obecním díle pracoval, unikl z něho. Na krátko ušel z Prahy
a potuloval se mimo Prahu, ale láska ku Praze nedala mu dleti dlouho mimo Prahu, kdež obživa byla snadnější. Vrátil se
tudíž opět do Prahy a dopustil zase několika krádeží. Protož z práva bylo opět vynalezeno, že týž cikán Vojtěch Rochus
provazem na hrdle trestán býti má. Tak vyřekl soud a rozsudek ten prohlášen byl dne 23. Febr. 1734. na Malém Městě
pražském. Na opětnou žádosť dostalo se i tentokráte cikánovi milosť a to tak, že ,,na místě té hrdelní pokuty po vysekání na
hřbetě písmeny R po třikráte na planýři s metlami vždy jednu hodinu představeny byl, pak po předcházejícím složení
hrdelního přísežného reversu na obyčejných místech mrskán a ze všech cís. a král. dědičných zemí, král. Uherského
a císařského sídla na věčnosť byl vypovězen.“
Nevěda nyní kudy a kam dal se do služby vojenské. Poněvadž byl silného a zdravého vzrůstu, nebyl ani prohlížen,
ale jakmile se přihlásil, ihned přijat. Brzo však jiný vojín, který s Rochusem byl kdys ve vězení, projevil, že Rochus má
písmeno R na těle vypáleno, pročež Rochus ihned z vojska byl vyhnán.
Když zprávu o takovémto životě Rochusově, zdejšímu právu dodané, Rochusovi byly přečteny, poznal, že marným
by bylo zapírati a proto stvrdil, že tyto zpávy o něm jsou pravdivy. Zatím však vyjevilo se, že od posledního trestu dopustil
se také již krádeže jiné a to v osadě Žďáru na Moravě, kdež manželům Cibulkovým ukradl různé předměty majících cenu
přes 30 zlatých. Tito přišli také do Týnce a některé předměty mezi zbožím a šatem Rochusovým za své poznali, kteréž jim
také byly vráceny. Rochus tuto krádež ve Žďáře úplně popíral a lhal, jak již bylo jeho zvykem.
Nyní šlo o to, aby přiznal se Rochus ke krádeži zde v Týnci spáchané. Jak bylo možno očekávati, popíral Rochus
krádež tu úplně, ano tvrdil, že v Týnci ani nikdy nebyl. Popíral vše i když svědkové přísahou před ním tvrdili, že před sv:
Matějem o trhu jej viděli a že byl v jejich domě o almužnu. Aby spíše se přiznal dal mu posel právní pět ran bejkovcem
a když i po těch zapíral dal ještě 10 ran bejkovcem, při nichž cikán ,,náramně“ křičel, ale přece se nepřiznal. Právo zdejší
nemohouc s Rochusem ničeho vyříditi poslalo protokol a všechny spisy ostatní soudu appellačnímu žádajíc za poučenou jak
dále mělo by si vésti. Soud appellační takto pak odpověděl Oppatrnym Purgkmistru a Konsselum Miestys Hrochowe
Tejnicze přzatelum milym:
Oppatrní Přzatele Milí. Dali jsme Sobie hrdelní Otázku Wassy tejkajicze se Wojtiecha Rochusa nyní přzezdieneho
Adama Rakosníka (!) přzi Práwie Wassem w Přzičznie spachanych Kraderží a fractae urphedae 16 zjisstieneho s dostatek
přzednesti;
I wynachazejicze my, že s dočzenym Inquisitem dalej powyhledáwáno byti má, Pročež Wy jeho na přziležejiczy
Otázky přzedie w dobrovolnosti, pak kdyby se přziznati nechtiel s přzedstawenim jemu Mistra poprawniho w Mučzirnie se
wssemi k Mučzeni potřzebnymi Nastrojmi examinirowati=a kdyby ani to nicz neprospiwalo, skrze třzi stupnie Palečznicze ,
wazbu a suché taženi, wssak bez ohnie postoupnie mučziti dáti s tou dalssí opatrnosti, kdyby on zjisstinecz přzi prwnim neb
druhym Stupni se přziznal, dále s autrpnym Práwem postupowati poodložiti, pak třzetí, neb čztwrty den na to, až by bolesti
poniekud pominuly, jemu takowy autrpny dutaz w Mistie práwním /: byť by on czokoliw wyznal :/ zase přzečzisti a jeho,
zdaliž přzi tom wyznání stojí, se w dobrovolnosti tázati, Nám pak takowe Examina in forma probante, czo nejdřziwe
odeslati, přzi tom pak autrpnym dutazu to wsse, czo přzi y po niem pozorowati se má, ale Naučzeni Joseph. hrdelní Instructi
Art. 16. jak se sprawowati neopominete. Dán na Hradie Prazsk. 8-ho dne Miesycze Cžerwna 1736 ho Roku.
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fractae urphedae = pro zrušený revers

Wáczlaw Hrabie z Kokořzowa.
Když tento list appellačního soudu spolu se šesti otázkami dodán byl zdejšímu práwu, byl opět obžalovaný cikán
před komissi předveden. Nejprvé byl upozorněn, že zapírati nic již neprospívá, poněvadž svědci proti němu zřejmé podali
důkazy o jeho vině a spolu vyzván, aby již proto Bohu milou pravdu vyznal a příčiny nedal, by k němu ostřeji přikročeno
býti mělo. I dány mu otázky soudem appellačním zaslané, které k tomu vedly, aby obžalovaný se přiznal ku krádeži zde a ve
Žďáře spachané, ale inquisit na všech šest otázek odpověděl záporně, ,,někde i kysele a zuřivě“ a nepřiznal se k ničemu.
Po té uveden byl ze síně inquisiční do mučírny, kde byl již lužský kat s pacholkem a se všemi nástroji k mučení
patřícími, ale Rochus ani nejmenšího znamení hrůzy aneb bázně neprojevil. Zde osloven byl nejprve takto: ,,Vojtěchu! vidíš
tu mistra popravního se všemi k mučení potřebnými nástroji. Vidíš provazy k vazbě potřebné, vidíš palečnice, vidíš
šroubovací boty, vidíš hřebřík a vidíš rozžáté svíce a protož se opáčlivě napomínáš, abys již raději v dobrovolnosti Bohu
milou pravdu vyznal a sebe těmi nástroji mučiti nedal.
Opět dáno mu všech šest otázek, ale Rochus i tentokráte na všechny odpověděl záporně.
,,Když tedy“ jak dí protokol, ani na představení mistra popravního se všemi k mučení patřícími nástroji přiznati se
nechtěl, mistru popravnímu ke skutečnému mučení odevzdán jest, při kterémž spurně se stavěl, ihned sám košili u krku a na
rukou odvázal, mistru popravnímu sám ihned palce podával a bez nejmenší hrůzy bázně neb strachu tak ke všemu se
šikoval, jakoby již častěji v podobném mučení honěným byl.“
1. Nejprve byly mu přišroubovány palečnice. /Palečnice byly šrouby neb svory na palce, do nichž obžalovanému
palce u rukou a nohou byly vloženy. Ku zvýšení bolesti bývaly palečnice chvílemi povolovány. Obyčejně tím byly palce
polámány, neb dokona rozmačkány. (Viz. Obrazy kult.děj. od Svátka II. 192)/ Když Rochusovi palečnice byly
přišroubovány, dáno mu opět všech šest otázek. Mučený odpovídal záporně, spurně a při tom zuřivě křičel. Toto mučení
trvalo 6 minut. Poněvadž však obžalovaný při tomto prvém stupni muk nejen se nepřiznal, ale ještě spurně odpovídal,
přikročeno ku dalšímu mučení. /ad secundum torturae gradum./
2. Druhým stupněm mučení byla tentokráte ,,vazba“, které někdy bývalo užíváno místo palečnic. / Vazba slula
jinak také ,,šněrování“. Při tomto trestu byly otočeny vinníkovi tenké šňůry okolo holých rukou a zatahovány vždy silněji až
se do masa prořezaly.-(Viz.děj. kult. Svátkovy ut supra a Vintrovy II.752 sq.)/- Když Rochus byl ,,sešněrován“ opakováno
mu bylo opět oněch šest otázek, ale Rochus se přece nepřiznal, za to však nesmírně bolestí křičel. Toto mučení trvalo 7
minut. Aby přece ku přiznání byl donucen přikročeno ke třetímu stupni. / ad tertium t. g./
3. Třetím stupněm mučení bylo tak zvané ,,za sucha tažení“. / Na ten účel býval uprostřed mučírny řebřík
s provazcem a kladkou ve stropě vysutou. Spůsob muk na tom záležel, že mučenníka na řebřík vytaženého dolu strhovali
nechávajíce ho viseti za ruce na zad svázané, jež se mu stržením vyvrátily z kloubů. Toto mučení jinak ,,štosování“ zvané
bylo někdy horší než pálení.-Viz.Vintrovy obr. děj. kult. II. 753. /- Ve protokole čteme, že, když byl inquisit Rochus na
řebřík vhozen a tažen, opět dány mu dřívější otázky. Tu však zdálo se, že bolestmi již omdlévá, pročež nalili naň studené
vody, čímž občerstven odpovídal dále, ale přece se nepřiznal ku krádežím. Toto třetí mučení trvalo 8 minut.
Po tomto mučení byl inquisit po lehku se řebříku sundán a na slámu položen.Zuřivými a bolestnými výkřiky
Rochusovým byli přivoláni četní zástupové lidu před mučírnu. Zmučený cikán byl ponechán na slámě do odpoledne do 3.
hodiny, kdy opět komisse k němu se odebrala. Když komisse přišla povstal Rochus ze slámy a nedal znáti na sobě bolesti,
ale bylo viděti, že palce u rukou má silně podebrané a z jednoho palce, že mu teče krev. Když pak mu chtěli přiložiti železa
na ruce, opět zuřil nechtěje toho trpěti. Po třech dnech / dne 30. měsíce června,/ komisse opět dala přivést Rochusa do síně
vyšetřovací, kdež přečten mu byl protokol při jeho mučení sepsaný, který také Rochus uznal za úplně správný. Ten protokol
spolu s dodatkem, že inquisit se přece nepřiznal, byl poslán appellačnímu soudu do Prahy, načež došel tento rozsudek:
Jmenem a na Mistie Jeho Milosti Říms. czysařze w Germaniji, Sspanhelich, a Cžechách krále, Pána, Pána
nejmilostiwiejssiho, President, Vice Praesident, Vice Praesident a Raddy jeho Milosti nad Appellaczymi na Hradie
Prazskem zržizene a usazene Miewsse tu od Práwa Miesta Hrachowa Tejnicze Wojtiecha Rochusa přzi temž Práwie pro
zrusseny hrdelni Revers, wiezenim zjisstieneho spolu s dobrowolnym jeho wyznánim se tejkajiczy odeslanou žádost
a otázku w Swem Pilnem a bedliwem Powážení, Na Ni toto naučzeni dáwaji a z Práwa wynacházeji, že nadřzečzenej
Wojtiech Rochus pro takowe swe tiežke přzečzinieni jinym ku přzikladu a ostrachu, Sobie pak k dobřze zasloužilemu trestu
Mečzem na hrdle trestán byti má Podle Práwa.
Tomu na swiedomy Pečzetí Jeho Milosti Czys. a Král. k tomuto soudu obzwlasstie zřzizenou jest zapečzetino.
Actum na temž Hradie Prazskem 12 dne Miesycze Čzerwencze Leta Panie 1736.
Wáczlaw Hrabie z Kokořzowa.
Listina průvodní s ortelem zaslaná ,,Oppatrným Purgkmistru a Konsselum Miesta Hrachowa Tejnicz. Přzátelum
Miljm“ zněla takto :
Oppatrní Přzatele Mili. Přziležejiczy ortel na Wojtiecha Rochusa z přzičziny zausseneho hrdelnyho Reversu přzi
Prawie Wassem wiezenim zjisstieneho se tejkajiczy tuto odesilame, kterižto Wy u přzitomnosti jeho tu kdež náleží wyhlásiti
a nad nim w skutek uwedsti dáti Annu Miesteczkou ale z arestu propustiti wiedieti budete. Dán na Hradie Prazskem 12 dne
Miesycze Cžerwencze Leta 1736.
Wáczlaw Hrabie z Kokořzowa.

Po tehdejším právu nesměl nikdo býti odsouzen na smrt, kdo nepřiznal se ke zločinu za vinu mu přičítanému. To
dobře as věděl Rochus a proto nepřestal popírati spáchané krádeže ani když mnoho byl mučen. Odtud také si vysvětlíme, že
v rozsudku smrti ani v listě průvodním o krádeži zmínka se neděje a jedině mluví se o zrušení hrdelního reversu, za kterouž
vinu právo trest smrti stanovilo, jak i v reversu vždy bylo připomenuto. Upíráním krádeže spachané pomohl Rochus nejvíce
dojista ženštině s ním se potulující, která by jinak bez trestu z vězení neodešla, takto však, když veškerá krádež byla
popřena, ze vězení ji propustili. Byla to Anna Městecká o které výše ve průvodním listě zmínka se děje.
Uvedený rozsudek smrti byl slavným způsobem prohlášen Vojtěchu /respektive Adamu/ Rochusovi dne 7.měsíce
srpna r. 1736. Rochus po té ihned prohlásil, že chce se u Jeho Veličenstva ucházeti o to, aby jemu tento trest smrti v jiný
jakýkoliv milostivě byl zaměněn. Spolu prosil hned Norberta Lehnera, syndika Chrudimského, ,,aby se k němu tak
dobrotivě nakloniti a nejponiženěji spis k panu praelatu kláštera hradišťského na papír uvésti sobě oblíbil a to k tomu cíli
a konci, by týž deliquentu tu milosť prokázati, jeho se ujati a pro obdržení milosti při slavném appellačním soudě
intervenirovati sobě oblíbiti ráčil.“
Skutečně napsána byla žádosť panu praelatovi, aby tento za odsouzence se přimluvil. Žádosť psána byla jménem
Rochusovým, ale pan praelant i této žádosti vyhověl a poslal zvláštního posla do Prahy s listinou o milosť odsouzenci.
Zatím i právo zdejší pořídilo listinu, kterou oznámilo appellačnímu soudu do Prahy, že ortel smrti Vojtěchu Rochusovi jest
oznámen a Anna Městecká ze vězení propuštěna. Listina ta zaslána byla do Prahy 23.dne měsíce srpna.
Týž den odešel posel právní Václav Gruber, kterýž měl dozor na vězně v šatlavě, do Řestok, aby tamnímu
pohodnému pomohl kliditi vinu. Však i manželka jeho odešla do polí sbírati klasy, takže doma zůstaly jen jejich tři malé
dítky. Toho použil cikán, aby se dostal na svobodu. Nejprve požádal nejstarší dítě biřicovo, chlapce as šestiletého, aby mu
podal železný svícen do kteréhož louč ku svícení bývala zastrkována a když chlapec svícen jemu podal, poslal jej také
z domu vybídnuv jej, aby šel pomoci matce sbírati klasy. Když chlapec odešel, překroutil svícem jeden článek řetězu, po té
řetěz skrze pouta protáhl a tak okovů se zbavil. Uvolněn uchopil kord, jejž u dceřina stěně biřic byl zavěsil a nechav pochvu
v šatlavě o půlšesté hodině odpolední ze šatlavy utekl. Pustil se přes zeď hřbitovní přímo do fary. Štěstí však cikánovi
nepřálo; neboť byl spatřen a za krátko bylo kolem fary množství lidí. Na rychlo zavolán byl rychtář, /bylť rychtář
zodpovědný za každého vězně od té chvíle kdy do vězení ho přijal,/ kterýž ihned požádal pana faráře, aby směli ve faře
hledati. Když však bylo jim povoleno hledati, nikdo do fary se neodvážil ze strachu před cikánem. ,, I dáno sousedům
zdejším nařízení, aby vždy po pořádku ve dne i v noci bedlivě vartovali, tak aby delinquent z domu farního nikam
prchnouti, aneb vyšikovanej býti nemohl. Báli se pak o delinquenta sousedé, aby kdyby někam prchnouti měl, v tom buď
culpirováni aneb docela potrestáni nebyli. Mimo to báli se, aby zločinec pro své pohrůžky, které častěji opakovával, něčeho
zlého se nedočinil a snad dokonce nezapálil.“ Hlídali pozorně celou noc.
Následujícího dne ráno viděli někteří ,,vartýři“ kterak cikán z vykýře na faře se dívá. Proto Václav Jelínek,
zámečník se strany zahradní vylezl na zídku, z této pak na dvoreček, u fary vešel a za ním i mnozí jiní. Odtud vydali se na
podkrov, vešli na sýpku a tam cikána okem vyhledajícího spatřili, načež jej dolu svedli do šatlavy doprovodili a tam dobře
zaopatřili. /Dne 24. na den sv: Bartoloměje./
Když tak odlet cikánův byl zamezen, obávali se sousedé a nejvíce přední města, aby jim nebylo zazlíváno a posel
právní aby nebyl potrestán, kdyby snad pan farář příběh ten oznámil arcibiskupské konsistoři do Prahy a ta appellačnímu
soudu. I sepsali raději sami protokol o celém příběhu a zaslali soudu appellačnímu.
Však dříve as než protokol ten do Prahy byl dodán, poslal appellační soud Oppatrnym Purgkmistru a Konsselum
Miesta Hrachowa Tejnicze Přzatelum milim poslední list Rochusa se týkající, kterýž zní:
Oppatrní Přzatele Mili. Jakož jsme my ty w spráwie Wassi podotknute, od Wojtiecha Rochusa, ex capite fractae
Urphedae k mečzi odsouzeného, a nini o Milost se ucházejiczyho přzedstirajiczy Motiva pro Gratia17 za dostačzytelne:
a proto ten jemu w czestie Sprawedlnosti wynesseny Hrdelní trest w Czestie Milosti in fustigationem et relegationem 18
promieniti uznali. Pročež Jmenem, a na Mistie Jeho Czys. a Král. Milosti to same Wam w znamost uwadime, by jste Wy
dotčzeneho Delinquenta po přzedstaweni na Planiřzi = a wysekani hřzbetie Lit. R proti hrdelnímu přziseznimu Upsani,
a wyjadřzeni jemu Práwa Miestskeho P. 30. ze wssech Czys. a Kral. diedičznych Zemy též Králowstwy Uherskéeho
a Czysařzskeho Sydla na wiečznost wypowiediti wiedieti.
Dan na Hradie Prazskem 31-ho dne Miesycze Srpna Leta Panie 1736.
Wáczlaw Hrabie z Kokořzowa.
Vypsáni Wojtiecha Rochusa,
Jenž pro Přzestoupenej Přzisežnej hrdelni Revers ale te od Wysocze slawne kral. Appellati Prazske, pod datum 12
Miesycze Cžerwencze Letha 1736 ku Prawu Hrochow - Tejneczkemu Prossle Milostiwe Milsiwy, in via Justitiae 19 k mečzy
odsouzenej, in via gratia20 ale k Přzedstaweni na Planiřzi a wysekani na jeho hřzbetie Lit. R: proti hrdelnímu Přzyseznemu
17

Motiva pro gratia = pohnůtky ku dosažení milosti.
In fustigationem et relegationem = ve vymrskání (vypálení šmahu) a vyhnanství
19
In via Justitiae = cestou spravedlonosti
20
in v. graciae = c.milosti
18

Upsani a wyjadřzeni jemu Práwa Miestsk. P. 30. dle te od wejss oppačzene Wysocze Slawne Králowske Appellati pod
datem 31 Miesycze Srpna k temuž Prawu Hrochow - Tejneczkemu Prossle Milostiwe Missiwy, ze wssech Czysařzskych
a Králowskych diedičznych zemi, tež král. Uherského a Czys. Sydla, na wiečznost wypowiedienej byl, czož taky dne 15.
Miesycze Zařzy nadpraweneho 1736 Letha w Skutek uwedeno jest.
Tyž Wojtiech Rochus jest z Berouna w Králowstwy Čzeskem rodily 30 Leth stary, čzlowiek svobodny, prostřzedni
Postawy, podpaleny twářze, majicze očzy male s čzernejma řzetedlniczy, když nietczo rozprawi , običzejnie čzelem krčzy.
Ma čzerne dlouhe wlasy, přzy hlawie zawazany, čzerny fousy, obzwlasstie pod Nosem Klyborty nosicze, we spodni dasni
ma we Prostřzedku Zub wyraženej, nosiwa w Prawim Uchu Ohringlu, samotnie čzeske řzečzy powiedomy, ma koženy
zwiřzeczy Spodky, po stranách wyssiwani, bily nitieny Punčzochy, čzerny na přzed kulaty Střzewicze řzeminkama
zawazany, nosicze na třzy strany zahnuty klobouk, ma zelenej soukenej kabat s bilejma czejnowejma Knofliky, ma prw w
kralowskem Menssym Miestie Pražsk. na prawe stranie na Zadech Lit. R : wysekanou a prachem zasypanou, kteražto litera
R : jemu oppačzliwie dnessniho dne na lewe Stranie na Zadech wysekana a napodobnie Prachem zasypana jest. Obyčzejnie
hřzmotnym a bruklawym hlasem rozprawi.
Actum w Miests. Hrachowe - Tejnitzy dne 15 Septembris 1736.
S tímto popisem Rochusa poslalo zdejší právo appellačnímu soudu consignaci, čili soupis všech výdajů vzešlých
obci zdejší s tímto zločincem a jeho nevěstkou Annou Městeckou, /několikráte psána jest Mostecká,/ prosíce, ,,aby
appellační soud zdejší chudé obci ku této částce peněz dopomoci si oblíbil.“ Poněvadž i tato listina ve mnohém jest
zajimavou a poučnou budiž také slovně zde zaznamenána:
Consignati
tiech na toho ex capite fractae urphedae in via justitiae 21 k mečzi odsouzeneho, in via gratiae in fustigationem et
relegationem aggratirowaného22 Wojtiecha Rochusa a jeho Kubienu Annu Mosteckou z chude obcze Hrochow - Tejneczke
wynaloženych prawnich a jiných autrat, jakož následuje :

1. Wojtiechowi Rochusovi od 8 Aprilis až do 15 Septembris 1736 per 161 dni po 4kr..............................

10 zl. 44

kr.
2. Tehož kubienie Annie Mosteczke napodobenie od 8 Aprilis až do 7 Augusti 1736 za 122 dní po 4 kr.............
8 zl. 8 kr.
3. Mistru poprawnimu od skutečzneho zmučzení delinquenta ................................

2 zl. 24 kr.

4. Od wypučzowani, přziweženi a zase doweženi torturalnich instrumentu z Král. Miesta Chrudimi .......
5. Za 4 libry swičzek k tortuřze potřzebnych - 40 kr.
6. Rozličznym poslum do Prahy a Post porto ..

4 zl. 30 kr.

7. Rychtařzi od Přzijeti delinquenta23 ...... - 36 kr.
8. Item24 od Přzijeti Anny Mosteczké .......- 36 kr.
9. Item od Propusstieni Anny Mosteczké ......- 36 kr.
10. Biřziczowi od Přzijeti delinquenta ...... - 36 kr.
11. Item od Přzijeti Anny Mosteczke ......... - 36 kr.
12. Item od Propusstieni Anny Mosteczke ..... - 36 kr.
13. Item od Propusstieni delinquenta ........ - 36 kr.
14. Item od Prowolani fustigationis et relegationis pokuty ...........
- 36 kr.

21

ex capite fractae urphedae in via justitiae = pro zrušený hrdelní revers cestou spravedlnosti….
in via gratiae in fustigationem et relegationem aggratirovaného = cestou milosti na vypálení šmahu a vyhnanství
dobrodivě určeného…
23
Rychtář a právní posel dostávali vždy odměnu za přijetí i propuštění vězně
24
item = taktéž
22

1 zl. -

15. Item od zwonieni25 ..................... - 36 kr.
16. Mistru poprawnimu od Wisekani na hřbetie lit R: 1 zl. 12 kr.
Item temuž od Wywedeni ze wssech czysařzkych
diedičznych zemi ........................ - 36 kr.
17. Actuario Norbertovi Lehnerowi,Syndicusowi Chrudimskému
od spisowani s Wojtiechem Rochusem a Annou Mosteckou
přzedsewzatou dobrowolnou Inquisiti,též autrpneho dútazu 20zl.
Facit 56 zl. 24 kr.
Že nadepsany na Wojtiecha Rochusa a Annu Mosteczkou vynaloženy Prawni a jiné autraty per padesate ssest
zlatech rejnsk.a dwaczeti čztiry krejczary z chude obcze zdejssi skutečznie wynaložene a wydane byti, to My Purgkmistr
a Konssele Miests. Hrochowe Tejnicze Pečzeti nassy wiedomie verificirujeme.
Actum w Miests. Hrochowe Tejniczi dne 15 Miesycze Zařzí Letha Panie 1736.
( L.S.)
Zda výdaje ty obci byly nahraženy, nevíme říci.
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biřic zvonil vždy kdykoliv rozsudek smrti měl býti prohlášen. / zvonek byl na radnici/

Oddíl VIII. Panství Hrochovo-Týnecké pod samosprávou královské
administrace (1784-1824)
1. Panství zdejší řádu praemonstrátskému vzato
Císař Josef II. za prvých let své vlády vykonal mnoho dobrého. Zvláště lid poddaný, robotný oddechl si za vlády
panovníka toho, čehož s povděkem dlužno uznati. Hledíme-li však na poměr jeho ku víře katolické, nemůžeme toho tajiti,
že Církvi naši zůstanou v neblahé paměti mnohá nařízení, kterými zvláště v pozdějších dobách své vlády zasahoval do
zřízení náboženských. Nebyl však sám panovník tak zlý, jako jeho okolí čili rádcové, kteří, vštěpujíce mu mnohé zásady
neblahé, strhovali jej ke činům nechvalným, jichž na konci svého života želel, ovšem již pozdě.
Dlouho trvalo by, kdybychom chtěli vypočítávati různá nařízení, jimiž svíral víru katolickou. To však úkolem jest
dějin všeobecných. Město zdejší dostalo první ránu rozkazy čili patenty Josefínskými r. 1782., kdy totiž zapověděl císař
Josef II. konati průvody do poutních míst. Tím také musely přestati slavné do té doby poutě, kteréž bývaly konány do zdejší
bratrské kaple. Městečko zdejší utrpělo přemnoho na své živnosti, takže můžeme říci, že Týnec přestal býti tím, čím byl až
do té doby.
A zatím, kdy obyvatelstvo zdejší těžce neslo tuto změnu, byla připravována ve Vídni změna druhá, rovněž neblahá.
Ustanovilť císař na radu svých důvěrníků zrušiti mnohé kláštery a řády, jichž jmění mělo býti zabráno a na peníze uvedeno.
Peníze ty měly býti uloženy a tvořiti kapital pod názvem „náboženská matice“, z úroků pak měly býti pořizovány
a vydržovány kostely a fary pro chudé osady, které byly mnoho vzdáleny od chrámu Páně. Změna ta ze stanoviska právního
úplně nespravedlivá, také provedena. Pláštík, jímž pravý úmysl byl zahalen, byl na pohled dobrý, však nikdy nebude možno
ospravedlniti barbarský vpravdě spůsob, jímž nařízení to bylo prováděno. Než přistupme raději ku věci samé nepředbíhajíce
udalostí:
Také řád praemonstrátský ve Hradišti byl stížen uvedeným nařízením císařským, kteréž bylo vydáno r. 1784. Řádu
tomu byly zabrány všechny statky a s nimi i statek zdejší, takže členové kláštera odešli odtud úplně s prázdnou. Panství
zdejší patřivší dříve řádu na Moravě bydlícímu, bylo dáno také náboženskému fondu Moravskému. Na panství zdejší dán
byl inspector, také správce zvaný, aby panství spravoval, kterýž ve všem byl podřízen úřadu vrchnímu nad zrušenými statky
církevními, kterýž nazýval se „Královská administrace.“ Zdejší městečko od té doby bylo nazýváno: „Císařské městečko
Hrochův Týnec.“

2. Zrušení kaple bratrské – dražba v zámku a kapli
Kaple bratrská byla vydržována, jak výše jsme již pravili, řádem praemonstrátským. Byla tudíž přední otázka,
kterou si činilo obyvatelstvo zdejší, zda královská administrace bude udržovati i na dále služby Boží v oné kapli obvyklé.
Však již hned r. 1785. byla konána poslední slavnosť v té kapli; neboť nařízeno bylo, aby služby Boží úplně přestaly v kapli
a kaple, aby byla úplně zavřena. Spolu ihned byly ohlášeny dražby na předměty nacházející se v zámku i kapli. Ž as
bolestně zvěsti ty dotkly se citů zdejšího obyvatelstva, lze si představiti.
O dražbě, která byla konána v zámku v měsíci květnu (r. 1735.) nemáme písemných zpráv. Jedině to víme a také
pro paměť zde zaznamenati, že bylo přáním obce zdejší, aby alespoň nějakou mělo památku na onu licitaci a proto 23.
května ukoupeny byly dražebně pro obec tři obrazy: 1. Obraz pana Václava Celera z Rosenthalu, 2. obraz pana praelata,
kterýž panství zdejší přijímal a 3. obraz pana P. Sigmunda, kterýž býval zde inspektorem a vystavěl kapli bratrskou, radnici
a jiné domky. Za všechny jmenované obrazy, které podnes nacházejí se ve zdejší radnici, stala tenkráte obec zdejší 3 zl.
A 18 kr. Když rozprodány byly předměty ostatní, došlo na archiv. Archiv zdejšího zámku byl tenkráte dojista bohatý; neboť
řád praemostrátský byl archivu velice dbalý, což dosvědčují zbytky nám dochované, které vynikají písmem kalligrafickým
i vzevrubností obsahovou. Archiv ten vzat byl řádu a dovežen do Brna, kamž dodány byly i archivy z ostatních panství
téhož řádu. Veškeren archiv ten řádu praemonstratského čítající na 10 000 svazků nachází se podnes v Brně v archivu
stavovském. Tam nachází se dojista i mnoho důležitého pro zdejší město.
Možno, že nepatrná cena, za kterou předměty ze zámku byly prodávány, ale více snad láska obyvatelstva zdejšího
ke kapli bratrské, byla na příčině, že toužilo obyvatelstvo zdejší ukoupiti kapli bratrskou se vším, co v ní bylo. Dopsali v té
příčině krajskému úřadu do Chrudimě, kterýž vyzval obecní úřad, aby dva mužové přišli do Chrudimě o tu věc jednati, což
také se stalo hned následujícího roku. (Tito 2 mužové deputovaní dostali za cestu po 15 kr.) Vyjednávání o koupi této kaple
se však protáhlo.
Nejspíše hned při tomto vyjednávání ukoupila také obec všechny předměty, které nacházely se v kapli bratrské;
neboť jisto jest, že prodávalo je brzo po té zdejší obec sama a příjem za předměty ty prodané zařazen jest do účtů obecních.
Rejstřík všech těch předmětů, kterýž byl pořízen, jak připomínají účty obecní, nám dochován není.
Při tom jest nanejvýš litovati, že nebylo nikoho tenkráte, jenž by poukázal na uměleckou cenu některých předmětů
a rázně opřel se jich prodeji. Bylyť i vzácné předměty prodány za nepatrný peníz. Tak na př: Tři oltáře v kapli té se
nacházející s krásnými oltářními obrazy byly prodány za nepatrnou částku do kostela v Ranné, a to za 10 zlatých. Tam

oceněny byly obrazy ty a znalci stvrzeno, že sám obraz hlavního oltáře má cenu 300 zl. Pokud se týká ostatních předmětů.
alespoň některé připomenu:
Především zmínky zasluhují sochy, které stávaly po obou stranách schodů vedoucích od náměstí do kaple. Sochy ty
byly uměle zhotoveny v nadživotní velikosti. Tři z těchto soch nacházíme podnes ve zdejším městě. jsouť majetkem p.
Mlejnka. Dvěma ozdobeno jest průčelí domu, třetí jest v zahradě. Pět soch odprodáno bylo do Dašic, kdež tři tvoří podnes
ozdobu náměstí, dvě nacházejí se v tamějším mlýně. Zač byly prodány, nevím pověděti. Nad hlavním vchodem do kaple ve
výši byl malý výklenek, v němž byla soška Marie Panny s božským dítkem v náruči. I tato soška byla sňata, však podnes
městu zdejšímu jest zachována. Nachází se nad vchodem domu čís. 104. patřícímu nyní p. Douchovi.
Varhany a největší zvon byly darovány kostelu Řepnickému, jeden menší zvonek dán kostelu zdejšímu farnímu,
kterýž nyní nazývá se ,,umíráček‘‘, jiný zvonek vážící 41 liber ukoupila obec Svařenská za 13 zl. 40 kr. ( po 20 kr. libra)
a protože málokterá dražba ode dávna skončí se bez žida, naskytl se i zde žid Josef Filip až z Kolína, kterýž koupil zvon
vážící 86 liber za 28 zl a 40 kr.
Veliký kámen, kterýž byl nad kryptou kaple bratrské, koupil chrudímský pan děkan za 5 zl., železný kříž z kaple
koupil chrastecký p. Jan Trnka za 2 zl. 20 kr., okrasy hlavního oltáře i dvou postraních oltářů, pak sešlý positiv, byly
s povolením gubernia přenechány pod odhad děkanu Skučskému za 57 zl. Posléze zmínky zasluhuje ještě socha sv: Jana
Nepomuckého, kteráž bývala také v kapli. O soše té čteme v historii Kunětic takto: „Zmínky zasluhuje mistrně vytesaná
socha sv: Jana Nepomuckého na návsi stojící z bývalého kostela praemostráckého ve Hrochově Týnci, od měšťana
Dašického Uhlíře koupená a od jeho příbuzného faráře Uhlíře do Kunětic přenešená. (Pam. archaeol. X. 578.)
Tak za krátko vyprázdněna byla kaple bratrská, která po více než 60 roků bývala přeplněna zbožným lidem a kde
zvuky písní ponejvíce Marianských se rozléhaly a zděmi otřásaly, zavládlo mrtvé ticho. Spustle vypadal kostel ozdob všech
a oltářů zbavený, spustly na krátko i chodby, ambita, kolem kostela. Zrušení služeb Božích v kapli zaniklo i četné bratrstvo,
kteréž do těch dob v kapli konávalo své měsíční pobožnosti.

3. Chudobinec zdejší zrušen a nadace pro chudé na bývalém panství
praemonstrátském
Řád praemonstrátský, hradištský, byl řádem bohatým, ale po spůsobu jiných řádů obracel užitek plynoucí mu
z jeho statků na pořízenou předmětů směřujících ke cti a slávě Boží a prospěchu bližních, zvláště trpících. Tak na př: viděli
jsme, že řád ten postaviti dal zde nejen kapli, ale i na blízku kaple pořídil chudobinec.
Když zrušena byla kaple bratrská, dalo se očekávati, že alespoň chudobinec, ústav tak eminentně lidumilý, bude
zachován svému účeli. Ale i chudobinec zdejší, kterýž byl v nynějším čísle 86. (jak již výše pověděno,) byl zrušen a jen
milosť prokázána byla čtyřem chudobným tam žijícím, že popřáno jim až do smrti v budově zůstati.
Podobně stalo se i na sv: Kopečku, kdež byl chudobinec, v němž 12 chudých řádem praemonstratským bylo stále
vydržováno. I tento chudobinec byl zrušen a budova na účel jiný obrácena. Ale však bezpráví tam spáchané nebylo
křiklavým, povoleno bylo, aby 11 chudých v té době z chudobince toho vypuzených až do smrti dostávalo denně po 12 Kr.
na výživu. Spolu určeno, aby po jich smrti opět jiní chudí tutéž částku dostávali. Peníze byly vypláceny z náboženské
matice moravské. (Rozhodnutí ze dne 3. ledna 1785.)
Když pak v dobách novějších spornou stala se otázka, zda mají na tuto almužnu právo toliko chudí ze sv: Kopečku,
či z celého panství Hradištského, byla věc ta předložena císaři, kterýž rozhodnutím ze dne 18. června 1833. (dvorní kanc.
dekret ze dne 28. července. č. 14171.) stanovil, že na tuto tak zvanou „porci“ mají právo všichni chudí bývalého panství
praemonstratského a tudíž, jak výslovně listina zřizovací dí, i chudí z panství Hrochov-Týneckého a Trojovického. (Opis
této veledůležité listiny nachází se v archivu farním, zdejším.)
(Poslední chudý zdejší, kterýž byl účastným oné nadace, byl Pavel Pytlík, kterýž zemřel 9./VI. 1869. Dostával na
den 21. kr. r. m.)

4. Královská administrace zaměňuje dávky naturální a roboty v dávky peněžité
Již dříve jsme připomněli, že vrchnosť zdejší přenechávala, či lépe řečeno v dědičný pronájem dávala, domky za
nízkou cenu, při čemž však majetníci domků byli povinni ještě také odváděti malou částku ročního nájmu své vrchnosti. Ku
takovýmto domkům bývalo často připojeno něco málo pole, „pro snadnější obživu“, začež bývali poddaní povinni odváděti
určitý počet ročních dávek naturalních a to buď přediva, vajec aneb kuřat. Při tom všichni poddaní bez rozdílu byli povinni
po tři dny každý týden konati robotné své vrchnosti, potažníci pak dodávali potahy jedno-dvou i trojspřežné dle výše
majetku.
Však záhy bylo umožňováno za tyto různé dávky a povinnosti odváděti určitou částku peněžitou do panského
důchodu. Ano již v prvé polovici 18. století byly zhusta i domky zakupovány s podmínkou, že místo robot hospodář bude
odváděti dávky peněžité, ovšem předem již určené. Během času vždy více navykal lid za různé povinnosti odváděti dávku

v penězích, vrchnosť pak nejen že toho dovolovala, ale i, jak zdá se, záměně té přála. tak na př. před rokem 1783. bylo
dovoleno dáti za kůře 6 kr., odvésti 1 kopu vajec aneb 15 kr., vřeteno přádla aneb 12 kr., postaviti jednoho robotíře po 3 dny
týdně, aneb dáti ročně 2 zl.
Když císařským patentem r. 1781. robota byla zrušena, byly odkázány vrchnosti, aby se shodly se svými
poddanými, jakou částku peněžitou za roboty by poddaní volni byli odváděti. Také naturální dávky úplně jen na peníze byly
přeměněny. Veškerá tato změna vyžadovala delší doby. Zde provedena byla r. 1785. a dnem 1. října vstoupila změna ta
v platnosť. Kontrakt ku záměně té pořízený, jest však z doby pozdější, neseť datum dne 27. ledna 1786. Což lze vysvětliti si
tím, že obsáhlý ten kontrakt bylo nutno pro všechny osady opsati, což vyžadovalo nemálo času.
Dle seznamu z té doby vidno, že městečko zdejší do 1. října odvádělo urbarní daně ročně vrchnosti 85 zl. 42 kr.,
robot vybývali“ 1092 s trojspřeží a 2797 dní roboty ruční, mimo to za robotu výkupného odváděli 94 zl.
Od 1. října 1785. odváděli jako dříve daně urbarní 85 zl. 42 kr., za robotu platili contribuenti 478 zl. 5 den.,
domkaři 96 zl. 30 kr., úhrnem: 660 zl. 12 kr. 5 d. Veškeré tyto dávky peněžité ze všech osad zdejšího panství činily roční
příjem 3425 zl. 38 kr ? d., což byla za tehdejších doba summa veliká.
Pro snadnější přehled viz přiloženou tabulku:
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5. Rozdělení vrchnostenských pozemků
Když zrušena byla robota, bylo docela přirozeno, že pak nesnášeno bylo vzdělávati vrchnostenské pozemky.
Obstarávání pozemků vrchnostenských bývalo by vyžadovalo mnoho sil pracovních a mnoho dozorců, nad to pak bývalo by
stíženo ještě tím, že pozemky ty nacházely se při osmi osadách od sebe vzdálených. I rozhodla se královská administrace
dáti pozemky ve pronájem.
Tou příčinou hned r. 1785. zřízena byla komisse, která prohlédnuvši všechny pozemky, rozdělila pole, luka,
zahrady i pastviny ve tídy dle jakosti půdy. Pozemky ty pak přenechala osadníkům ve všech osmi osadách, každému
nějakou čásť a to nikoli jen na několik let, ale i pro jich děciče, s tím však závazkem, aby pozemků těch nikdy nezadlužili.
Z pozemků těch měla po všechny další časy určitá částka peněžitá býti odváděna do panského důchodu. Bohatším A.j.
sedlákům bylo dáno více pozemků v laskavý to dědičný nájem než chalupníkům a domkářům. Právo dědičné na tyto
pozemky se závazky ke právu tomu se vztahujícím nazývalo se právo emphyteutické neb prostě emphyteuse, odkudž
i pozemky ty zvány pak pozemky emphyteutické.
Nejvyšší roční nájem z těchto pozemků byl stanoven pro Hrochův Týnec, Čankovice, Trojovice a Bezděkov, nižší
pro Střemošice, Liběcinu a Řepníky, nejnižší pro Babákov. Pro Hrochův Týnec počítán byl pozemek pod jednu míru ve
třídě I. za 2zl. 10kr., ve třídě II. za 1zl. 51kr., ve třídě III. za 1zl. 30kr., ve třídě IV. za 1zl. 10kr. Luka (rozdělena byla ve
2 třídy) pod 1 míru ve tř. I. 1zl. 24kr., ve tř. II. za 54kr. Zahrady (rozděleny taktéž ve 2 třídy) pod 1 míru ve tř. I. za 2zl.
30kr., ve tř. II. za 1zl. 54kr. Pastviny (rozděleny byly ve 3 třídy) pod 1 míru ve tř. I. za 1zl. 44kr., ve tř. II. za 1zl. 18kr., ve
tř. III. za 42kr.
Takovým spůsobem přejímali sedláci Týnečtí až pod 40 měřic pozemků, chalupníci ponejvíce pod 5 měřic,
domkaři pod 2 měřice. Ve zdejším městečku bylo úhrnem 125 osadníků, z nichž každému dostalo se většího neb menšího
pozemku, veškerá rozloha pozemků u Týnce v dědičný nájem daná obnášela pod 944 měřic a 13 masů. Z těchto pozemků
byl odváděn do důchodu vrchnostenského roční poplatek, celkem 1733 zl. 24 1/v kr. (Viz tabulka II.)
Podobně byly rozděleny pozemky ve všech osadách ostatních. Rozděleno bylo počtem souhrnným /u Týnce i všech
ostatních osad/ pod 3142 měřic 12 masů vrchnostenských pozemků počítaje v to nejen pole ale i luka, zahrady a pastviny,
z nichž plynul vrchnosti, čili lépe řečeno Královské administraci roční příjem 5013zl. 29Ľkr. Dobytka od té doby
velkostatek nedržel, jen ještě něco ovcí bylo udržováno. Pro tu příčinu, aby ovčín mohl býti zachován, podržel velkostatek
pro sebe pod 400 měřic 10 masů polí, pod 59 měřic 1 más luk, pod 29 měřic 10? masů zahrad a pod 91 měřic 6 masů
pastvin, což činilo celkem 580 měřic 14? masů pozemků, z nichž byla by vrchnosť obdržela, ale cen výše uvedených roční
poplatek 1053zl. 55?kr. (Viz tabulka přehledná č. III.)
Stav ten nutno nazvati dobou úpadku zdejšího velkostatku, neboť nejen že pusty a prázdny byly komnaty zámecké,
ale i ve dvoře utichl bujní dříve život a čilý ruch. Jen v kanceláři nad stolkem úřadníkovým skřípalo péro. S úřadníkem
časem pracoval inspector panství, kterýž mito to vycházel i ve veřejný život zdejšího města, aby ve skutek uváděl ještě
zbytek neobmezených takřka kdy si vrchnostenských práv.
Zato lidu poddanému dostalo se tím spůsobem snadnější obživy, takže i ti, kteří do té doby byli úplně chudými,
mohli nyní pracovitou rukou snadno vytěžiti, čeho bylo třeba na uhájenou potřeb životních.
Tato změna na zdejším panství byla provedena během r. 1785. takže dnem 1. ledna 1786. vešli noví majetníci
v plné právo užívati svých nových, dědičných pozemků, od toho také dne bylo jim platiti roční určený nájem.
O zrušení robot a rozdělení vrchnostenských pozemků pořízen byl kontrakt, sepsaný řeči řečí německou a českou
a podepsaný úřadem vrchnostenským a spolu zástupci všech obcí, kterýž pak i vrchními úřady státními byl stvrzen.
Na trvalou paměť podávám zde opis důležitého kontraktu toho v přesném českém znění, spolu pak připojuji
tabulky ku jasnějšímu přehledu, z nichž tabulka II. týká se pouze Hrochova Týnce:

Robotabolizions =
und
Maierschafts – Verstückungs =
Kontrakt
die
Religionsfondsherschaft
Hrachor-Teinitz
Chrudimer Kreises
im
Königreiche Böhmen
betreffend.
Dnes dole postaveného dne stal se mezi vrchností expraemonstratského panství Hrochova Týnce a k tomu
přináležejícími poddanými následující Contract, neb úmluva dobrovolná a nezrušitelná.
Předně: Teď pravená vrchnosť odevzdává poddaným všechny při dvoře Hrochov Teinici, Bezděkově, Trojovicích,
Střemošicích,
též
na
Babákách
ležící
a
vlastní
užívající
panská
pole,
luka,
zahrady
a pastvišťata, jakož i také ty grunty panské, které dosavád proti změnitelnému nájmu pronajaty byly, též podobně rustikální
grunty při dvoře Střemošickém, bez všeho zákupu do vždy trvajícího nájmu neb emphyteutického užívání, tak, aby oni ty
panské
grunty
dle
své
vlastní
libosti
užívali,
svým
dědičům
odkázat
mohli,
jakož
i s předcházejícím povolením vrchnostenským takové grunty odprodati mohli a vrchnosť sobě při dvoře Hrochov Teinickém
pro ovčín jen 580 měřic 14 ? masů gruntů zachovala.
Za druhé: Vrchnosť panství Hrochov Teinického bude sama contribuční extraordinarium, jakož i contribuci a jiné
zemské peněžité daně z rustikálních gruntů, které při dvoře Střemošickém se vynacházejí sama tak, jak dosavád z důchodů
odvádí i budoucně zapravovati.
Za třetí: Jsou poddaní povinni z těch do emphyteutického nájmu obdržených panských polí, luh, zahrad a pastvin,
vyjímaje ty grunty, které se ke panskému ovčinu zachovaly, ten v přiložené tabelle jmenovitě vysazený nájem, jenž v celé
sumě ročně 5 013 zl. 29 2/8 kr., pravím pět tisíců třinácte zlatých 29 2/8 kr. vynáší, do vrchnostenského důchodu, každý
měsíc napřed ochotně a bez upomínání odváděti, kterýžto plat z panských gruntů od 1. ledna roku 1786 svůj počátek bere.
By ale všechny panské grunty řádně rozděleny byly a mezi emphyteuty žádné rozepře povstati nemohly, žádali společně
poddaní, by to rozdělení všech panských gruntů skrze zeměměřiče se stalo, kterémuž oni sami 4 kr. od každé měřice po
odevzdání gruntů zaplatiti chtí.
Za čtvrté: Zůstává vrchnosti na ty do dědičného pronájmu odevzdané panské i pustiskalní grunty dominium
directum docela; však ale poddaný v následujících třech příbězích svého vlastenstva zbaven
a shozen býti může:
a. Když poddaný svých gruntů nedobře a tak, jak na pilného hospodáře neb rolníka přísluší, nevzdělává.
b. Když poddaný bez důležité příčiny dluhy dělati začíná.
c. Když poddaný vrchnosti ty, dle přítomného kontaktu ustanovené, roční daně po celý rok neodvede, jedině se
vyjímá, kdyby poddaného neobyčejné neštěstí bylo potrefilo.
Za páté: Odevzdává vrchnosť panství Hrochov-Teinického všechny dvorské budovy, ale slušného šacuňku, v oné s
usedlými umluvené ceně a zakupující se zavazují na onu cenu hned čtvrtý díl zákupu
v hotovosti před publicací přítomného kontraktu složiti a ostatní zakupující cenu v 10 letech od 1. ledna r. 1786
začínajíc vždy bez upomínání do důchodu odevzdati.
Za šesté: Vyzdvihuje vrchnosť panství Hrochov – Teinického všechny, jakékoliv jméno mající ruční i potažní
roboty docela. Naproti tomu:
Za sedmé: Zavazují se vesměs v přiložené tabulce jmenovitě podotknutí robotní sedláci, chalupníci, baráčníci neb
domkáři pro sebe pravé potomky vysněřený za robotu plat, jenž z celého panství 2 757 zl. 19 kr. 2c., od baráčníků neb
domkářů 310 zl. 30 kr. vynáší, od 1. října do důchodu každý měsíc docela a bez upomínání odváděti. Však ale vyjímají sobě
společně panství Hrochov-Teinického poddaní, kdyby jejich císařská královská majestatnosť, náš nejmilostivější země pán
z ohledu robotních povinností v celé zemi nějaké ulehčení k užitku přišlo, co se jim od vrchnosti také připovídá.
Za osmé: Co se týče baráčníků neb domkářů, kteří od starodávna na panském, selském a obecním gruntě stojí a

ročně 13 dní ruční roboty, aneb 2 zl. a 3 dny ruční roboty včas žní vybývati povinni byli, budou budoučně povinni jeden
každý celoročně dva zlaté vrchnosti platiti. Podobným způsobem, kteří nyní staví a budoucně na panském, selském neb
obecním gruntě stavěti budou, celoročně dva zlaté odváděti musí.
Též podobně
Za deváté: je povinen každý poddruh za 13 dní ruční roboty dříve vybývaných budoucně 39 kr., pravím třicet
devět krejcarů, do důchodu odváděti. Od toho platu osvobozeni zůstávají jen všichni bídní, churaví, neb 60 let staří podruzi,
všichni synkové svobodní jakož i ženatí, kteří se svých roviků neb u jiného hospodáře za čelední slouží, všichni na
výminkách bydlící hospodáři, všichni invalidé neb propuštění vojáci, pokud svých vlastních domků nemají a všechny
ovdovělé podruhyně, které dvě neb víc dítek mají.
Za desáté: Jsou poddaní povinni všechny ruční i potažní práce, které by budoucně vrchnosť při ovčíně ovčíně
Týneckém, v panských lesích, při stavění neb správě a při jinších vrchnostenských pracích na – a mimo panství potřebovala,
proti těm zde vyměřeným platům po obdrženém poručení od úředníka ochotně vykonati, totiž:
a. Za jednu dvouspřežní fůru na panství v jakékoliv práci denně čtyřicet pět krejcarů mimo panství, ale denně jeden
zlatý.
b. Za jeden den dělnické práce:
od 1. května do posledního září dvanáct krejcarů, od 1. října do posledního dubna deset krejcarů, ale včas žní
patnáct krejcarů, však ale musí býti vždycky statný nádeník postaven.
c.

Od

dělání

jednoho
od
od

sáhu
měkkého:
tvrdého:

dříví

rakouské
patnáct
osmnáct krejcarů

míry,
krejcarů

d. Od přivežení 1 sáhu dříví rakouské míry z panských lesů pro potřebu:
od měkkého: jeden zlatý
od tvrdého: jeden zlatý 15 kr.
Od přivežení jednoho trámu: jeden zlatý 15kr.
„
„
jedné stěny, neb 2 krovů: jeden zlatý
e. Od přivežení piva do hospod zde jmenovaných, kde se prvé pivo způsobem robotním dováželo:
Do Turiňské hospody od jednoho sudu
..... 18 kr.
Do Hliňské,
„
„
„
..... 30 kr.
Do Řepnické „
„
„
..... 1 zl. K Bílému Koni
„
„
„
..... 1 zl. Do Sejtnické hospody od jednoho sudu
..... 1 zl. 15 kr.
Do Libécinské „
„ „
..... 1 zl. 15 kr.
Do Zádolské „
„
„
...... 1 zl. 15 kr.
f. Poslovi za 1 míli při dobré cestě 7 kr., při zlé cestě, aneb když něco těžkého nese, od míle 10 kr., když ale na
místě čekat musí, denně 10 kr.
j. Od přivežení jednoho soudku polí za Chrudimě 4 kr.
Za jedenácté: Rychtářům a hajným vrchnosť na předešle passirované roboty slušnou odměnu vyměří.
Za dvanácté: Bude vrchnosť o zachování lesů poddacích vždycky skrze své úředníky zřetel míti, by vždy v dobrém
stavu zachovány si na zkázu potomků vysezány nebyly.
Za třinácté: Potlučenosť, rozvodnění a vyhynutí obilí neb jiné podobné příběhy vrchnosti nic neškodí a jen
emphyteut sám škodu trpěti musí.
Za čtrnácté: Poněvadž vrchnosť své grunty emphyteutům do dědičného nájmu odevzdala, pročež se také zavazují
v čas vojny i pokoje všechny magaciny, které by od země na panské gruny vyspány byly, smi vybývati si kam nařízeno bude
odvézti. Nic však méně bude vrchnosť povinna polovici té škody, kterou by poddaní při odlifrování a odvezení magacinu
měli, jim v hotovosti vyplatiti, kdyby ale při tom odlifrování nějaký užitek byl, týž jen poddanému k užitku pozůstati má.
Za patnácté: Stojí novousedlým, sedlákům, chalupníkům i domkářům, kteří panské grunty obdrželi, svobodně své
důchodenské daně buď v penězích aneb obilím na panský spejchar zapravovati, však ale to se odvodu přivežené obilí musí
býti čisté a a ke prodeji schopné, kteréž se poddanému při každém odvodu v trhové ceně, jak ve Chrudimi neb
v Pardubicích platiti bude, na jeho důchodenský dlůh neb povinnosť zaúčtuje.

Za šestnácté: Připovídají společně poddaní svá pole dobře zdělávati a kteří dosti lučného nemají 5tý neb 6tý díl
svých gruntů pro zelenou píci obrátiti, by dostatek dobytka držeti a své grunty zlepšiti mohli.
Za sedmnácté: Slibují poddaní svých gruntů neopouštěti, ani bez obzvláštního povolení děliti a prodávati.
Za osmnácté: Poddaní jsou povinni tolik koňského potažného dobytka, který dosavád při robotách drželi, ale
prošlých cís. patentů také budoucně při reluované robotě chovati.
Za devatenácté: Poddani jsou povinni dosavad placené stálé úroky za přádlo, slepice a vejce, při sv. Jiří a při sv.
Havlu jako jindy do důchodu odváděti.
Za dvacáté: Zůstávají všechny povinnosti poddaným zapravovati, které na správu cest a jiné obecné potřeby
a vysoce slavného Gubernium, aneb od slavného královského úřadu krajského uloženy budou.
Za dvacáté prvé: Slibují poddaní závazky v kontraktu tomto podotknuté a povinnosti věrně a poslušně zachovávati
a podrobují se v protivném způsobu všem trestům, které vrchnosť na nich vyplniti moc a právo má. Stojíť vrchnosti
svobodno neposlušné poddané a kteří náležitě svých povinných platů neodvádějí nejenom vší přísností a trestem dodržeti,
ale i také s gruntů ssaditi. Naproti tomu
Za dvacáté druhé: Vrchnosť se tímto zavazuje, že poddanému nijakého zkrácení neučiní, tím méně větší než
v přítomné kontraktu a v tabelkách vysazen jest na něj uvalí, ale že poddaného ze všech příbezích dle slušnosti hájiti bude.
Jenž se stalo ve Hrochově Týnci dne 27. ledna roku 1786.
Matěj Pohl Bürgermeister
Jan Jehlička rychtář
Jménem sedláků :Wáclav Vyskočil, Vít Novotný
Jménem chalupníků: Václav Kamenický, Josef Hromádko
Jménem všech: Josef Krčmařík, Václav Diauba
(Následují podpisy zástupců všech ostatních obcí a stvrzení úřadů.)
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Tabulka o rozdělení vrchnostenských pozemků u Hrochova Týnce a poplatcích za ně
II.
Veškerá V té jest
Luk
Zahrad Pastvin
Obnos
měřic masiv M m M m M m M m Zl.
kr.
Jan Křepelka
40
4
37
.
3
.
.
4
.
.
73
3 4/v
karel Komárek
40
4
37
.
3
.
.
4
.
.
73
16 3/8
Bartoloměj Poslušný
40
4
37
.
3
.
.
4
.
.
72
45 1/8
Josef Šimek
40
4
37
.
3
.
.
4
.
.
73
59
František Pařízek
40
4
37
.
3
.
.
4
.
.
72
15 3/4
Jan Krčmářík
40
4
37
.
3
.
.
4
.
.
73
53
Josef kolbaba
30
6
28
.
2
2
.
4
.
.
55
43 5/8
Matěj Táborský
40
10 35 4
3
.
2
6
.
.
79
31 5/8
Josef Ondráček
12
.
12
.
.
.
.
.
.
.
22
55
Josef Kopecký
6
.
6
.
.
.
.
.
.
.
11
31 1/4
Zahradník vrchnosteský 9
.
9
.
.
.
.
.
.
.
19
12 3/4
Ranhojič
9
.
9
.
.
.
.
.
.
.
19
12 3/4
Školní učitel
9
.
9
.
.
.
.
.
.
.
19
32 3/4
František Kollisek
6
.
6
.
.
.
.
.
.
.
10
55
František Hledík
4
.
4
.
.
.
.
.
.
.
8
52 1/4
František Macháček
4
.
4
.
.
.
.
.
.
.
8
2
František Slavík
4
.
4
.
.
.
.
.
.
.
6
2
Jan Vrabka
4
.
4
.
.
.
.
.
.
.
7
19 1/v
Václav Dachovský
4
.
4
.
.
.
.
.
.
.
6
5 3/4
Jiří Havel
4
6
4
6
.
.
.
.
.
.
7
48
Nově usedlé společně
19
10
.
.
.
.
.
.
19 10 13
24 1/v
Sládek
12
.
12
.
.
.
.
.
.
.
25
44 1/4
Bednář vrchnostenský
3
12
3 12
.
.
.
.
.
.
5
20 7/8
Lesní
9
.
9
.
.
.
.
.
.
.
14
37 1/v
František Vambera
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
8
12 1/v
Jan Solil
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
43
jan Bakovksý
5
4
5
.
.
.
.
.
.
.
7
41
Petr Novotný
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
51 3/4
Mates Ondráček
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
41 1/v
Václav Hledík
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
24
Mates Hroátko
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
24
Josef Ander
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
24
Mates Solil
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
12
Martin Pollák
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
24
Václav Vambera
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
53
Josef Kamenický
2
.
.
.
2
.
.
.
.
.
7
51
Václav Krčmařík
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
2
33
Václav Ondráček
5
8
5
8
.
.
.
.
.
.
9
41 1/v
Jan Šimek
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
26
František Slavík
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
22
Mates Opatřil
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
43
František Hromátko
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
10
11 1/v
Václav Hromátko
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
7
51
Tomáš Tlustýý
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
8
54
Josef Poslušný
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
34
Vdova Ďoubalová
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
9
41 1/8
František Jelínek
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
8
12
Josef Svratecký
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
10
12
Petr Žalud
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
8
22
Václav Krčmařík
5
.
5
.
.
.
.
.
.
.
8
2
Vdova Krčmaříková
.
.
5
.
.
.
.
.
.
.
8
39

52 Jan Jelínek
5
53 matěj Ďoubal
5
54 František Morávek
5
111 Mates Nešetřil
5.
55 Josef Krčmařík
5
112 Jiří Krčmařík
5
56 Jan Židek
5
113 Vojtěch Krčmařík
5.
57 Hostinský radnický
8
114 Antonín Vambera
5.
58 Václav Židt
6
115 Mates Tlustý
5.
59 Josef Šimek
5
116 Tomáš Poslušný
5.
60 Jan Vrabka
5
117 Mates Jelínek
5.
61 Josef Šantrůček
5
118 František Sollil
5.
62 Václav Pařízek
5
119 Antonín Reisch
5.
63 Jan Beneš
5
120 Mates Solil
5.
64 František Pařízek
5
121 Jan Solil
5.
65 Jan Poslušný
5
122 Jan Krčmařík
5.
66 Jan Kamenický
5
123 Jakub Tobias
5.
67 Martin Ďoubal
5
124 Václav Kučera
5
68 Jan Kolbaba
5
125 Tomáš Chytil
5
69 Václav Kamenický
5
Summa
944
70 Jiří jemelka
5
71 Jan Křepelka
5
72 Jan Novotná
5
73 Václav Vaněk
16
74 Václav Jelínek
2
75 Jan Židt
5
76 Josefa Židková
7
77 Vít Novotný
2
78 Antonín vaněk
16
79 Rudolf hromátko
5
80 František Hrubeš
5
81 Vrchnostenský mlynář 6
82 Václav havel
5
83 mates Vaníček
5
84 Jiří Vondráček
5
85 Horná hospodský
8
86 Jan Slavík
2
87 martin Vaněk
2
88 Michal Kyšperka
2
89 Václav Vyskočil
2
90 Josef trunec
5
91 Josef Hromátko
5
92 Karel Hromátko
5
93 Josef Král
5
94 Josef Slavík
5
95 Mates Dostál
5
96 Jan Trnka
5
97 Jan Šantůček
5
98 František Vaněk
5
99 Václav Šimek
5
100 Jan Jehlička
5
101 Jakub Kořínek
5
102 Jan Čech
5
103 Václav Kučera
5
104 Mates Pohl
5
105 Norbert Jelínek
5
106 František Dvořák
5
107 Václav Reisch
5

.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
5
.
.
10
5
10 .
.
5
.
.
.
.
.
.
8
.
.
.
.
.
1
6
1
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
5
.
.
14 .
.
.
5
.
.
14
10 .
.
.
5
.
.
10
2.
.
.
5
.
.
13 880
13
40
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
16
.
2
.
.
.
.
.
5
.
1
.
6
.
.
.
5
2
.
.
16
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
11
5
3
1
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
1
.
.
8
.
.
.
.
.
2
.
.
.
2
7
.
.
2
.
.
.
2
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
4
5
4
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.
.
5
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
.
.
.
.
.
3
.
.
.
.
.
8
.
.
.
.
.
.
7
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
9
12 1/v
.
.
.
.
8
2
.
.
.
.
9
34
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
31
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
52
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
37 1/v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
13
22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
11
13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
54,625
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
54
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
34
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
31
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
22 1/v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
13
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
53
.
.
.
.
.
.
.
.
.
10
31
4
2
19
10 1733 24 1/v
.
.
.
.
.
10
.
.
.
.
9
21 1/v
.
.
.
.
9
12
.
.
.
.
10 111/4
.
.
.
.
30
33
.
.
.
.
2
15
.
.
.
.
9
10,375
.
.
.
.
12 52,75
.
.
.
.
30
15
.
.
.
.
9
1,75
.
.
.
.
10
12
.
.
.
.
11
37,5
.
.
.
.
8
54
.
.
.
.
10
12
.
.
.
.
9
55,625
.
.
.
.
16 17,125
.
.
.
.
2
33
.
.
.
.
2
33
.
.
.
.
2
49,125
.
.
.
.
2
25 1/v
.
.
.
.
9
24
.
.
.
.
9
24
.
.
.
.
9
43
.
.
.
.
10
12
.
.
.
.
8
51
.
.
.
.
9
52
.
.
.
.
9
45 1/v
.
.
.
.
9
.
.
.
.
.
9
24
.
.
.
.
9
24
.
.
.
.
10 52 1/v
.
.
.
.
10 43 1/v
.
.
.
.
10
2
.
.
.
.
7
21
.
.
.
.
10
41
.
.
.
.
9
12
.
.
.
.
10
53
.
.
.
.
11
12

III.

IV.

Třídy

měřic masů

M

m

M

II.
Třídy

m

M

m

M

m

M

m

M

m

M

m

M

m

M

m

M

m

Zl.

Kr.

5

127

1

53

10

880

13

25

4

15

.

40

4

4

2

19

10 1733 24 1/v

9

.

.

.

.

7

9

9

.

.

.

9

.

.

.

.

6

118

6

26

.

590

6

.

.

.

.

.

.

17

12

54

Městečko: Hrochův Týnec

944

10

342

Vesnice: Čankovice

16

9

.

Trojovice

662

6

212

Bezděkov

720

3

447

.

132

2

29

1

.

.

608

3

24

2

13

10

37

12

10

4

64

4

1409 12 3/8

Střemošnice

332

11

132

12

37

8

32

8

66

5

269

1

15

12

3

12

19

8

23

2

21

.

385 18 7/8

1

12

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

.

.

12

1

12

.

.

.

.

Liběcina

13 357

I.

Poplatek roční

II.

Summa

I.

Zahrady

dle
Summa

Summarium:

Luka
Patviny

Veškerá rozloha

Pole

.

7

10 233

10

26 35 3/8
1215 45 3/8

1

30

Řepník

118

8

25

.

29

8

28

.

25

8

108

.

8

8

.

.

.8

8

2

.

.

.

Babakov

345

14

30

12

37

10

54

2

60

12

183

4

29

8

31

12

61

4

7

14

93

8

120 16 3/4

3142

12

389

2

232

3

2647

4

113

2

64

14 178

.

65

2

252

6

5013 29 1/4

87

1/2

184

10

1 zl.

24
kr.

54
kr.

Souhrn:

1190 15 837

Pro vrchnostenský ovčín ve Hr.Týnci podrženo:
Pole: Za zahradou

87

1/2

u kamenného kříže

184

10

u Honbic

78

3 1/2

za ovčínem

50

15

78 3 1/2

15

1

50

44

.

Luka: u Trojovic
u Bezděkova
Zahrady: Za sýpkou
zámecká zahrada
Pastviny: Obora
Pozemky podržené činí:
Všechny pozemky u panství H.T. činí:
u Hr. Týnce, u Čankovic, Trojovic a bezděkova
počítáno: Střemošnice, Liběciny, Řepník a Babákov
1 měřice = 16 masů

3

10

26

1/2

91

6

184

135

60 3 1/2 20

10

15

580 14 1/2
3723 10 1/2
2 zl

50k
51
10
1 zl.
1 zl. 30 kr. 1 zl.
r.
kr.
kr.

121 26

6. Názvy pozemků v okolí Hrochova Týnce
1. Za dob nejstarších mívali, jak docela přirozeno, hospodáři pozemky své v celosti na jediném místě a pilně toho
dbali, aby nebyly trhány. Odtud stávalo se, že místa, kde pozemky se nacházely, byla jmenována po majetnících pozemků
těch. Tak říkáno na př: Na Vítkovce, (Vítek byl majetníkem,) na Polakovce, (Polák,) na Mlíkovce, (Mlíka,) na Šmahovce,
(Šmaha,) na Hrušovce, (Hruša,) a podobně. /Viz. desumpta ex antiquissimis decimarum registris A./
2. Některá místa obdržela názvy dle své polohy jako na př: „Na kopci“, „pod kopcem“, „u obory“, „v lukách“,
„u Bořic“, „za zámkem“, „nad cihelnou“. (Viz „vypsání a vyměření všech gruntů obce Hrochov-Týnecké od roku 1785.“)
3. Jiná pojmenování odnášejí se ku stromoví, kterým okolí Týnce bylo vysázeno.“ Tak říkali „nad dubinou“, /za
Týncem ku Skalici až ke hranici Přestavlckým, /„na liskovím“ /od statku Vácklava Vyskočila a vedle obory až zpět ke
hranici Přestavlckým,/ „na sochovci“. Sochovec býval panský hájek, v němž byly některé suché, stářím spráchnivělé duby,
ale po většině bylo na něm dubové mládí. Mimo to byly na sochovci, jak dí zápisky „některé smrkové a borové krovy, však
ale všechno špatného vzrůstu.“
Původ některých jmen však dnes již na jisto postaviti nelze. Tak nevíme na př: řící odkud vzat název „na kačenách“
aj.
Zvláštní zmínky zasluhuje název „hlásek“. Hlásek, neb jinak také stražíště, bývalo místo povýšené, kde bydlíval
muž, kterýž býval jaksi strážcem celého okolí. Úkolem jeho bylo, aby bděl, ohlašoval a výstrahu dával obyvatelstvu v osadě
bydlící, kdykoli hrozilo krajině jakékoliv neštěstí, zvláště když nepřítel s vojskem se blížil. Poněvadž tito hlásní prokazovali
službu nejen krajině, ve které byli ustanoveni, ale veškeré zemi, byli placeni z pokladny zemské a poplatky na tyto může
bylo povinno platiti všechno obyvatelstvo země, takže ani kněžstvo nebylo povinnosti té prosto. Vznik svůj vzaly hlásky již
v dobách, kdy kraje naše na župy byly rozděleny a kdy ještě samostatnosti a svézákonnitosti požívaly. Tenkráte bylo úkolem
stražišť čili hlásků, strážiti hranice té které župy proti nepřátelům okolním. Nebyly tudíž původně proti nepříteli cizímu.
Teprv, když zrušeny byly župy, byly pořizovány hlásky na ochranu proti nepřátelům cizím a proto nejvíce setkáváme se
s nimi na místech, která by byla nejvhodnějším průchodištěm do země. (Viz. archaeol. pam. IX. 193.)
Takovéto strážiště, čili hlásek býval i u Týnce. Bylť hlásek zdejší, abychom tak řekli, pokračováním oněch
mnohých hlásků, jimž kraje naše střeženy byly na místech nejpřípadnějších proti vpádu Pruskému.
Název „hlásek“ neb „na hlásku“ zachoval se podnes jakož i přemnohé jiné uvedené názvy, jenom názvy míst dle
bývalých jich majetníků, názvy tudíž nejstarší a původní zanikly úplně, jako jich majetníci.
Že udržely se ponejvíce názvy pozemků za dob starších, toho příčinu nacházíme v tom, že r. 1785. byly všechny
pozemky v okolí Hr. Týnce přeměřeny a popsány, aby pak mohly býti dány v emphyteutický pronájem. Při výměře té
pojmenovány jsou pozemky běžnými tenkráte jmény a spolu i určeny hranice jednotlivých oddílů.
Posléze, což nemálo důležito, připojeno mnoho-li tenkráte pozemky ty všechny vynášely.
Z obsáhlého spisu ve příčině té sepsaného budiž zde alespoň nejdůležitější zaznamenáno:
Poloha I. Městys Hrochův Týnec. Obsahuje všechny zahrady ve Hroch. Týnci, jich výměru a výnos. K této poloze
připočteno jest „obecní pastviště podle obecního domku u řeky podle pohodného stavení.“
Poloha II. U velké obce za mlýnem. /Při panském mlýně bylo pole nazvané „na chmelnici“ a louka nazvaná „starý
rybník“./
Poloha III. Na kopci. Začíná od panského hospodského (=horní hostinec.)
Poloha IV. Pod kopcem
Poloha V. U obory. /Bývala to hlavně pastviska. V těch bylo myslivcovo stavení a cihelna./
Poloha VI. Obsahovala část: Na židově. Bylo to pastviště za panským mlýnem. O pastvisku tom jest nota:
„Představující pastviště jest velmi špatné a častěji tady tekoucí řekou velkým náplavem škodu trpí.
Poloha VII. Na židovce. „Začíná od Jana Šlechty až za silnici Čankovickou, k poli Václava Vaňka u hranic
Čankovických se koncuje.“
Poloha VIII. V lukách. Od hranic Čankovických až pod pole Jana Slavíka.
Poloha IX. V lukách. Od pole Václ. Vyskočila podle cesty od řeky nalevo a podle panských luk.
Poloha X. Velká obec. Obecní pastviště za velkým mostem.
Poloha XI. Na Vršovcích. Od velké obce až pod řeku.

Poloha XII. U Bořic. Začíná od Bořické silnice a po Matěje Hromádku se skončuje. Josef Hromádko č. 76 měl za
Bořickou cestou na stráni pole zvané „u šibenice“.
Poloha XIII. V lukách. Začíná od Matěje Hromádky se skončením panských luk, pořadem domů až ke stráni.
Poloha XIV. Na stráni nad dubinou od Víta Novotného až nad dubinou u cesty k silnici.
Poloha XV. Nad dubinou. od Slavíkova sadu nalevo a ku Přestavlckým hranicím.
Poloha XVI. Na liskovím. Rolní pole od statku Václ. Vyskočila podle obory ku Přestavlckým hranicím. Panská
bažantnice, mimo některé duby a borovice, všelijakým houštím jest zarostlá.
Poloha XVII. Na hlásku. Začíná od obce vedle hranic Stičanských až k silnici Stičanské.
Poloha XVIII. Nad hláskem. Pod cestou Vejvanovickou.
Poloha XIX. Nad hláskem. Pod panské pole u silnice od Chrudimě.
Poloha XX. Nad hláskem. Od cesty Vejvanovické vedle silnic Stičanských až pod silnici a u Bezděkovských
panských luk se končí.
Poloha XXI. Za zámkem. Od zámku mezi cestou Chrudímskou a Honbickou až po Nabočanské hranice. Pastviště
u hranic Nabočanských zváno „na mokřinách“. Panská pole k Bezděkovou sluka: „Na kačenách.“
Poloha XXII. Nad cihelnou. Od panského ovčínu až po Trojovické a Nabočanské hranice.
Veškerá rozloha u Hrochova Týnce činila:
649 jiter 171?° polí
163 jiter 422?° luk
11 jiter 729?° lesů.
Z toho počítána roční sklizeň:
3.707 6/16 měřic pšenice
6.017 6/16 měřic žita
8.926 6/16 měřic ječmene
934 6/16 měřic ovsa
1328 41/100 centů sena
637 78/100 centů otavy
7 ľ° dříví tvrdého
4° dříví měkkého
Výměra to veškerá není přesná, poněvadž byla provedena rolníky samotnými, kteří jednak sami nebyli s to výměru
přesně provésti, jednak také dojista spíše dbali vlastního při tom prospěchu.

7. Účinky zrušení robot a rozdělení panských pozemků
Jesliže již zrušení robot naplnila radostí mysle všeho lidu poddaného, dostoupil radostný rozruch svého vrchole,
když byly rozdělovány vrchnostenské pozemky. K tomu všemu městečku zdejšímu byla spůsobena ještě jedna radosť tím,
že zdejší farní osada byla rozšířena při nové translocaci r. 1785. o Podbor a Bořice, které do té doby patřily farnosti
Vejvanovické. Takovéto rozšíření farní osady nemůže ani zůstati bez užitku pro živnosť a průmysl osady farní. Tak nejednu,
ale trojí příčinu mělo zdejší městečko ku radosti a naději v lepší budoucnosť a naděje ta nebyla marnou.
Městečko Hrochův Týnec čítalo r. 1785. celkem 117. domovních čísel. Sluší však k tomu připomenouti, že číslem
bylo několik budov panských. /Byly to budovy: Zámek, panská sýpka, byt pro správce, byt pro panského zahradníka.
/Mimo to i mnoho ostatních čísel domovních bylo majetkem vrchnosti. Byly to zvláště tyto budovy: Špitál chudých, domek
u panských haltýřů, panský ovčín, panská kovárna, panský dům (=panská hospoda, radnice) panský dvůr, panský pivovar,
byt panského bažantníka a byt panského bednáře. /Do r. 1782. patřila vrchnosti i vinopalna, však roku uvedeného byla
prodána Josefu Šimkovi za trhovou cenu 800 zl. reins. Týž však byl povinen platiti nadále ročně 250 zl. reins. do důchodu
vrchnostenského, naproti tomu opět jemu ročně něco dříví a jiné výhody byly poskytovány./

1. Když královská administrace dala pozemky v dědičný nájem, staly se pro vrchnost mnohé uvedené budovy
bezúčelnými a proto tyto budovy byly prodávány. Nejprve došlo na panskou kovárnu, která ještě r. 1785. (dne 22. září) byla
prodána veřejnou dražbou. Ukoupil ji Josef Vondráček za cenu 300 zl. reins. s podmínkou, že on i jeho nástupci každý rok
budou platili 6 zl. reins. jakožto kovářskou činži. Ku kovárně bylo přidáno pro snadnější obživu pod 12 měřic pole, z něhož
ovšem bylo roční poplatky odváděti. /Kovárna nesla číslo domovní 93./ Po kovárně byly rozprodávány i jiné budovy.
2. Ačkoliv prodejem dostalo se něco budov panských v majetek obyvatelstva zdejšího, nicméně ještě přitom
vyvinul se za krátko ve zdejším městečku dosud nevidaný ruch stavební. Za této doby nebylo již třeba, aby vrchnosť stavěla
a odprodávala domky, jak bývalo zvykem zde dříve, ale obyvatelstvo samo rychle mělo se k dílu. Zakupovaliť mnozí ku
stavbě domků místa jednak od obce, jednak od vrchnosti. Za místo stavební a spolu za povolení, aby majetník směl i krávu
si vydržovati, žádala obec, aby osadníci platili do obecní pokladny ročně 1 zl. 10 kr. Obyčejně i kousek pole dala obec
užívati tomu, kdo domek postavil. Žádal-li kdo větší prostoru pro domek, než jak bylo obyčejem, aneb žádal-li i větší
zahrádku, bylo mu ovšem platiti více.
Na ukázku uvedu zde krátký takový kontrakt:
Hrochova Tejnice.
o
[Kolek 3 kr.] N domu 125. Václav Reisich.
Dnes nížepsaného roku a dne vědomím císař. král. hospodářského úřadu Václavovi Reisichovi vykázána
a vyměřena místa obecní ku stavbě domku vedle panské zahrady, v široké ulici vynášející délky 8 ?, šířky 3 ? rakouských
?
sahů, též plácek délky 3 °, šířky 2 sáhy quatra, vynáší 32 ? sahů, za dvoreček 8 ? šířky a 1 saha, všeho 41 sahů, za kteréžto
místo ku stavbě toho domku za kup k obci 4 zl. 40 kr. ve dvou letech odvésti má. Dále pak následuje jeho povinosť:
1. I s domácíma v obci pobožně, spravedlivě živu býti a nějak podezřelé cizí osoby u sebe nepřechovávati, hráčů
netrpěti, též něco nespravedlivého k sobě nepřijímati a na oheň až Bože uchovej, by se neštěstí nestalo dobrý pozor dáti a
hned po vystavení toho domku s jedním komínem, kádí vodou naplněnou, žebříkem, stříkačkou a dvojíma konvema
s železnýma obručíma zaopatřen býti.
2. Jak cís. král. daně, kontribuce ex fictitio tak vrchnostenské a obecní povinnosti a jiná onera neb břemena tak
jako jinší z takových domků vybejvali a vyplácejí, vybejvati a vypláceti povinen bude.
3. Též k o obci Tejnecké každoročně platu neb ouroku z téhož místa po jednom rejnským, to jest 1 Str. platiti beze
všeho upomínání, kterýžto úrok první se v roce 1787. ku placení začíná. Přitom se jemu dovoluje jedna kráva chovati, z
které každoročně pastevci sutou sejpku odsejpati a pr. 18 kr. peněz pastvy platiti.
4. On Václav Riesich za ten domek vystavěný žádný šacuňk psáti nedává pro tu příčinu, poněvadž pro svoji dceru
Annu, nyní manželku Jiříka Havla, vystavěti jest dal, kterýžto zápis v městské knize od slova ke slovu vepsaný městskou
pečetí se stvrzuje a vlastníma rukama podepsaný jest.
Sigh. V Hrochově Tejnici dne 27. maje 1786.
Václav Pohl, Burgmistr
Jan Jehlička, Rychtář
Jan Šantrůček, Starší
Václav Kamenický, Obecní.
Podobně pořízeny jsou všechny kontrakty z těch dob na místa, která obec postupovala obyvatelstvu ku stavbě
domků.

Přibývaly pak tak rychle domky ve Hroch. Týnci, že již r. 1795. naskýtá se číslo domu 149. Z toho
zřejmo, že za jediné desetiletí /totiž od 1785.-1795./ bylo postaveno 32 domů, počet to dojista veliký na osadu
tak malou. Z těchto 149 domků bylo již r. 1790. /kdy byl sestavován nově systém o ubytování vojska/
napočtěno 145 domků městských, kdežto ve starém systému bylo napočtěno jenom 46 městských domků.

8. Zrušená kaple Mariánská přechází v majetek obecní
Již hned, když ukoupila obec zdejší předměty všechny ve zrušené kapli Mariánské, vyjednávala také, jak jsme
pravili, (viz str. 181.) s příslušnými úřady, aby i budova obci byla prodána. Však vyjednávání nevedlo k cíli.
Zatím vydal císař Josef patent, kterým bylo nařízeno, aby všechny krámky řeznické všude byly umístěny
pohromadě. Bylo tudíž i zde jednáno o tom, jak a kde krámky ty poříditi. Přitom připadl hospodářský úřad vrchnostenský

na neblahou myšlénku, že by zrušená kaple, nyní úplně prázdná, mohla býti řezníkům pronajata, aby tam své krámky
zařídili, čímž by úřadu vrchnostenskému z kaple vzešel značný roční příjem. Ihned také skutečně byli řezníci zdejší svoláni
a když jim sdělen byl návrh, aby své krámy masné v kapli zřídili, byli vyzváni by podali cenu. Byli přítomni tenkráte řezníci
tři: Jindřich Komárek, Josef Šimek a Jan Vrabka, kteří všichni vyslovili se proti nájmu kaple.
Jak čteme v protokole o schůzi t sepsaném, odpověděl řezník
1ní Jindřich Komárek, že jeho krám stál přes 70 zl., při kterém míní on zůstati.
2hý Jan Vrabka, pravil, „aby se nedovolovalo masné krámy v kapli stavěti pro veliký smrad, který by byl, že by
lidé obstáti nemohli.“
3tí Josef Šimek, páleník, pravil, že již tři roky nebije a kdo ví, bude-li bíti do smrti.
Sousedstvo podepsané pravilo „tak žádným spůsobem, aby se nepřipouštělo masné krámy v té kapli stavěti
v příčině strany toho smradu a pak za druhé, co by tam v těch mastných krámcích řezníci dělali, v sobotu, že tam k nim
žádný nepude a v neděli budou sekat maso doma. Protokol ten /dne 8. května 1786./ podepsalo osm sousedů.
Tím zklamán byl úřad vrchnostenský ve svých výpočtech. /Ale sklamáni byli v naději své i řezníci, kteří as soudili,
že, nenajmou-li kaple bratrské pro krámy masné, nikdo jich více nebude nutiti ke hromadným krámům. Na nějaký čas měli
pokoj, však již dne 21. května 1789. vydán byl rozkaz obecnímu úřadu na císařské kanceláři Hr. Týnecké, aby dle vysokého
nařízení zemského ze dne 4. června 1783
a/ Řezníkům bylo poručeno, by zvláštní bouda někde blíže vody byla postavena, kde by dobytek byl porážen. Ku
každé porážce by měl býti zavolán z městské rady k tomu cíli ustanovený kommissař.
b/ Měly býti postaveny malé, přenosné krámky pohromadě ku sekání masa./
To as bylo na příčině, že opět bylo vyjednáváno s obcí a tentokráte již se zdarem; neboť s povolením guberniálním
ze dne 25. září 1787. stala se kupní smlouva mezi městysem Hr. Týncem a krajským úřadem, kterou „prodal král. krajský
úřad Hroch. Týnci Marianskou bratrskou kapli se zdí kulatou, která předdvůr této kaple obsahuje spolu s krámem kupeckým
ku této kapli přiléhajícím za kupní cenu 600 zl. rýnských.“ Z těch peněz dala obec hned 360 zl., zbytek 240 zl. splatiti měla
v šesti ročních lhutách. Po skončeném kontraktu Rudolfa Hromádky, kterýž měl najatý onen krám, měla obec sama a to ve
čtvrtročních lhůtách vrchnosti 24 zl. 40 kr. platiti. /kontrakt ten dopadl dne 31. / V. 1791./
Hanbou na věky nesmazatelnou zůstane pro tehdejší úřady císařské podmínka, kterou učinily obci ve smlouvě
kupní, že totiž má obec právo k čemukoli kaple té použíti, jediné, že kaplí zůstati nesmí. /Stehet ihr (der Gemeinde) Frey
diese Kapelle auf was immer für eine Art mit lediglicher Ausnahme, dass sie keine Kapelle bleiben solle zu benützen./
Tato podmínka nejlépe také mluví a dosvědčuje, která že byla pravá příčina, že statky církevní respektive klášterní
vládou byly vzaty.
Vzpomeneme-li na vše, co dálo se za těch dob zde, kde nejen vše vzácné a umělecké buď již v zámku nebo v kapli
bylo dáno v plen, ale i chudobinec, ústav eminentně humanní byl zrušen, pociťujeme v hlubinách duše rozechvělé pravdu
slov Rybičkových, kterýž pln spravedlivého hněvu odsuzuje spůsob tehdejšího jednání. (Píšeť Rybička takto: „Pohlížejíce
na reformy klášterní za doby Josefinské a nemohouce široce kritisovati práva státu circa sacra příslušící, avšak nicméně
důtklivě musíme toužiti na způsob jakým se času onoho práva toho při zrušování klášterů, chrámů a jiných k tomu
podobných ústavů před se šlo. Zachovánoť se totiž tehda k osobám a věcem církevním a klášterním jednak s takovou
trestuhodnou nevšímavostí a neslýchanou surovostí, jednak s tak podlou lakotností a rafinovanou zlomyslností, že ani sami
Braniboři a Švédové pustošíce a plenivše svého času zemi Českou surověji a nešetrněji nemohli sobě počínati. Neboť
nešetřeno tehdáž, anobrž zumyslně kaženo a rušeno ústavů, budov a věcí, kteréž měly do sebe vysoké ano neocenitelné
podstaty historické, umělecké neb literární, anobrž z nich některé jakoby srostly byly s někdejším politickým, náboženským
a historickým životem národu českého.“ (Pam. Archaeol. X. 546.)
Ku těmto slovům dojista poznamky přičiniti ani netřeba.)
Když kaple stále se majetkem obecním, šlo o to, co s kaplí učiniti?! Nejvíce pomýšleno bylo na to, proměniti kapli
v radnici, což dojista byla myšlenka velmi dobrá a jest jen litovati, že nebyla provedena. Že tak se nestalo jest dojista jen
přičítati nedostatku peněz. Bylať by dojista zaplatila obec celou částku 600 zl., kdyby nebyla tísněna nedostatkem, záměna
pak kaple v radnici bývala by vyžadovala značné vydání.
Aby však nezůstala kaple zrušená, úmyslně prázdnou a obci bez užitku, pořízeny byly ještě r. 1788. v kapli byty
a to pro servusa a hlásného. Byty ty stály 105 zl. 481 ? d. ač obec sama dala také ještě na 4 dvéře a jiné potřeby do bytů těch
19 prken. Prostranné půdy na těmito byty bylo pak používáno za skladiště pro obecní seno. Že tomu tak dosvědčují účty
obecní z r. 1792., když čteme: „Poněvadž se seno z kaple, kdy tam vojenský mondour složen byl odklídit muselo, tehdy
s tím přenesením a sem tam cucháním otepě se zmenšily a zlehčily a protož se při přítomném prodeji znova vážiti
a převazovati musely, přičemž schodek se nalezl 70 liber.“
Mimo seno ukládány bývaly do kaple i jiné potřeby obecní. Ve prostorách dolních vedle bytů bývalo složeno
i obecní dříví. Klíče od kaple byly svěřeny prvnímu vejhoznému, kterýmž byl tenkráte Jan Šantrůček.
Měl však také Jan Šantrůček s těmito klíči jedenkráte nemilou příhodu. Když totiž dne 27. srpna r. 1792. měla býti
předsevzata správa mostu, mělo se vykázati dříví ze zásoby /foroty/ složené v kapli. Tu však Jan Šantrůček, vejhozný, klíčů
neměl; neboť dal klíče ty Anně Volfce, která tam „kvaltně a opovážlivě obilí složila.“ Z toho bylo Janu Šantrůčkovi se
zodpovídati. Na omluvu svou pravil, že přišla k němu s druhým vejhozným Františkem Vaňkem pro klíč, aby si mohla obilí
do kaple složiti, on pak že vydal jí klíče teprv tenkráte, když řekla, že byla u pana bürgermeistra /jímž byl tenkráte Matěj
Pohl/ a ten že k tomu svolil. Však omluvě Jana Šantrůčka nebylo dáno místa, ale jemu „za ten nedovolený aučinek arest na
6 hodin v domě radním byl diktirován.“
Jak pochodila přitom Anna Volfka zápisky nedokládají, ale možno souditi, že také nedobře.

9. Běh událostí méně důležitých.
R 1785., kdy byly přeměřovány a roztříďovány pozemky zdejšího panství, stal se památným mimo to i krutou
zimou a velikým množstvím sněhu. Ještě na konci února napadlo tolik sněhu, že obec dala dne 1. března od prohazování
sněhu 1 zl. 36 kr. Kruté mrazy se sněhem trvaly téměř až do sv. Jiří. Krátce teprv před sv. Jiřím započal sníh táti. Krutými
těmi mrazy pomrzlo veliké množství stromů, takže jen pramálo zůstalo jich zdravých. Tím pak že sníh pozdě odešel
zpozdila se jarní práce, opožděna byla setba a posléze i žně, které započaly zde až za tři neděle po sv. Jakubu.
Roku 1786. dnem 6. února započíná číslování domů ve zdejší knize zápisné. /Za dob dřívějších všude při domě jen
poloha domu jest určována./
Týž rok 1786. obec zdejší, řídíc se patenty císařskými směřujícím na opatření proti ohni, ukoupila ze Chrudimi dvě
kožené konve neb košíky. /za 6 zl./ Poněvadž košíky ty byly příliš drahé, nebylo jich více koupeno, ač dříve tak bylo
ustanoveno, ale ukoupeno ještě 12 košíků slaměných, na spůsob kožených zhotovených. /tyto stály celkem 3 zl./ Mimo to
ukoupili od zdejšího Jana Tobiáše 5 dřevěných konví po 7 kr. a tři kádě od téhož po 1 zl. 6 kr. a od Matěje Solila,
soustružníka 5 stříkaček po 21 kr.
Roku 1787. poprvé v okolí zdejšího městečka byly dávány na hranice pozemků kamenné mezníky.
Rok 1788. zůstal dlouho v paměti lidu zdejšího tím, že napadlo takové množství sněhu až domky pod ním se
lámaly, takže mnohé bylo nutno v létě opravovati. Vrchnostenský úřad použil této vhodné doby, kdy domky v dobrý stav
byly uváděny a dne 9. srpna vydal purkmistrovskému úřadu rozkaz, v němž praví: „Poněvadž dosud ve městečku 28 komínů
dřevěných se vynachází, mají takové ihned jinými z kamene a cihel nahraženy býti. Někde ani nejsou na staveních komíny
a tam nechať jsou vystaveny, jak patenty nařizují. To vše tím snadnější jest, poněvadž vrchnosť přenechává nyní cihly dobře
vypálené levně a sice 100 za 54 kr.“
Ještě jiné nařízení z toho roku dlužno tu připomenouti týkající se sýpek obilních.
Od dob dávných byl zachován rozkaz, že obyvatelstvo vždy po žních odvádělo určitou míru obilí na
vrchnostenské sýpky, kteréž jim tam zůstaly uloženy až do jara, kdy obilí to ku setbě opět jim bylo vydáno. Vše to dálo se
na ten účel, aby bídě a drahotě pro dobu jarní bylo zabráněno a spolu aby snad některé pozemky nebyly ponechány neosety.
– Však hned již na počátku r. 1788. /dne 3. ledna/ oznámil úřad vrchnostenský úřadu purkmistrovskému, že „dokročilo
přísné poručení od slavného krajského úřadu, aby ten z každoročního klízuňku obilního ke skladu poukázaný díl totiž: ze
žita 1/12, z ječmene a ovsa 1/10, sena pak 1/8 na kontribučenské špejchary tím jistěji od jednoho každého byl složen,
poněvadž takové obilí a seno pro vojsko poukázáno býti může.“
Tomuto nařízení vyhověti působilo největší nesnáze úřadu vrchnostenskému, poněvadž neměl tak prostranných
sýpek, aby nařízená část obilí všech občanů mohla býti přijata, pročež pomohl si takto: Nařídil, aby purkmistr a rychtář
prohlédli sýpku každého, zdaž má na sýpce takovou zásobu a „aby do vrchnostenského úřadu jistou toho zprávu v sedmi
dnech učinili.“
Že nebylo nadarmo nařízení to obnoveno i s poznamkou připojenou, že „takové obilí a seno pro vojsko poukázáno
býti může“ za krátko se objevilo. Byloť za nedlouho , ba jen za několik dní po nařízení tom vojsko do Uher stahováno, čímž
nastala nutnosť obilí za vojskem posýlati. Tou příčinou bylo oznámeno již dne 14. března, že obilí zdejší krajiny bude
kupováno ve Chrudimi a v Pardubicích.
I také ceny hned byly oznámeny, za které obilí mělo býti kupováno a to: Měřice žita za 2 zl. 48 ľ kr., ječmene za
2 zl. 4 ? kr., ovsa za 1 zl. 14 ľ kr. Každému bylo dovoleno prodávati tolik, mnoho-li obnášel přebytek nad čásť výše
uvedenou, která musela zůstati na sýpce. Dne pak 10. dubna /1788./ bylo obyvatelstvo upozorněno „aby ustanovený díl
obilí pohotově měli, poněvadž se neví v jak brzkém čase a třeba s největší ostrostí se dokročí, že obilí /dle určitých dílů/ na
vykázaná místa odesláno býti musí.“
Snad z těchto různých nařízení vznikla obava v občanstvu, že by o své obilí dané na sýpku vrchnostenskou mohli
přijíti, pročež, když bylo po žních, nechtělo se mnohým povinný díl obilí odváděti. A nedosti na tom, ale přemnozí ze příčin
nám neznámých ani daní správně neodváděli.
I vydáno bylo dne 8. srpna /1788./úřadem vrchnostenským nařízení úřadu purkmistrovskému, aby těm, kdož by do
sv. Václava daní a t.p. nezaplatili, stodoly byly zavřeny, všechno hospodářství seguestrováno, vše na peníze uvedeno a tak
zaplaceno. Dále praví se v onom rozkaze: „Též tak nazvané páté věrtele také úřad purkmistrovský hledět bude, aby
veškeren lid na panské špejchary na jedno zrno odvedl, neboť sobě jedenkaždý povážit může, že takové samotně pro sebe
schovávají, které jim v nejpilnější čas k jarnímu setí zase k dobrému přicházejí a skrze neodvedení jich, když pomoc od
vrchnostenských špejcharů následovati nemůže, ano s tou největší škodou jsou nuceni po jaru potřebné obilí od jinšich
s velkou činží vydlužovati.“
Roku 1789. z jara vystoupily vody tak, že po městečku nadělaly mnoho škod. Když byla o tom podána zpráva
krajskému úřadu, přijel dne 26. července (!) ku šetření těchto škod krajský komissař. Jak o škodách těch usoudil nevíme,
zato však víme, že nebyl nikterak spokojen se stavem, v jakém spatřil zdejší městečko. Vidělť prohlížeje město, že:
1. některé lávky jsou chatrny a bez mádla,
2. že jest mnoho dřevěných komínů, které měly již zděnými býti nahraženy,
3. že psi neuvázaní sem tam běhají a tím se předpisu nejvyššího nešetří.
I uvádí dopisem úřadu purkmistrovskému ve známosť, „nebude-li v osmi dnech vše to trojí dle předpisů v pořádek
uvedeno, nadpravený c. k. krajský kommissař do bytu pana purkmistra dva muže vojanské exekuce položí a to tím spíše,

poněvadž panu purkmistrovi svobodno stojí neposlušné sousedy se vší ostrostí k tomu přidržeti.
Posléze dlužno ještě poznamenati, že tento rok dne 7. září ukoupil Jan Vrabka v licitaci kus ambitů bývalé kaple
délky 23 loktů a šírky 9 loktů pro stavbu bytů za cenu 58 zl. 30 kr. a roční poplatek 2 zl.
Rok 1790. stal se nešťastně památným dlouhotrvajícím suchem. Jak vypravují nám staré zápisky, nepršelo týž rok
ode dne sv. Josefa až na dvě neděle před sv. Janem Křtitelem, což jest doba téměř čtvrt roku. Sucho to nutně přivodilo
neúrodu. Ač i ozimné obilí bylo špatné, přece nejhůře bylo s obilím na jaře setým; neboť toho vzešlo jen z nepatrné části
a to ještě teprv po deštích okolo sv. Jana Křtitele. Tím udařilo se tak málo ječmena a ovsa, že po korci země byl jeden
mandel, nejvíce dva. Obilí to bylo nutno, alespoň zde u Týnce, po většině na poli trhati. Hrách a čočka byly zde
„muškami“ /nejspíše mšicemi/ obežrány, takže někteří zdejší občané nedomlátili se ani tolika, mnoho-li vyseli. I prosa bylo
málo; neboť namlátili ze prosa na korci země 1, nejvíce 3 věrtele. Z toho vzešla drahota tak veliká, že bylo: 1 korec pšenice
za 7 zl., žita za 6 zl., ječmene za 5 zl., ovsa za 3 zl., prosa za 6 zl., vyky za 5 zl. 30 kr., čočky za 10 zl. a hrachu za 10 zl.
Neblahý tento stav hospodářský zatlačil as do pozadí všechny jiné starosti zdejších osadníků , tím více pak péče
o rozkvět městečka, takže více důležitých událostí se nenaskytlo.
Roku 1791. byla konána dražba na kupecký krám, při bývalé kapli bratrské pod číslem 62 vystavený, též
s nadstojícími ambity, které dolní délky 42 ľ , horní délky 31 loktů, šířky pak obojí 10 loktů obsahují. Vše to ukoupil
František Hledík, soused zdejší za licitační summu 202 zl. reins., kteréžto peníze po skončené dražbě „do důchodů obecních
v dobré a berné mince složil.“ Bylo však jeho povinností z nadřečeného krámu každý rok jménem nájmu 24. zl. rýns. 40 kr.
platiti. „Pro jeho lepší obživu /ne však do dědičného vlastenstva/ byly mu přidány čtyři měřice obecní role pod roční plat
neb činži 4 zl. rýns. takže v jednom měl platiti ročně 28 zl. 40 kr. beze všeho upomínání pořádně ve čtvrtletních lhůtách.
Taktéž byl povinen platiti daně a poplatky zemské i všechna břemena obecní nésti. Však i to vymínila sobě obec, že povinen
bude František Hledík, ukupitel, ohlásiti, kdyby krám ten někomu cizímu chtěl prodati, aby obec mohla z oné role, na které
vlastní právo si ponechala nájem zvýšiti. - A prodal skutečně František Hledík již po několika dnech krám i ambity
a ukoupil je /dne 21./I. 1791./ od něho Václav Kopečný, ze Chrudimě za tutéž cenu, kterou položil Fr. Hledík, totiž za 202
zl. rýns. Než ani tento nepodržel si dlouho krámu toho, ale prodal jej hned již r. 1792. /dne 1./10./ se vším příslušenstvím
Janu Valterovi, bažantníku Březovickému, panství Rosického.
R. 1792. když obyvatelé zdejší tísně hospodářské prosti byli, počali věnovati péči také potřebným stavbám. Při
těchto stavbách bylo žádáno na nich, aby, jak bývalo ode dávna, platili clo z materiálií odjinud přivážených, čehož jiná
mnohá města a městečka byla prosta. Toto clo patřilo důchodu vrchnostenskému. I poslali dne 5. července úřadu
vrchnostenskému dopis, jímž žádají, aby po spůsobu jiných měst a městeček také oni takových břemen byli prosti a to již
proto „poněvadž poddací městečko Hrochov-Tejnice žádné svobody v handlích tak jako jinší jemu podobná městečka
neužívá, nýbrž tak jako poddací vesnice všechna břemena a obtížnosti nese.“ - Jak s touto žádostí zdejší obyvatelstvo
pochodilo, nevíme, můžeme však vzíti, že byla marnou, poněvadž nikde se nedočítáme, že by jakýchkoli úlev jim bylo
učiněno.
Roku 1793. bylo nařízeno, aby po osadách byli zřízeni strážníci. Pro osadu zdejší ustanoveno, aby byli strážníci
dva, kteří také ještě týž rok byli zřízeni s ročním platem po 8 zl. Při těchto podrženi byli i dosavadní obecní služebníci totiž
servus, který dostával ročně 7 zl. a hlasný, s ročním platem 10 zlatých.
Spolu učiněna týž rok změna ve správě města. Purkmistr /byl jím tenkráte Matěj Pohl/ obdržel název „řiditel obce“
a určeno, aby od 1. ledna následujícího roku /1794/ dostával roční odměnu 15 zl. Rýns. Rychtáři byli jmenováni dva s roční
odměnou po 4 zl. rýns., písaři městskému určen roční plat 15 zl. a dvěma vejhozným po 3 zl. rýns.
Rok 1794. stal se památným opět svým počasím. Bylať tenkráte zima tak mírná, že nebylo téměř žádných mrazů.
Asi po tři neděle před sv. Matějem pršelo ustavičně, načež tak se oteplilo, že o velikonoci, která připadla na den 20. dubna,
bylo stromoví v rozkvětu. Ranní stromoví bylo rozkvětlým již na neděli smrtelnou a do dne 1. května bylo všechno
stromoví odkvětlým. Rok ten byl ale také na všem ranní, započalyť žně hned po slavnosti svatých Petra a Pavla. Než úroda
toho roku po veškerém zdejším okolí byla celkem slabá.
Téhož roku podala zdejší obec žádosť ke gubernius, aby byla oproštěna poplatků na ubytování vojska. Bývalo totiž
tenkráte te císařské vojsko ubytováno po domech, začež ti, kdož vojíny do bytu přijali, dostávali peněžitou odměnu. Této
odměny však nedával stát ze své pokladny, ale byla vybírána od obyvatelstva, tak že na př: do r. 1794. ve zdejším městečku
platiti z každého domku po 23 kr. /“na vojenské quartiry“./ Gubernium rozhodlo o žádosti zdejších občanů, že i na dále
dávku tu odváděti budou povinni, ale nařídilo, že plat ten nemá býti rozvržen na čísla domů, ale na třídy domů. Obci
poručeno, aby na tomto základě co nejdříve učinila repartici na takový roční plat per 50 zl. 36 kr. a vrchnostenskému úřadu
k approbaci předložila.
Rok 1795. nebyl pro osadu zdejší šťastnější roku předešlého, neboť dne 6. srpna stihlo krajinu zdejší silné
krupobití, kteréž mnohým obyvatelům zničilo veškerou úrodu. Zvláště pozemky ležící ke Trojovicům byly zasaženy tímto
neštěstím. Spolu s krupobitím připadl tak silný příval dešťový, že mnoho země s polí bylo odnešeno.
Týž rok dne 1. května ukoupil František Anbelang, ze Kladrub, ve veřejné dražbě obecní dům, neb bývalý
vrchnostenský špitál pod čís. 63 se vším příslušenstvím, jakož i s připojenou zahrádkou za licitační summu 480 zl. rýns.
A hned po skončené licitaci zaplatil peníze ty v dobré a berné minci do důchodů obecních. Spolu přijal povinnosť
z nadepsaného domku každý rok počínaje 1. lednem r. 1796. jménem nájmu do obecních důchodů po 2 zl. 20 kr. pořádně
a beze všeho upomínání odváděti, jakož také každoročně milostivé vrchnosti zároveň s jinšíma domkaři po 2 zl. rýns.
jménem Schutzgeldu platiti. Za to dovolilo se mu od obecního úřadu dobytek chovati, ze kterého vždy sutou sýpku neb obilí
obecnímu pastevci tak jako jinší dávati povinen bude. (Městská kniha zápisní VIII. fol. 51.)

10. Škola ve Hrochově Týnci
Nejstarší české školy, jichž ovšem bylo jen pramálo, byly zařízovány pro stavy vyšší a zámožnější. Stavům nižším
a zvláště chudším byly nepřístupnými již tím, že vyučování ve školách těch vyžadovalo velikého nákladu peněžitého. Tím
učenosť, pokud jí tehdejší školy byly s to podati, zůstávala, abychom tak řekli, privilegovaným majetkem tříd vyšších. Ve
školách těch bylo učeno čísti, psáti, počítati a ve mnohých vyučováno bylo i latině.
Teprve když náboženství křesťanské se rozšířilo a v rozkvět bylo uvedeno po veškeré naši vlasti, když četné
chrámy křesťanské na všech stranách ku výšinám se nesly a když u chrámů těch i kněží světští aneb řeholní usídlili,
započato i pečovati i o školy. Vidělo již tenkráte kněžstvo, že nutno, aby křesťan již od útlého věku dokonale by cvičen ve
víře, má- li náboženství Kristovo proniknouti všechny záhyby jeho duše tak, aby osvědčoval na sobě víru Kristovu skutky
pravé Křesťanské lásky. Poněvadž však cvičení náboženská ve chrámě udílená nemohla mládeži dostačiti, docházela do
budovy farní, kdež farářem neb kaplanem byla vyučována v náboženství, ale mimo to vyučováno i čísti, psáti a počítati, aby
i tyto předměty napomáhaly blahobytu tělesnému i duchovnímu.
Tak byly první budovy farní spolu i budovami školními, kněžstvo české bylo prvním učitelem svého lidu a tím
zakladatelem se stalo vzdělanosti národu českého. A když později naskytali se již mužové, kteří byli způsobilí vyučovati
mládež základům vzdělanosti, přijímal namnoze kněz i takového muže pod svůj krov a dělil se s ním o pokrm svůj, jako
dělil se s ním o práce ve výchově mládeže. Podnes na některých osadách bydlí učitel spolu s knězem v domě farním, čehož
původ dojista hledati nutno až v dobách nejdávnějších.
Tyto školy nazývány byly školami farními. Poněvadž při každém farním kostele i takováto škola farní byla
zřizována, bylo již za dob Přemysla Otakara II. (1253 – 1278) hojnosť škol v Praze i po venkově. Školy farní dosáhly svého
rozkvětu za dob otce vlasti Karla IV., kterýž spolu s Arnoštem z Pardubic velikých si získal zasluh nejen o školství, ale
i o veškerou vědu a umění.
Toto předeslavše dovedeme snadno dáti určitou odpověď na otázku, kdy zřízena byla škola ve zdejším městečku.
Pravíme :
Poněvadž historicky jest dokázáno, že kde zřízen byl za dávných dob farní kostel, zřízena byla i farní škola,
zřízena byla nutně i zde farní škola, když postaven byl zdejší farní kostel. A poněvadž kostel zdejší byl již v prvé polovici
14. věku kostelem farním, nutně již tenkráte zde byla farní škola. Nebyla dojista zde výjimka a nemohla býti od
všeobecného pravidla.
Jako vůbec vědám a umění, tak zvláště školství vede se dobře jen za dob poklidu a míru. Proto na velikou škodu
českému školství vyšly náboženské a politické bouře, kteréž zavládly po našich vlastech ve věku 15. a vlekly, ano spíše
stupňovaly se po dlouhou řadu let. Školství české pokleslo hluboko. Zříravé pak plameny válečné, jimiž zvláště za válek
švédských vzplanuly namnoze celé české osady aneb alespoň nejvzácnější jich budovy, zničily nám nejen vzácné památky
věd a umění z prvých křesťanských dob národa našeho, ale zhubily nám i památky a důkazy o vývoji školství oněch dob,
jen malé zbytky vám zanechavše.
Sotva však po krutých válkách 30 letých jen něco málo oddechl si náš lid a navrátil se ku tichému svému způsobu
života, jíž opět také počínalo se opět probouzeti k novému životu i školství po krajích českých. Kde obec měla případnou
budovu, zařídila v ní školu, kde nabylo budovy obecné, zaopato vyučovati v domech soukromých, na vesnicích v některém
statku.
I ve zdejším městečku oživovala opět péče o školu již za těch dob. Dokladem k tomu jsou nám písemné památky
z roku 1677.(Jsou to památné ,, libri relationum“. Viz archaeol. pam. IX. 743) Čtemeť v památkách těch o Hrochovu Týnci
krátkou, ale mnoho památnou zprávu tuto: ,,Škola není, ale kantor od několika let.“ Z toho nutno uzavírati, že zde již za
těch dob bylo opět vyučováno, ale v některém domě soukromém.
Kdy byla zvláštní budova pro školu opatřena, nevíme, neboť prvé zmínky dočítáme se ve zdejších památkách
o škole teprv v té době, kdy budova školní již potřebovala opravy, což bylo v roce 1762. Čtemeť ve výdajích obecních toho
roku, že bylo vydáno ,,od pošívání školy za tři dny dvěma osobám denně po 12 kr. = 1 zl. 12 kr.“ Z dalších zpráv
poznáváme, že domek ten měl délky 30 loktů, šířky 11 loktů. Zahrádka ke škole patřící byla nepravidelná, mělať délky 27
loktů, šířky pak z jedné strany 12, ze druhé 7 loktů. Budova ta, dle všeho nízká, stávala v místech mezi radnicí a řekou
a když později domy byly číslovány, obdržela číslo 22. Poněvadž domky všechny té řady v novější době vyhořely, nemáme
nyní po škole té ani památky.
Již však za té doby, kdy vykonána byla na škole uvedená malá oprava, bylo pomýšleno na stavbu školy nové.
Protože za těch dob všude stavěny byly školy v nejbližším okolí kostela, bylo i zde zvoleno místo blízké nacházející se pod
výšinou mezi kostelem a farou k náměstí, nynější číslo 56. Se stavbou nové školy započali r. 1765. a týž ještě rok byla
stavba dokončena. Na stavbu tu, kteráž stála 406 zl. 43 kr. 1/2 d., přispěla záduš spolu s učitelem částkou 50 zl. 22 kr. část
ostatní totiž 356 zl. 21 kr. 1/2 d. byla zaplacena ze jmění obecního.
Škola stará byla později (r. 1767. dne 30.září) prodána, jakožto domek obecní, Františku Hromádkovi, pekaři
zdejšímu za 70 zl. rýns., kterýž mimo to byl povinen platiti jako jiní všechny daně a 1 zl. rýns. ,,ročního úroku“ skládati.
Poněvadž obec domek ten prodala, nutno souditi, že sama obec také kdys domek ten pro školu věnovala.
Nebude dojista od místa, když promluvíme zde také o poměru učitele a školy tehdejší ku osadě:
První učitel, jehož jméno nám známo, byl v této době Norbert Jelínek. Příjmy tohoto učitele na zdejší škole, jako
vůbec příjmy fixní veškerého učitelstva doby tehdejší byly nepatrné. Fasse jeho čili přiznání příjmu z r. 1791 byla

vypočtena na 141 zl. 16kr. ( Fasse Konstantina Jelínka r. 1840. jest na 178 zl. 4 3/4 kr. conv. měny a hned již z následujícího
r. 1841 na 211 zl. 4 3/4 kr.conv.m.) Mnohem více však činily společné všechny vedlejší menší příjmy. Bylť učitel zdejší ode
dávna spolu také městským písařem, za kterouž práci dostával od r. 1784. odměny roční 15 zl. později částka ta učiteli
zvyšována až dostoupila 30 zl. Při tom měl ku snadnější obživě najaté od obce zdejší 2 měřice pole za roční plat 1 zl. 6 kr.,
když pak pozemky vrchnostenské byly pronajímány obdržel v pronájem 9 měřic pole, z něhož platil ročně 17 zl. 55kr. Od
obyvatelstva zdejšího i přiškolených obcí dostával určitou dávku obilní zvanou ,,posnopné“. Když ještě kněz za dob
dřívějších chodil udělovati ,,domovní požehnání“ doprovázel jej učitel, (jak výše jsme již pravili) od dob, kdy přestalo
,,domovní požehnání“ dostával v náhradu roční odměnu, mimo to dostával z osad přiškolených ,,posvícenské“. (za zdejší
městečko dostával 2 zl.) Posléze měl různé nepatrné odměny za práce své jako na př: za zpívání pašijí v době velikonoční
dostával zvlášť 35 kr., za spisování duší ku velikonoční sv: zpovědi měl 8 kr. a pod. Vzpomeneme-li posléze, že
i hudebními produkcemi, jak tenkráte bylo zvykem, vyzískal značný peníz, dojdeme úsudku, že hmotně bylo mu dosti
dobře. Při tom byl však povinen poskytnouti stravu a vše potřebné svému mladšímu spolupracovníku, kterýž zván býval
namnoze ,,pomocník“. Hmotný stav těchto pomocníků byl po většině mnoho neblahý. Velikých nepříjemností zažil učitel
kde vrchnosť nenastupovala přísně, aby obyvatelé náležitě odváděli svému učiteli posnopné. Zde nebylo třeba učiteli
stěžovati si na liknavosť úřadu vrchnostenského. Vizme jen kterak ostře píše úřad zdejší vrchnostenský dne 6.března r.
1788. úřadu purkmistrovskému:
,,Jest zajisté již k velikému podivení, že níže psaní sousedé městečka Hrochova Týnce na to již mnohdykrát
obdržené poručení kantorovi ten tak nazvaný a od dávných časů patřící desátek aneb posnopné dosaváde neodvedli. ( a to:...
následují jména 12 sousedů, z nichž někteří za rok 1787. jiní ještě ani za rok 1786. posnopného neodvedli.) Poněvadž tehdy
skrze nejvyšší generalie nařízeno jest všechno to, co od starodávna zvyk byl školním mistrům dávati, tak tehdy úřad
purkmistrovský nadepsané před sebe zavolati nechá a jim oznámí, aby tu maličkou, zaslouženou mzdu nejdéle ve třikrát 24
hodinách kantorovi odvedli a ten, který se v tom určitém čase z téhož odvodu při úřadě purkmistrovském skrz obdrženou
cedulku od kantora nevyměří, tehdy bez všeho ohledu do městského arestu vzat a tím trestán bude. Při čemž se důvěřuji, že
žádný z nadepsaných skrz tu maličkosť takovou přísnosť na sebe nedopustí“. ( Rohlík, správec.)
Abychom měli jasnější obraz tehdejšího školství, uvedu ještě povinnosti, které oznámil krajský úřad Chrudimský
zdejšímu městečku pozoruhodným dopisem ze dne 28. měsíce února 1789. Čtemeť v listě tom takto :
1. ,, Dvorním dekretem od 17. prosince 1788. znovu nařízeno, že ku topení škol potřebné dříví, jest- li žádný jinší
obyčej není, jedním dílem patron gruntovní vrchnosti a obec, kterých dítky tam přivtěleny jsou, zaopatřiti mají a to sice tím
způsobem : Patron a vrchnosť dříví rovným dílem dají, obec ale takové práce a ke škole dovezou. Kde ten obyčej
pozůstává, že dítky polena do škol nosejí, na ten způsob se vymění, že ne více děti takové nositi, nýbrž od obcí ku škole
přinášeno neb dováženo bude.
2. Rodičové, jichž dítky do školy nechodí dvojnásobný sobotales platiti mají. Polovice dána bude učiteli jako mzda
patřící, druhá do hlavní školní kassy odvedena bude.
3. Dále každý otec od dětí schopných škole ročně skrze 46 neděl školní peníz neb sobotales (sobotales odtud, že
každý týden v sobotu byl odváděn jakožto mzda za týdenní vyučování, kterýžto peníz děti obyčejně samy v sobotu učiteli
ve škole odevzdávaly.) platit povinen bude. Který otec dítě bez důležité příčiny od školy odtáhne, pokutny peníze od Ľ roku
ke Ľ roku dáti musí.
4. Koledy byly 4 – 14 ročně. Někde je zrušili. Mají-li nyní býti placeny? Vánoční vykuřování (dálo se při
,,domovním požehnání“ výše vzpomenutém) bylo vyzdviženo dekretem od 2. listopadu 1785. a onen odpad učitelům
dekretem od 6. července 1786. skrze uvedená daru nového roku vynahrazen.
5. Posléze dvorským dekretem od 19.listopadu 1787 bylo nařízeno, aby učitelům školním, ony naturálie a peníze,
jež na fassích a předešlém umluvení základ mají, nýbrž i co prv od zvonění proti bouřim a vykuřování patřilo, ačkoli nyní
oboje zapovězeno jest, dáváno bylo, k čemuž vrchnosti i obce přidržány býti mají. Představení takové koledy sami vyberou
a učitelům proti kvitanci koledy ty odvedou.“
Těžko však bývalo úřadu obecnímu vymoci povinné dávky pro učitele, takže nejednou byl nucen dožadovati se
výpomoci úřadu vrchnostenského, kterýž pak proti liknavým a nedbalým rázně vystoupil, čehož doklad jeden jsme již
uvedli. Budiž zde ještě doklad druhý: Dne 16.dubna r. 1794. zaslal úřad vrchnostenský úřadu purkmistrovskému dopis,
v němž praví: ,,Nařizuje úřad vrchnostenský, že dle přiložené specifikace sousedé do osmi dnů nejdéle zrovna do úřadu
vrchnostenského zaplatí a ten, kdo takový dluh osobně nepřinese, dle nejvyššího nařízení bude potrestán.“ Ku listině té byl
as připojen lístek papírů, na němž napsána byla jména nedbalých ve svých povinnostech, neboť čteme na listině té ještě tato
slova: ,,Ti na cedulce té vyznamenaní rodiče neb matky těch dětí se sem na kancelář příští pondělek po ranní Mši svaté skrz
servusa přivedou“.
Z toho jasno, že úřady vrchnostenské náležitou vedli péči o to, aby obyvatelé zdejší dítky své pilně do školy
posílali a při tom, aby i povinné dávky učiteli náležitě odváděli. Za to však také tehdejší učitel Norbert Jelínek věnoval
škole všechny snahy a síly své ano i hmotné obětě přinášel na prospěch školy.
Během času měněno bylo zákonodárství o školství v ten způsob, že mnohá břemena školní byla obecním sňata
a přidělena vrchnostem, začež dáno vrchnostem právo učitele na svých panstvích si voliti. Největší břemeno uvaleno na
vrchnosti tím, že, pokud týkalo se staveb budov školních, přiděleny vrchnostem tytéž povinnosti, jaké měli ke budovám
kostelním a farním. Bylo jim tudíž od té doby ku stavbě potřebnou hmotu a řemeslníky dodávati, na příslušné pak
obyvatelstvo zbylo dáti dovoz a dělníky. Tím péče o stavbu školy téměř úplně uložena byla vrchnostem. A toho nařízení
přišlo právě vhod zdejšímu městečku :
Škola zdejší, ač jen před krátkou dobou (r. 1765.) vystavená, uznána byla za nedostatečnou. Vrchnosť, které bylo
nyní největší čásť nákladu platiti, nečinila odporu žádného. Za nejvhodnější pro školu považoval úřad vrchnostenský

bývalou kapli bratrskou, kterou však týž úřad již r. 1787. (jak výše jsme pojednali) prodal úřadu obecnímu. Proto
vyjednával úřad vrchnostenský s obcí a dne 20. měsíce listopadu r. 1794. dohodnuvše se učinili tuto výměnu:
Vrchnosť dala obci domek, bývalý vrchnostenský špitál (o němž jsme již výše pravili, že obec pak prodala jej
Frant. Anbelangovi - /viz. pg. 220 / a spolu s ním starou školu, (tehdy pod číslem 42, nyní 56) která bezmála celá nákladem
obecním byla zbudována a obec za to postoupila vrchnosti bývalou kapli bratrskou, aby z ní nová škola byla pořízena.*
Hned po této smlouvě přikročeno ku stavbě školy. Kaple byla uvnitř v potřebné výši opatřena klenutím, pod
kterými upraveny dvě třídy. Poněvadž pak již dříve některé byty v kapli byly pořízeny, (viz. str. 213.) byla úprava bytu pro
učitelstvo ve škole ještě usnadněna.

__________________________________________________________________
*Kontrakt ten památný budiž zde zachován v plném znění :
Tausch – Contract über die aufgelöste Capelle gegen das alte Schul – und Spital Haus.
Dnes níže psaného dne a roku zavedena jest smlouva neb kontrakt s přicházejícím povolení slavné cís. král.
administrace všech zemských panství v království českém mezi úřadem panství Hrochovy Tejnice z jedné a mezi obcí
městečka Hrochovy Tejnice ze druhé strany následovný, který pak ale po vyšším stvrzení teprvé do své mocnosti a platnosti
podat bude.
1. Úřad hospodářský odstupuje obci městečka H. Tejnice pod NC 63. v témž městečku stojící tak nazvaný ,, špitál“
i s tou k němu přináležející zahrádkou. Podobným způsobem stará škola, pod NC 42. poněvadž větším dílem nákladem
městským vystavěna byla a na takovou tehdejší Kněžská vrchnosť něco málo jest konkurrirovala, obci k užitku, v tom stavu
jak se nyní vynachází, s celým právem připadnouti má a vrchnosť se všeho práva na oba domky z pouhé dobré vůle odříká.
Však ale bude
2. obec zavázána onu výlohu, kterou říditel školní, Norbert Jelínek, do staré školy po mnohá léta činil jemu
dorozumitelné nahraditi.
3. Obec Hroch. Tejnecká přijímá ku svému užívání nadjmenovanou školu a špitál s vděčností a odstupuje naproti
tomu ve městečku H. Tejnici na kopci proti farnímu domu ležící a pro sebe na dědično ukoupenou tak zvanou bratrskou
Marianskou kapli, po srážce odprodaného dílu, ku vystavení nové školy, v tom stavu jak se nyní vynachází jakož i s místem
před tou kapli i s malou vížkou bez zvonu. Vyjímá si jenom jeden dílec vpravo vedle věžní světnice, totiž dva tak zvaná
ambita v šířce 7 a délce 14 loktů pro nářadí k ohni, kterýžto dílec pro sebe, poněvadž žádného jiného místa k ochraně jich
nemá, zanechává. Zavazuje se ale obec vnitř jak pilíře vyměřují zeď až nahoru vyhnati a z venku dvéře neb vchod spůsobiti,
aby tak vnitř všechna společnost s tou kaplí byla zamezena. Tak všeho práva na tu kapli na věčné časy se odříká.
4. Nicméně však poněvadž (dle prvního prodeje kaple ze dne 7./I. 1789.) z onoho krámu při kapli se nacházejícího
obec povinna a zavázána jest ročně 24 zl. a 40 kr. nájmu do důchodu vrchnostenského platiti, obec však jinému krám ten
odprodala, proto obec podrobuje se znova nájem 24 zl. 40 kr. rýns. na věčné časy platiti.
5. Poněvadž z kaple od obce odstoupené nová škola pro všeobecné dobro stavěna bude, tehdy samo sebou se
rozumí, ke teprv tenkráte onen špitál sub. N° = 63. a stará škola N° = 42. obci postoupena bude k vlastnímu užívání
a vládnutí, až nová škola vystavěna a k bydlení pro učitele školy a pro žáky schopná a dokonale vyschlá bude, do kteréž
doby úřad hospodářský ponechává sobě právo jimi vládnouti, jako až doposud vládl.
6. Vrchnosť sobě za slušné vyhražuje, kdyby obec Tejnecká jak špitál tak i starou školu někomu odprodat chtěla, je
kupec neb držitel těch domků vrchnosti zaroveň s jinými domkáři 2 zl. robotní odměny ročně platiti povinen bude.
7. Když úřad vrchnostenský kapli od obce odstoupenou příjme, nedovolí se ani tém v ostatních ambitech ani vedle
kaple bydlícím sousedům střechy výše než jak nyní jsou vyzdvihovati, jakož i nedovolí pod tím kopcem kaple nově stavěti
stavení, jež by cítila na překážku a zastavování školy, čímž by vyhlídka ze školy se odjímala aneb nějaká tmavosť
způsobovala.
8. Posléze zavazuje se obec H. Tejnecká ony dva věkem mnoho sešlé špitálníky bytem zaopatřiti a to buď v oněch
od vrchnosti odstoupených domkách, aneb kdyby ty prodány byly v kohokoliv v městečku a to až do jejich smrti a
9. na vyhotovení dvou stejně znějících úmluv z důchodu obecního stemplovaný papír zaopatřiti.
Kterýžto kontrakt ve dva zhotovené výpisy stejně znějící až na další vyšší stvrzení tímto se zavírá.
Jenž se stalo na ús. kanceláři Hrochov- Tejnickém dne 20. listopadu Anno 1794.
( L.S.) Wenzl Pelz,
správce .

Matěj Pohl, představený,
obec řiditel,

Johann Schustr,
obroční

Jan Jehlička,
rychtář městský,
Václav Kamenický, starší
obecní,
Franz Waniek,vejhozný,
Jan Šantrůček, vejhozný.

Gegenwärtiger kontrakt wird in Bezug eines hohen Gubernial Dekrety vom 22. Dezember 1794. N° = 37.199
hiemit von der kk. Staatsgűttes Admstr bestättiget.
Pragam 2. Jänner 1795.
(L.S. )
Johann Joseph Ritter v Erben.
Vorstehender Tausch = Contract wird hiemit vestättiget.
K.k. Kreisamt Chrudim v 13. Jäner Ano 1795. (S L.) Johann Pulpán. Kreis – Hauptman

11. Události další
Roku 1796. nebylo téměř žádné zimy. Jak vypravují zápisky, chodili zde lidé ten rok od vánoc až do Hromnic bosi.
Ještě před Hromnici někteří seli. Za to napadl sníh teprv po sv: Matěji a na nějaký čas byly i dosti tuhé mrazy.
Týž rok pronajala zdejší obec příjem výběru z jarmarků a dobytčích trhů na dobu šesti roků po sobě běžících za
roční plat 60 zl. 10 kr. Obec propůjčila k tomu výběrčímu obecní kulnu a zásobu prken. Proč pronajala obec výběr ten,
kterýž si do té doby sama obstarávala, nevíme.
Roku 1797. žádal obecní úřad dopisem ze dne 10. března, aby vrchnostenský úřad dovolil, by v oněch kapelních
ambitech, která pro obecní disposici vymíněna jsou, světnici pro obecního hlásného spůsobiti mohli. Za důvod uváděli, že
kdyby oheň povstal, snadně a spěšně ku potřebám hasícím by se přistoupiti mohlo. Však úřad vrchnostenský dopisem ze
dne 29.března t.r. odmítá jejich žádost řka, že kontrakt na výměnu kaple od r. 1794. ve třetím punktu přísně praví, že ,,ty pro
obec zachovalé ambity jen pro potřebu k ohni, nikoliv ale pro byt vyhraženy jsou, pročež že úřad vrchnostenský nemůže
povoliti, aby proti kontraktu bylo jednáno. Hlásnému může byt snad ve staré škole býti vykázán. By se k ohni rychleji přijíti
mohlo, představeni na starosti míti budou, by tři klíče k té schránce vyhotoveny byly, ze kterých jeden u obecního, druhý ve
škole a třetí na blízku některému sousedu svěřen býti může. Výloha těch klíčů pro obec neznamenitá jest.“ Posléze praví
úřad vrchnostenský, že obecnímu představenstvu se nebrání ku cís. a král. administraci se pouchýliti.
Rok 1798. nepřinesl městečku zdejšímu nic důležitého, za to však památným stal se rok následující 1799. Tento
rok pomrzlo mnoho švestkových stromů krutou zimou. Dne 23.února byl tak krutý mráz, jakého nikdo z obyvatelstva
zdejšího nepamatoval. Z jara téhož roku byl obílen náležitě zdejší kostel a některé menší opravy na něm byly vykonány.
V měsíci červenci pak prošlo zdejším městečkem veliké množství vojska ruského, táhnoucího proti vojsku
francouzskému. Prošloť tenkráte Týncem 36.000 vojska ruského a to tím během, že počínaje dnem 3.července šlo přes den
vždy 6.000 vojínů. Že tím obyvatelstvo zdejší bylo nemálo rozrušeno, lze si domysliti.
K tomu všemu na zakončenou povstal ještě dne 20.července neznámým způsobem oheň, který zničil čtyři domky.
Roku 1800. vracelo se opět ruské vojsko zdejším městečkem. První vraceli se Týncem dne 29.ledna. Pochody ty
trvaly až do 12.února. Odpočinků učinili zde osm. Celkem napočteno zde 52.000 ruských vojínů.
Týž rok bylo dlouhotrvající sucho a tím i slabá úroda. K tomu všemu ještě onemocnělo zde mnoho dobytka,
z něhož i 64 kusů zhynulo. V zápiscích o této dobytčí nemoci čteme tuto zajímavou zprávu: ,,Proti tomu pádu nic
nepomohlo pouštění krve. Někteří však propichli kůži v lalochu (laloku) a otvorem tak učiněným protáhli provázek
namazaný kolomazí, což však bylo třeba častěji opakovati, aby se rána mohla více kvasiti. Kterému dobytku tak předem
učinili, ten ani nestonal. Jiní propíchnuvše laloch, vstrčili do otvoru toho kořínek černého heleboru (heleboru niger =
čemeřice), což prý též se prospěšným býti zdálo, ale nejzdravějším pro dobytek zdálo se býti, vyháněti jej na čerstvé povětří
a pásti.“
Roku 1801. dne 29.ledna v noci byl tak prudký vítr, že mnoho stavení otrhal, střechy sházel a i několik stodol
úplně vyvrátil.
Rok 1802.byl pro zdejší krajinu rokem požehnaným. Udařiloť se obilí i ovoce. Nicméně v prosinci téhož roku bylo
přece draho a to nejspíše neúrodou v jiných krajích. Bylť korec pšenice za 9 zl., žita za 7 zl., ječmen za 5 zl. 30kr., proso za
8 zl., čočka za 8 zlatých.
Rok 1803. méně šťastný roku předešlého. Byla sice sklizeň bohatá tak, že mnozí nemohouce srovnati obilí do
stodol byli přinuceni stavěti stohy, ale zrno bylo nevalné. Podařiloť se ten rok jenom málokomu obilí dobré skliditi, veliká
čásť obilí promokla ano mnoho obilí i vzrostlo. Léta tak deštivého, jak bylo toto, pamatoval málokdo. Pětkráte v tomto létě
bylo zde i rozvodnění. Prvé rozvodnění bylo na dvě neděle před sv.Jakubem, ostatní přicházela skoro pravidelně vždy po 14
dnech. Vody ty mnoho obilí posečeného pobraly, jinde alespoň potopily. Počasí to deštivé potrvalo až do pozdního
podzimu, takže pro mokro na podzim lidé mnozí ani zaseti nemohli.
A nebylo ani dosti na deštivém počasí. I krupobití bylo a silné bouřky. Krupobití potlouklo mnoho obilí a za

bouřky dne 27. měsíce srpna udeřil blesk do domku Vamberovy, kterýžto domek vyhořel, však, což mnohem horší toho,
zasáhl blesk ten i dceru jeho Annu, kteráž již nebyla více k životu probuzena. Nešťastný hospodář postavil si na témž místě
domek nový s pomocí Boží a ochotným přispěním spoluobčanů zdejších, takže již dne 7. října mohl se opět do vlastního
příbytku odstěhovati.
O nic lepší, ba spíše mnohem horší byl následující rok 1804. Rok ten byl opět mnoho deštivý. Ze přemnohých
dešťů povstala mnohá rozvodnění. Celkem rozvodnily se zde řeky za ten rok 11 kráte. Největší povodeň, jaké zde vůbec
nebylo pamětníka, byla dne 11. měsíce června. Tím ovšem úroda byla slabá na polích. Nejbídnější úroda byla na žitě,
kterého bylo pramálo na mandele a z mandele dodělali se sotva jednoho věrtele žita.Z událostí ostatních toho roku dlužno se zmíniti o tom, že dne 17.dubna oznámil úřad vrchnostenský sousedstvu
zdejšímu, že chrudimský solní sklad nemá zásoby (Ve Chrudimi, městě královském,/ kteráž záhy vztáhla na sebe právo sůl
prodávati/ byla solnice, čily solný sklad pro celé okolí.), pročež vybízel spolu a na srdce jim kladl, aby vypravili se do
Německého Brodu a odtamtud sůl do Chrudimi odvezli za odměnu 45 kr. od soudku. Spolu s tímto oznámením uveřejnil
vrchnostenský úřad cís. a král. patenty vydané od 1. ledna 1804. do 15.dubna t.r. V těchto byly přísně zapovězeny taneční
zábavy jakéhokoliv druhu v pátek a v sobotu ,,vyskytnouti se mající.“ / Svátky Mariánské a jiné větší svátky byly již
vymezeny patenty dřívějšími./ Spolu bylo poručeno, že kdyby v jiný den byla muzika a den postní následoval, muzika při
půlnoci držeti se může, však ale žádnému masitých pokrmů dáno býti nemá.
Rok 1805., kdy vojsko francouzké vedené Napoleonem vtrhnuvší do Rakouska dobylo Vídně a pak až k Brnu
vítězně postupovalo, byl rokem hrůzy pro veškeré Rakousko, ale pro krajinu zdejší i mnohé jiné krajiny české byl rokem
hrůzy dvojnásobné. Trpělať krajina zdejší nejen hrůzou válečnou, ale i hladem. Bylť po neúrodném roce 1804. veliký
nedostatek obilí, který zvýšen byl tím, že hluku válečného nebylo ani možno pomýšleti na dovoz odjinud. Hrůzný tento stav
nejlépe nám ukazují ceny obilí na trzích ve Chrudimi, v Pardubicích a ve Hradci Králové. Byloť ve měsíci červnu
a červenci na jmenovaných trzích prodáváno: Korec pšenice za 35 zl. rýns., žita za 32 zl., ječmene za 26 zl. a ovsa za 10 zl.
rýnských. Tyto číslice připomínají nám samy, jak mnoho as hladu zakusil chudý lid v tomto roce. Tak smutně končil tento
rok, ale ani tím rokem, jak bylo možno očekávati, nebylo neštěstí skončeno. Jako téměř vždy po nedostatku a válkách
dostavují se nemoce, tak bylo i tenkráte. Hned v únoru r. 1806. vypukla zde jako i v jiných krajích českých nemoc nazvaná
lidem ,,shnilá zimnice“ aneb ,,horká nemoc“, /tyfus nejspíše/ kteráž trvala zde po tři měsíce. Jak dokazují matriky, zdejší
zemřelo nemocí tou dosti mnoho lidí. V městečku zdejším samotném as 24 osob.
V měsíci červnu dne 24. /na den sv. Jana Křtitele/ připadl tak silný mráz, že na malých kalužích a v nádobách byl
led. Mráz ten uškodil prosu, takže málokteré bylo poněkud zachováno, ale ostatnímu obilí neuškodil, nicméně úroda toho
roku byla velmi slabá.
Roku 1808. byla obyvatelstvu zdejšímu připravená milá podívaná na domácí vojsko, kteréž bylo zřízeno nařízením
císařským. Vojsko to cvičívalo se ve zbraních každou neděli po ranní Mši svaté. Rozkaz ten nebyl vydán nadarmo, hned již
následujícího roku 1809, když nastala válka opětná s Francií, bylo i této domobraně jíti do boje a mnozí také i z této
domobrany v bojích těch zahynuli.
Z ostatních událostí menších toho roku budiž pro paměť zachováno, že dne 4. srpna /1809/ zaslal úřad
vrchnostenský zdejšímu úřadu purkmistrovskému cirkulář, čili list oběžný, v němž se praví: ,,Dle nejvyššího nařízení nemá
se po celý rok na ty dny, ve které od církve svaté maso je zapovězeno od šenkýřů neb trakterů hostům, kteří by maso žádali,
jim dáti a to pod pokutou 10 českých tolarů. Jedině ti jsou vyjmuti, kteří naší víry nejsou, neb tací lidé, kteří od lékařů
svědectví mají, neb od svého duchovního pastýře dovolení obdrželi maso jísti, kterým se šenkýřům neb trakterům vykázati
musejí. Při tom všem nemají ho v šenkovně, nýbrž v obzvláštním pokoji neb světnici jísti. Aby ale šenkýřové se nemohli, že
jim takové poučení oznámeno nebylo, kdyby se přihodilo, že by takovou pokutu složiti museli, tak šenkýři svým podpisem
stvrditi povinně jsou, že to oznámeno bylo.
Posléze ještě zaznamenati dlužno, že ten rok poprvé zde, jakož i jinde, z císařského nařízení nebyla o půlnoci Mše
svatá tak zvaná ,,jitřní“.
Roku 1810. byly rozrušeny mysle obyvatelstva zdejšího rozkazem, kterým poručil úřad vrchnostenský osadníkům
Týneckým choditi do lesu Babákovských a tam dělati sáhové dříví. Ku takovým pracím byli však poddaní zdejší vázáni
kontraktem ze dne 27.ledna 1786., (Viz tento kontrakt str.194 odstavec 10.) ale poněvadž za posledních let prací těch
/ovšem za určenou denní mzdu,/ byli ušetřeni, zapomněli na své povinnosti. Když pak odvolali se ke krajskému úřadu, aby
tento osvobodil je podobných prací, se zlou se potázali. Krajský úřad odpověděl jim krátce, že jich osvoboditi nemůže,
poněvadž kontraktu mezi vrchností a obcí učiněného rušiti nelze.
Týž rok vznikl oheň v pivovaře zdejším. Obyvatelstvo zdejší mohlo a účinně pomahalo by oheň byl zamezen,
začež jim od vrchnosti veřejné byl vydán dík.
Rok 1811. byl mnoho suchý. Nepršelo od 1.května do 12.června, ve kterýž to den trochu sprchlo, načež opět bylo
sucho do 4.července, kdy opět jen maličko deště padlo, po čemž trvalo sucho dále až do sv. Václava.Žně byly tím brzo
a úroda velmi slabá. Žně započaly po svátku sv: Petra a Pavla a do 25 července byly žně úplně skončeny, takže sklizeno
bylo nejen obilí všechno, ale i vika a ranní prosa.
Však i jiným ještě neštěstím bylo tenkráte stíženo zdejší městečko. Požárem vzniklým dne 9.srpna zničeno bylo asi
pět domků /Jana Novotného, Václava Novotného, Antonína Vaňka, Bartoloměje Vanička, Jiřího Ondráčka/ a nechybělo
mnoho, že by nové neštěstí bylo ještě povstalo. Vzniklť dne 5. listopadu opět požár, který strávil chlév tehdejšímu učiteli
zdejšímu Konstantinu Jelinkovi ,,ostatní však vše kolem“ jak dí zápisky, „skrze ochranu Boží ohněm bylo ušetřeno.“
Po neúrodném roce minulém nastala z jara r. 1812. drahota. Uvedeme zde jen ceny obilní z měsíce března, kdy
bylo nejdráže, při čemž však dlužno na paměti míti, že týž rok byla zavedena měna tak zvané ,,šajny“. / Jeden zlatý šajnový
= 40 kr., čili 0´4 zlatého rakouské měny./ Ceny plodin byly tenkráte tyto: Korec pšenice za 20 zl. /šajnů,/ žita za 18 zl.,

ječmene za 15 zl., ovsa za 12 zl., prosa za 20 zl., hrachu za 24 zl., čočky za 24 zl., viky za 24 zlatých. Libra masa hovězího
pak za 1 zl. š. vepřového za 1 zl. 15 kr.š.
Rok 1813. stal se památným zvláštním zjevem přírodním, neboť dne 20.února byla bouřka a spolu blýskalo.
Na jaře byla na rychlo pořizována silnice od Chrudimi ke Vysokému Mýtu, kteráž měla býti hotova do blížícího se
hluku válečného, ale úplně dopracována přece nebyla. Při válečných pochodech prošlo týž rok zdejším městem nesmírné
množství ruského vojska, táhnoucího spolu s rakouským a pruským proti vojsku francouzskému. I také mnoho ruských
povozů jelo Týncem s různým nákladem.
Podzim toho roku byl mnoho mokrý. Pršelo od sv. Bartoloměje /24.srpna/ s malými jen přestávkami po 12 neděl.
Na poli nebylo možno pracovati, takže někteří seli až i druhý týden po sv: Martině. Otavy za těchto dešťů ani z velké části
nebyly sekány a které byly posekány, shnily na lukách. Jenom nepatrná čásť jich byla sklizena okolo svátku svatých Šimona
a Judy. /28.října./
Roku 1814. byla dokončena silnice mezi Chrudimí a Vysokým Mýtem, při čemž pořízen byl most nad
Novohradskou za zdejším městem ku Čankovicům.
Roku 1815. podali (dne 15/V.) někteří zdejší sousedé žádost tehdejšímu faráři panu P. Olešíkovi, aby po příkladě
jiných měst i ve Hroch. Týnci zařízen byl literácký chór. Poukázali spolu, jaký užitek z takového chóru vycházívá. Pan farář
souhlasil se přáním v žádosti obsaženým, ale poněvadž nebylo prostředků hmotných, nevěděl poraditi, kterak chór ten
zaříditi. Obecní úřad, jemuž pan farář jmenovanou žádost obyvatelstva odevzdal, zakoupil pro chór literácký do kostela dvě
vyvýšené lavice. Aby pak literáci měli vhodnou knihu ke zpěvům, dána jim byla kniha nazvaná ,,Slavíček rajský“ neboli
kancionál vydaný r. 1719. farářem Chroustovickým Janem Božanem, kterážto kniha byla do té doby majetkem kostelním.
Kniha ta podnes nachází se v oněch lavicích literáckých, sbor však literácký nebyl zařízen ani tenkráte aniž v dobách
novějších do dnešního dne.
Roku 1816. bylo mnoho deštivo, takže obilí zůstalo ve klasích mnoho prázdné, čili hluché. Tím byla sklizeň na
obilí po celých Čechách slabá, ale přece ještě mnohem lepší než v zemích okolních, takže při tom všem i dosti mnoho obilí
z Čech bylo vyváženo.
Rok 1817. stal se důležitým nejvíce tím, že toho roku privilegia Hrochova Týnce byla obnovena.
Abychom děje privilegií zdejších jasně před zrakem měli i také jejich rozsah náležitě seznali, nutno na okamžik
vrátiti se v minulost : Výše již (str. 42.) vzpomenuli jsme toho, jak neocenitelné dobrodiní učinila Anna Beatrix Celerová
zdejšímu městečku tím, že vyžádala na císaři Leopoldovi, aby zde směly odbývány býti čtyři jarmarky, k nimž vyžádala
později ještě 4 trhy na dobytek a týdenní trhy. Císařovna Maria Terezka potvrdila zdejšímu městečku všechny uvedené
výsady, čili privilegia dekretem ze dne 18.července 1748.
Když pak nastoupil vládu císař Josef II. bylo opět nutno privilegia ta poslati do Vídně, by nový panovník je
schválil. Poněvadž však z jarmarků značný užitek vycházel zdejšímu městečku, bylo rozhodnuto, že požádají panovníka,
aby nejen dřívější výsady potvrdil, ale aby zdejšímu městečku dovolil odbývati ještě jeden jarmark (pátý). Poněvadž již
zatím byli vyzváni obyvatelé zdejší, aby privilegia ku potvrzení do Vídně poslali, byla privilegia na rychlo přepsána
a úřadem zdejším přehlédnuta, /za kteroužto práci obdrželi osoby úřadní 33 kr. na truňk piva a na chleba./ Privileguje ty se
žádostí vloženy posléze do pouzdra zvlášť na ten účel /ze plátna voskovaného/ ušitého a poslány do Chrudimě. Však
privilegia ta po rozkaze krajského úřadu ještě dvakráte bylo nutno opsati, z čehož vzešlo obci vydání 2 zl. 20 kr., mimo
kterouž částku bylo obci ale nařízení pokladníku ve Chrudimi guberniální taxu za privilegia zaplatiti a to 3 zl. 7 kr.
Když dosti dlouho čekalo zdejší městečko, obdrželo posléze dopis, jímž bylo obyvatelstvu sdělováno, že privilegia
budou potvrzena i že také obdrží žádaný pátý jarmark, ale hrůzou byli jati mnozí, když dočetli se dále, že za to ustanovena
jest zdejšímu městečku taxa 325 zl., kterou bylo městečku zaplatiti dříve, než potvrzení obdrží. Úřad obecní žádal, aby taxa
ta byla obci slevena, zemský úřad však dopisem ze dne 6.března 1787. nařídil, že částka 325 zl. za obdržená privilegia
jarmareční slevena býti nemůže, ale že dovoluje se obci splatiti částku tu ve lhůtách, jež si obec sama ustanoví. Obec zdejší
oznámila pak, že zaplatí částku tu ve třech letech, načež teprv dne 20.srpna 1788. privilegia dřívější císařem Josefem II.
hým potvrzena byla a žádaný pátý jarmark povolen. Pro vysokou taxu, kterou obci za jarmark ten bylo zaplatiti nazýván
býval a často i podnes se nazývá ,,jarmark přikoupený“ ač nyní již příčina názvu toho je mnohému neznámou.
Všechny výše uvedené výsady čili privilegia byla posléze potvrzena císařem Františkem I. ním, dne 9. září
1817.v plném jich rozsahu při tom spolu ustanoveno, že, kdyby trhy neb jarmarky připadly na neděli nebo zasvěcený
svátek, mají býti přeloženy na příští všední den.
Pokud týká se ostatních událostí r. 1817. zaznamenati dlužno, že toho roku byla po Čechách veliká drahota a to od
jara až do žní. Na trhu Chrudimském byl korec pšenice za 45 zl., žita za 45 zl., a ječmene za 28 zlatých.
Zato týž rok udařilo se hojnosť obilí, že poklesly ceny obilné při vánocích tak, že byl korec pšenice za 12 zl., žita
za 10 zl., ječmene za 8 zlatých.
Posléze nelze pominouti ještě toho, že tento rok /jako roku 1813./ již v měsíci únoru /dne 7./ byla zde silná bouřka
spojená s bleskotem.
Roku 1818. nebylo téměř žádných mrazů. Obilí urodilo se tak mnoho, že ač bylo velmi laciným, přece pramálo
bylo kupujících.
Roku 1819. byl stavěn most ve zdejším městě, naváželi silnici a dělali terasy, což vše stálo 12.000 zlatých.
Rok 1820. byl pro osadu zdejší neblahým tím, že krupobití nadělalo zde dne 2 srpna veliké škody. Krupobití to
táhlo se od sochovce, šlo na Bližňovice až ke Přestavlkům. Na hlásku bylo obilí tak potlučeno, že někteří měli z mandele 2
čtvrtce a nejvíce 1 věrtel obilí. Poněvadž pak bylo deštivo v době, kdy ječmeny byly klizeny, vrostly mnohé.
Rok 1821. nebyl opět mnoho štědrým hospodářům. V zimě nebylo téměř žádného sněhu, za to však mrazů bylo
mnoho a krutých, které nadělaly veliké škody, neboť vymrzlo mnoho žit i jarých pšenic, že přemnohé bylo nutno zaorati.

Od jara stále bylo deštivo, tím obilí mnoho vzrostlo a žně mnoho se protáhly. Prosa byla dovážena do stodol až dne 5. ho
a 6. ho října, z nichž některá po 14 až 16 dní na poli položena byla. I také podzimní setí deštěm se zdrželo, ale poněvadž
později přál Bůh počasí příznivého zaseto bylo všechno podzimní obilí a také vzešlo.
Však ani následujícího roku 1822. nenapadlo sněhu, ale kdežto roku předešlého byly kruté mrazy, roku tohoto
nebylo nejen sněhu, ale ani mrazů.
Roku 1823. opět nebylo sněhu, za to však na holo mrzlo mnoho. Léto bylo vlhké a teplé, čímž úroda se udařila,
takže bylo obilí velmi levné. I také hojnosť ovoce se urodila.
Vláda za této doby přála vývoji poddaného lidu volnějšího průběhu.

Oddíl IX. Dějiny Hr. Týnce od doby král. administrace do r. 1848. (1824
– 1848)
1. Prodej panství. Rodina Pánů z Lilienwaldu na Týnci /1824 – 1844/
Cís. a král. administrace uznala za vhodnější prodati zdejší panství, než držeti je ve vlastní správě, pročež ohlásila
na zdejší panství veřejnou dražbu. Při dražbě té konané dne 14. ledna 1824. ukoupil panství zdejší Jiří Prokop, rytíř
z Lilienwaldu, doktor lékařství, cís. a král. postmistr v Jihlavě za tržní cenu 83.110 zl. cm.
Jiří Prokop z Lilienwaldu byl narozen ve Třebechovicích u Hradce Králové. Vyšel z rodu měšťanského, byl však
jako lékař za neúmornou a lidumilnou péči zvláště o chudé nemocné císařem Františkem I. povýšen na stav rytířský
s příjmím: ,,z Lilienwaldu“. Při prvém příjezdu svém do Týnce /dne 23.dubna t.r. / byl slavně uvítán zdejším obyvatelstvem.
Na zdejším zámku nebydlel, ale častěji sem dojížděl z Jihlavy. Byl spolu pánem na Skřivánku /=Lerchenhof/ na Fussdorfu
(?) a Friedrichsdorfu /u Něm. Brodu,/ ale nejmilejším bylo mu panství zdejší, čehož nejlepším důkazem jest, že žádal si,
aby zde jedenkráte byly uloženy tělesné jeho ostatky. Proto také již hned r. 1827. dal zříditi novou hrobku na hřbitově
zdejším po levé straně při hlavním vchodu do chrámu Páně, kteráž nese nápis: ,,Cineribus praenobilis familiae Domini
Georgii Procopii Equitis de Lilienwald“ /= Tělesným schránkám urozené rodiny Pana Jiřího Prokopa, rytíře z Lilienwaldu./
Hrobka ta byla stavěna po čtyři roky, takže teprvé roku 1831. byla úplně dohotovena. Práce ta zdržela se nejspíše úmrtím
pana Jiřího z Lilienwaldu, kterýž zemřel již dne 16. března 1828. raněn byv mrtvicí. Skonal v Jihlavě, kdež byl i pochován,
ale po 9 letech byly vyzvédnuty jeho tělesné ostatky sem převeženy a do rodinné hrobky uloženy, což stalo se neděli pátou
po Velikonoci r.1837.
Po zemřelém Pánu rytíři Jiřím z Lilienwaldu zůstali dva synové. Tito obdrželi společně zdejší panství dědictvím.
Starší, Gustav, rytíř z Lilienwaldu dokončiv studia na školách středních odebral se do Vídně, kdež oddal se studiu
právnickému, ale již ve druhém roce studií právnických zemřel ve věku 20 roků. Skonal ve Vídni dne 10. prosince roku
1837. odkudž mrtvola jeho byla přivežena do zdejšího městečka a zde ku mrtvole otcově uložena.
Zůstal nyní jen mladší syn Adolf rytíř z Lilienwaldu. Však ani poslední tento potomek rodu Lilienwaldova netěšil
se dlouho životu, zémřelť již dne 28. září r. 1841. ve věku 19 let. Tento zemřel ve Hrochově Týnci a mrtvola jeho uložena
ku mrtvole otcově a bratrově.
Ztráty těchto tří osob jest nám mnoho želeti. Bylť otec, jak pravili jsme, mužem šlechetným, srdce dobročinného,
který by dojista mnoho prokázal dobrodiní zdejšímu městečku, kdyby smrť po době tak krátké jej nepřekvapila. Želeti jest
nám pak zvláště mladšího syna Adolfa, kterého stihla smrť právě ve dnech, kdy obíral se myšlenkou, že rozšíří zdejší chrám
Páně.
Když zhynula poslední ratolesť šlechetné rodiny Lilienwaldovy, dostalo se jmění rodiny té vzdálenějším
příbuzným, jichž bylo osm. Tito spravovali společně panství zdejší po tři roky. Roku pak 1844 koupil jejich díly Adalbert
rytíř z Eisensteinu, však s tím toliko úmyslem, aby panství zdejší za krátko mohl prodati a prodejem značných peněz
vyzískati.

Hrobka rodiny Šlechtovy

2. Běh událostí za doby Pánů rytířů z Lilienwaldu
Prodejem panství Pánu rytíři Jiřímu z Lilienwaldu přestalo býti opět zdejší městečko císařským a vymizely téměř
i poslední stopy po řádu praemonstratském. Nejvíce ztráty té a změny pociťoval zdejší chrám Páně, který býval dříve
bohatě udržován, od té doby však ponejvíce byl odkázan na milodary zdejšího obyvatelstva. Ale i ti přece se naskytali. Tak
hned roku 1824. pořídil pan Valter svým nákladem Křížovou cestu, kteráž na druhou neděli svatopostní byla zasvěcena
a touto nedělí počínaje konána byla pak stále a koná se dosud za doby svatopostní pobožnosť křížové cesty.
Tento rok bylo dobře zdejšímu obyvatelstvu, neboť po předešlém roce úrodném bylo obilí až do žní velmi laciným.
Vydatnými dešti v létě urostlo všechno obilí, takže po korci bylo 10 až 13 mandelů obilí, ale poněvadž bujným vzrůstem
a deštěm ulehlo, utrpělo mnoho na zrně. Byloť z mandele pšenice a žita vymláceno nejvíce dva věrtele, z mandele ječmene
sotva tři věrtele. Poněvadž však ve krajinách okolních sklizeň byla úrodnější, nebyly ceny obilí zvýšeny zde ani po žních,
naopak ještě poklesly, takže před vánoci bylo: 1 korec pšenice za 5 zl. 50 kr., žita za 3 zl. 15 kr., ječmene za 2 zl. 12 kr.
a ovsa za 1 zlatý.
Po vánocích roku 1825. byla mírná zima i sněhu bylo málo, načež nastalo jaro suché a chladné. Sucha potrvala až
do podzimu, takže obilí zaseté při sv: Václavu nemohlo vzejíti. Teprv deštěm po sv: Havlu všechno obilí vzešlo, lépe však
ono, které později bylo zaseto. Později nastalo počasí teplé, kteréž potrvalo až do sv: Tří Králů, od kteréhož dne /6/I.1826./
nebylo ani mrazů, ani sněhu, takže lidé bosi chodili.
Tohoto roku /dne 26. března/ zemřel zdejší farář Tobiáš Čech, kterýž jest pochován na zdejším hřbitově. Po krátké
administraci, kterouž obstarával P. Antonín Jedlička, zdejší kaplan, byl jmenován dne 21.května zdejším farářem P. Josef
Škalda, do té doby kaplan v Ústí nad Orlicí. Týž byl narozen r. 1796. ve Třebechovicích, rovněž jako majetník zdejšího
panství pan Jiří z Lilienwaldu, kterýž byl jeho strýcem, bylať matka pana faráře Škaldy /Anna/ vlastní sestra pana rytíře
Jiřího z Lilienwaldu. /Odtud jest si vysvětliti, že pan farář Škalda obdržel zdejší faru a to ve stáří 29 roků./
Tento rok opět byla po delší řadě let /od r.1809./ (viz str.236.) zase o vánocích půlnoční, čili jitřní Mše svatá.
Úroda tohoto roku byla slabá, obilí sypalo pramálo. Ani pak následující rok 1827. nebyl na úrodu mnoho štědřejší;
neboť sklizeň na slámu byla prostřední, ale na obilí velmi slabá. Z mandele pšenice aneb žita bylo vymláceno 1, nejvíce 1 ?
věrtele obilí. Jediné proso udařilo se velmi dobře, čehož příčinou bylo teplé jaro. Pro hospodáře ještě paměti hodné jest, že
týž rok nepršelo od sv: Jana Křtitele až do Nanebevzetí Panny Marie, načež teprv namoklo a brambory započaly růsti. I
vyrostlo tenkráte bramborů veliké množství. Někteří však hospodáři, aby brambory jim dorostly a dospěly nechali je dlouho
v zemi, takže dobývali jich teprv před slavností Všech Svatých. Kteří však nechali brambory na poli přes slavnosť Všech
Svatých, ti o brambory úplně přišli; neboť hned po slavnosti té nastaly deště, napadl sníh a záhy přišly i mrazy, takže nebylo
možno bramborů již dobývati.
Týž rok započalo stavěti zdejší splav. Práce ruční /tesařská, zednická a nádenická/ byly pronajaty za 1.425 zl. cm.,
ostatní /dříví, kámen a dovoz/ dala sama vrchnosť. Stavba však prodloužila se ještě do roku následujícího.
Rok 1828. na jaře vzbudil veliký strach. Byloť tak trvalé sucho, že České, zemské presidium spolu s arcibiskupem
Pražským nařídilo, aby po celých Čechách by konány pobožnosti na vyžádání na Bohu deště, což se i zde vykonalo. Za té
doby sucha byl také /dne 15.května, právě na slavnost Nanebevstoupení Páně/ posvěcen p. farářem Škaldou sv: kříž při
silnici ke Chrudimi za zámkem. O sv: kříži tom víme, že byl postaven nákladem dobrodinců, zda-li však vznikla myšlenka
postaviti tento kříž z touhy, aby Bůh sucho od zdejší krajiny odvrátil, toho zjistiti nemůžeme.
Jak dopadla úroda toho roku nedočítáme se, jen tolik víme, že ovoce tenkráte bylo na všech stranách pramálo,
takže o sv: Martině byl prodáván korec jablek za 6 zl.cm. Po tomto roce suchém přišel rok 1829., kterýž byl plný dešťů.
Počasí deštivé trvalo od jara s malými přestávkami až do pozdního podzimu, sklizeň však obilní nebyla přece horší než
prostřední. Poněvadž pak obilí na podzim seté nemohlo vzejíti a i mrazy záhy se dostavily, vzešla veliká většina ozimného
obilí teprv na jaře
r.1830., z čehož vyšla slabá sklizeň na ozimném obilí toho roku. Téhož roku byla postavena za mlýnem
kontribučenská sýpka nákladem kontribuentů: Sedmi velkých sedláků a 25 chalupníků Týneckých, k nimž byli přiděleni
kontribuenti ze Hliny, Trojovic, Bezděkova a Čankovic.
Za nejdůležitější událosť tohoto roku dlužno však považovati jednání o stavbě nového hřbitova. Bylť do té doby
hřbitov po obou stranách kostela, takže tento stál uprostřed hřbitova. Poněvadž však prostora hřbitovní za té doby byla
úplně nedostatečnou, ukoupila zdejší obec tohoto roku 1830. pozemek za městem, u silnice ku Chrasti vedoucí, za kterýž
dala majetníku onoho pozemku dvě míry jiného pole a k tomu na penězích. Pole ukoupené dala obec zdejší pro hřbitov,
přičemž bylo projednáno, aby patronátní úřad za tento dar poskytoval obyvatelstvu zdejšímu výhody tím, že poplatky z míst
na hřbitově pro zdejší městečko budou nižší než pro osady ostatní, kterážto úmluva také až dosud jest zachovávána. Se
stavbou hřbitova tento rok již nebylo započato.
Roku 1831. bylo místo pro nový hřbitov ustanovené obezděno a dne 19.prosince téhož roku posvěceno, kterýžto
den vysvěcena byla spolu hrobka pánů z Lilienwaldu na starém hřbitově. Poněvadž ode dne posvěcení pochovávány byly
mrtvoly na hřbitově novém, stal se hřbitov starý nepotřebným. Aby prostora ta kolem kostela nezůstala pustou, byla část
hřbitova ležící od kostela ke městu dána kaplanu zdejšímu pro květinovou zahrádku, druhá pak časť, nacházející se mezi
kostelem a zahradou farní byla osázena ovocným stromovím. Stromoví to vysázel tehdejší farář Josef Škalda, pročež užitek
z místa toho bral on a jeho nástupci.
Rok tento smutně zakončil pro zdejší chrám Páně touto událostí: V kapli Panny Marie byl obraz /nejspíše byla to
soška/ Panny Marie, na němž nacházely se cenné dárky, které zavěsili tam ctitelové Panny Marie. Byly tam : Čtyři

dvouřenčníky, 2 renčníky, 2 dvacetníky a jiné pamětní peníze. Mimo to byly tam dvoje granáty, z nichž větší na dvou
šňůrkách byly pravé, druhé menší o 4 šňůrkách byly nepravé. Tyto granáty nepravé byly opatřeny řetízkem, na němž byly
zavěšeny peníze. Všechny tyto předměty byly o posledním rorate /r.1831./ neznámým svatokrádcem ukradeny. ( St. pam.
kn. far. str.14.)
Skončil- li smutně rok 1831. započal mnohem bolestněji a hrůzněji rok následující 1832. Dostavilať se hned z jara
do všech krajů českých cholera, která předcházejícího roku vypukla v Polsku a v Rusku. Ve zdejším městečku vyžádala si
během 14 dní 14 obětí za doby pak falší zemřela zde jen nepatrná čásť cholerou, takže nemožno říci, že by zde tenkráte
krutě řádila.

Hřbitovní kaple sv. Anny
Z roku 1832. zaznamenati jest milou udalosť, totiž stavbu hřbitovní kaple, jejíž příčina a vznik jest následující:
Manželé Matěj a Kateřina Valter-ovi, majetníci obchodu smíšeným zbožím ve Hrochově Týnci, měli ze svého
manželství jediné dítě, dceru Annu, kteráž však zemřela ve věku 17 let dne 22. listopadu 1827. v Praze, kdež byla
operována. Za pomník tomuto jedinému zemřelému dítku ustanovili si postaviti na novém hřbitově kapli ku poctě sv. Anny,
patronky zesnulé dcerušky. Obdrževše povolení církevní i politické, dovedli toho, že stavba během r. 1832. úplně byla
provedena, načež r. 1833. bylo zařízeno a doplněno vše uvnitř, čeho nebylo možno roku minulého vykonati. Pod kaplí dali
zříditi rodinnou hrobku, nad kaplí věžičku opatřenou zvonkem. Nade dvéře kaple dali nápis: „Nákladem Matěje a Kateřiny
Waltrowských manželů 1832.“ Kaple i podzemní hrobka byly posvěceny slavným spůsobem dne 28. července 1833.
správcem zdejšího vikariatu P. Josefem Munzarem, farářem řepnickým.
V kapli té nad oltářem jest ve zlaceném rámě obraz představující svatou Annu s dítkem Marií Pannou. Obraz ten
opatřený letopočtem 1832. jest zhotoven vídeňským akademickým malířem A. Zieglerem. (S rámem a dovozem z Vídně stál
300 zl. cm.)
Aby pak kaple ta po jejich smrti vždy v náležitém stavu byla udržována, postarali se tím, že na páleník a pozemky
k němu patřící, čehož všeho byli majetníky, uvalili závazek na vždy nezrušitelný, kterým každý majetník těchto realit bude
povinen kapli i hrobku v náležitém stavu udržovati a potřebné opravy činiti.
Spolu přáli si jmenovaní manželé, aby v kapli té konána byla několikrát v roce Mše svatá. Proto také založili
nadaci ku kapli, aby z úroků nadačních peněz byly obětovány k kapli té Mše svaté na jejich úmysl. Však nesnadno bylo
tenkráte dostati povolení církevní i politické, by Mše svatá mohla v kapli býti obětována.
Aby jistěji a dříve povolení žadatelé obdrželi, položili také částku zl. 1600 cm. na ten účel, aby peníze ty zůstaly
uloženy do té doby, až by úroky ročními jistina ta vzrostla, by z úroků těch mohl býti zde ještě druhý kaplan. Tím mělo býti
pomoženo zdejšímu obyvatelstvu, aby mohly býti zde dvoje služby Boží i v ty neděle, kdy konají se služby Boží ve
Trojovicích aneb Honbicích. (Listina zakládající ze dne 28. měsíce dubna 1832. – Pam. kn. str. 9.)
To skutečně také bylo pohnůtkou, že tehdejší biskup Karel Hanl sám zaslal žádosť císaři Ferdinandu I., aby přání
jejich bylo vyhověno. Nicméně i potom ještě delší dobu na povolení bylo čekati, až posléze přece bylo dáno dvorním
dekretem ze dne 2. července 1840. (Pam. Kn. str. 8.)
Tím však nebyla ještě ukončena řada dobročinných skutků těchto manželů. Učiniliť posléze ještě nadaci 20 zl. cm.
na ten účel, aby po fundačních Mších, které v kapli té budou obětovány, byli podělováni úroky z této nadace zdejší chudí.
Povinností však těch chudých, kteří chtí almužny té účastni se státi, jest, aby při Mši svaté modlili se růženec za jejich
zemřelou dceru Annu a za rodinu Hanusovu, od úmrtí pak obou těchto manželů Valtrových mají povinnosť chudí modliti se
i za spásu jejich duší.
Do rodinné hrobky Valtrovské pod onou kaplí bylo pochováno nejprvé dne 16. prosince r. 1836. s jich povolením
dítko zdejšího vrchnostenského řiditele Jana Kozlíka, později r. 1843. dne 3. února matka zdejšího faráře Josefa Škaldy,
(Anna, rodem Prokopova ze Třebechovic,) kteráž zemřela dne 1. února 1843. ve Chrudimi. Dne 2. listopadu r. 1855.
zemřela Kateřina Valtrová ve věku 67 oků po dlouhé nemoci a dne 5. listopadu do hrobky byla pochována. Manžel její
Matěj Valter nepřežil dlouho své manželky, zemřelť již roku následujícího 1836. dne 24. října a taktéž do rodinné hrobky
byl uložen.

Kaple sv. Anny na hřbitově

Postup událostí
Promluvivše v souvislosti o kapli hřbitovní vraťme se k udalostem sběhlým od doby, kdy kaple byla postavena.
Roku 1833, kdy kaple úplně byla dohotovena, bylo jaro i léto velice chladné a při tom množství dešťů až do sv.
Bartoloměje, takže málokteré obilí bylo sklizeno náležitě suché. Po tomto počasí deštivém nastala sucha se mnohými
silnými větry, které zvlášťě v prosinci nadělaly velikých škod na příbytcích, s nichž strhaly mnoho střech, i také po lesích,
kdež vyvrátily na tisíce kmenů. V noci pak ze dne 30. na 31. prosince byla silná bořka, hromobití a krupobití, takže rok ten
zakončil spůsobem hrůzným.
Teprv v slavnosti Zjevení Páně r. 1834. utišily se větry, po nichž následovalo teplo, takže před slavností Jména
Pána Ježíše na polích orali, přičemž mnozí až do Hromnic chodili bosi, načež jen málo mrzlo na holo. Rok ten byl mnoho
suchý a tím úroda na polích slabá. Ovoce bylo z jara hojnosť, ale později při suchu zčervivělo, po většině opadalo a co se
udrželo a sčesáno bylo, za krátko shnilo.
Však nedosti na tom, že trpělo obyvatelstvo zdejší tento rok neúrodou, ale stíženo bylo jak tento rok, tak i v letech
následujících mnohými požáry, které spůsobyly přemnoho pláče a neštěstí. Vším právem by mohla nazvána býti doba
následující dobou požárů.
Hned již r. 1834 bylo stiženo zdejší městečko ohněm a to šestkráte:
1ní požár byl dne 6. července v 3.tí hodině ranní. Tímto požárem byly zničeny rolínku Vyskočilovi chlévy.
2hý požár byl dne 11. července v 9té hodině večerní. Tímto ohněm byla zničena stodola témuž rolníku
p. Vyskočilovi.
3tí požár byl dne 7. října o 7mé hodině večerní. Tentokráte vyšel oheň z domku Jana Cepla, kterýžto rychle se
rozšířil a zničil 15 domků a mimo ně i školu. /Ti, jimž shořely domky, byli: Jan Cepl, Václav Sazl, Dvořáček, Matěj Dostál,
Jetmar, Václav Kamenický, Václav Petryn, Josef Česenek, Kopecký, Pavel Rejsych, Jan Poslušný, Václav Vrbata, František
Vacek, Valter-ův dům a krám./ A ještě ani na těchto požárech nebylo dosti, neboť
4tý požár byl hned dne 8. října v 8mé hodině večerní, kterýmž stižena byla „horní hospoda“.
5tý požár byl dne 24. listopadu v 6té hodině večerní. Oheň vznikl ve stodole vdovy Slavíkové, byl však záhy
spozorován a uhasen. Tím byl majetek vdovy jmenované zachráněn, ale jen na krátko, neboť
6tý požár vznikl dne 25. prosince tj. na Hod Boží Vánoční o 7mé hodině večerní. Opět vzňala se táž stodola vdovy
Slavíkové a tentokráte lehla popelem.
Že všechny tyto požáry původ měly ve zlobě lidské jest zřejmo, však pachatel zůstal neznámým.
A ještě ani řadou těchto neštěstí nespokojil se démon osady zdejší, ale pokračoval hned r. 1835. ve hrůzném díle
svém. Povstal totiž opět
1ní požár dne 20. února po 7mé hodině večerní, kterýž vyžádal si za oběť domek Františka Krčmaříka, hned pak
2hý požár dne 21. února po 8mé hodině. Tentokráte shořely dvě stodoly: Václava Kyšperky a Jana Dvořáka a za
několik dní nastal
3tí požár dne 25. února okolo 8mé hodiny večerní. Vznikl za mlýnem u kováře Prokopa Štěrby, ale tentokráte
shořelo jen kus střechy, vše ostatní bylo zachráněno.
Že mysle obyvatelstva za těchto dob nanejvýš byly rozčileny, možno si představiti. Vzpomínajíce pak škod ohni

těmi spůsobených musíme nutně za to vzíti, že mnoho rodin bylo uvedeno v naprostou bídu, poněvadž pojišťovati příbytky
bylo tenkráte málo ještě zvykem. Zda-li ze zničených domků byl který pojištěn, nevím pověděti, jedině o škole možno
určitě říci, že byla pojištěna. Čteme o tom ve stížnosti, kterou zastala zdejší obec úřadu krajskému do Chrudimě, dne 31.
ledna 1838. takto: „Milostivá vrchnosť obdržela od ohnivého ústavu náhradu škody, kterou však táž pro sebe podržela, kde
my se přece důvěřujeme, že by nám jeden díl té náhrady přináležel, poněvadž jsme při stavbě shořené školy potažiou a
ruční práci konali, za kterou, jak se samo sebou srozumívá, milostivá vrchnosť spolu obdržela“ - Jak obec zdejší se stížností
tou pochodila, nebylo mi možno dohledati se, však lze za to vzíti, že nedobře.K tomu všemu neštěstí přidružilo se i to, že úroda toho roku přílišným suchem byla slabou.Z událostí ostatních ještě slušno zmíniti se o tom, že když toho roku skonal císař František II., byla za něj ve
zdejším chrámu Páně konána requiem po tři dny a to dne 16., 17. a 18. března.
Roku 1836. dne 13. dubna byly odevzdány tři stejné, veliké knihy zdejším úřadům a to jednu úřadu farnímu, druhá
městskému a třetí vrchnostenskému. Knihy ty byly pořízeny na ten účel, aby každý úřad zapisoval důležitější udalosti k
úřadu jeho se nesoucí. Na počátku každé knihy jest listina vevázaná, kterou gubernium /dne 31. srpna 1835/ poučuje o
důležitosti pamětních knih a spolu naporoučí, aby náležitě byly vedeny. Jest jen želeti, že tohoto velmi důležitého a
včasného rozkazu bylo velmi málo dbáno na místech přemnohých a také i zde. Nejlépe byla vedena od těch dob pamětní
kniha farní, neboť alespoň několik dějů důležitějších z dob těch i dřívějších v ní jest napsáno, hůře již vedena byla pamětní
kniha vrchnostenská, nejhůře městská, poznáš brzo, že co tam obsaženo, vypsáno jest z pamětní knihy farní. A poněvadž
některé věty z kontextu knihy farní jsou vyňaty, najdeš ve knize té i hrubé nesprávnosti. - Jak velikého vděku byl by hoden,
kdo by alespoň o to se přičinil, aby když již nebyla vedena kniha pamětní, zachovány byly důležitější listiny obecní době
naší!Počasí tohoto roku opět bylo velmi suché. Však po těchto třech letech sucha přišel rok 1837., kterýž byl naopak
přemnoho mokrý. Od jara byla hojnosť dešťů zvláště pak v době od polovic června do 18. července, kdy i vody mnoho
vystoupily, takže nadělaly velikých škod na polích. Mokrem tímto dlouho trvajícím utrpělo obilí tak, že sypalo některým jen
na 2 čtvrtce, nejvýše však na 2 věřtele.
A při této nepohodě časové bylo stiženo zdejší městečko opět novou ranou. Povstal totiž dne 5. června v noci o 1né
hodině zase požár, který zničil zdejší radnici. Požárem tím dojista zkázu vzaly i některé důležité listiny ač toho nelze
pominouti mlíčním, že písemných památek a důležitých listin jak před požárem radnice, tak i delší dobu po požáru
nemnoho bylo šetřeno.
V létě téhož roku bylo započato i se stavbou nové školy. Stavbu podnikl tehdejší majetník panství zdejšího, pan Jiří
Prokop z Lilienwaldu. Na stavbu tu přispívali povinně nejen osadníci zdejšího městečka, a však přiškolených, ale i tehdejší
biskup zdejší, jakožto Pán na Bořicích a Podboru a kníže Kinský, jakožto Pán na Čankovicích, Bližňovicích, Blansku a
Skalici, kteréžto všechny osady byly přiděleny zdejší farní škole.
Nová škola upravena byla tak, že ve přízemí byl pořízen byt pro učitele a jedna třída, ve prvém poschodí pak třídy
dvě. Práce ta nebyla však ukončena do zimy, ale protáhla se do léta 1838. Školní dítky byly zatím vyučovány v najatých
místnostech domů soukromých. Teprv na podzim r. 1838. započato vyučovati ve škole nové. Bylo vyučováno jen ve třídách
dvou, neboť třetí třída byla připravena jen z opatrnosti vzhledem ke budoucím možným potřebám. Že nebyla zbytečnou tato
opatrnosť, povíme na případném místě.Však sotva, že dostavována byla škola, nastal opět požár dne 27. června o 2hé hodiny večerní, který ve krátké době
zničil pět příbytků. /Vyšel z domku vdovy Šimkové a zničil domek Neugebauerův, Josefa Slavíka, pekaře, Josefa
Pakovského a mydláře Karla Opatřila./Z událostí ostatních zasluhuje zmínky,že téhož roku dne 31. prosince přišla do Hroch. Týnce komisse, vyslaná cís.
a král. krajským úřadem ve Chrudimi, přesvědčiti se, zda náležitě jest zacházeno se jměním obecním. Komisse ta nebyla
spokojena se správou obce, pročež za krátko vydala resoluci, kterou direktor zdejšího panství sdělil dne 11. ledna 1839.
purkmistru a ostatním úřadním ke pilnému zachování. Poněvadž resoluce ta dosti jest zajímavou i také důležitou, buďtež
zde uvedeny alespoň některé vyňatky z ní, pokud objasňuje se sjimi tehdejší správa obecní:
„Cís. a král. krajský úřad s velikou nelibostí přišel do známosti, že bývalý početvedoucí obecní kassy a spolu
představený městečka až do 15. Julii 1838. docela žádný journal nevedl a dále špatně. Tak přehlídnutí na zúčtované obecní
jmění nemožné učiněno jest. Skrz to zanedbání slavný krajský úřad nucen se vidí městečka představeneého, jakožto
odstoupeného početvedoucího obecní kassy ku pokutě 2zl. cm. ke zdejšímu tj. Hroch. Týneckému chudému ústavu
odsouditi, kterou týž mezi třemi dny početvedoucímu chudé kassy, tj. p. důchodnímu odvede.
Ohledně potřebování neb užitkování obecních podzemků se úřadu obecnímu nařizuje: Ony v užívání zdejších
babiček dvou ponocných, natahovače hodin, policejního služebníka a pastuchy v užívání shledané pole, zahrady a pašťata
se z té příčiny, když takové užívání na žádné vyšší povolení se nevztahuje neb nepodporuje, nýbrž jen na starobilý zvyk,
který však žádné právo obci zadat nemůže, vztahuje neb základ svůj má, ihned k ruce obci na čas do pachtu dáti mají,
poněvadž obec žádné baby, pnocného a když žádné hodiny nejsou (shořely při požáru radnice), natahovače a žádného
pastýře nepotřebuje a policie skrze službu na penězích odškodněna býti může. - Ohledem kterýchž propachtování
ustanovuje ke komisse na den 22. tohoto měsíce, což se vůbec ohlásí, že licitace dne nadřečeného o 8 hodinách ráno na
zdejším kanceláři držána bude.
Poněvadž obec H. T. žádného dobytka nemá, následovně ani pastuchy, ani pastoušky nepotřebuje. Ta nyní mimo to
i ve špatném stavu jest. Ve 14 dnech budiž prodána. Ohledně obecního domu čís. 21 pak obecní světnice v hospodě čís. 46.
další rozhodnutí jest očekávati.
Zrušují se platy představeným obce, poněvadž ti zdarma sloužiti jsou povinni. Výběrčímu kontribuce z obecní
kassy docela žádná mzda nepatří, nýbrž jeden každý kontribuent kontribuci a cís. daně u vrchostenského kontribučenského

úřadu odváděti jest povinen. Ohledně ustanovení služby neb mzdy za obecního početvedoucího dálejšího usouzení se
očekávati má. Mzdu ponocných 56zl. víd. m. z obecní kassy vypláceti se netrpí, poněvadž když sami občané pomůcky
konati, nechtí zříízené ponocné platiti mají. Také přestanou výlohy jako jsou v účtech H. Týnce na „propitnou a chléb“
obyvatelům při volení ponocných 1.zl 21kr. a 4p.
Obecní kassa ze dřeva dubového se dvěma zapadajícími zámky se dále ve příbytku Josefa Vambery, který celý ze
dřeva pozůstává zanechati nemá a protože se v celém městečku pro takovou žádného jistého místa nenachází tehdy se tato
do vrchnostensého kanceláře nejdéle v 8 dnech odnese./Ukázka tato nasvědčuje, že neuměli tenkráte písatelé resoluceté psáti dobře česky, zata však uměli psásti ostře./
Obec zdejší s resolucí touto nebyla spokojena a proto hned dne 29. ledna téhož roku odvolala se z rozhodnutí
tohoto ku zemskému vladařství. V odvolání svém praví obecní úřad mimo jiné též toto:
„Josef Židek bývalý purkmistr dokazuje svou nevinu, že on 15. července r. 1838. odevzdal úřad početvedoucímu
Josefu Vamberovi a obecní příjmy i vydání že za ten čask krátký pak nebyly znamenity. Praví, že úřadoval počínaje od 30.
dubna 1819 a že nikdy pro žádné přehlédnutí kázán nebyl, ale ke spokojenosti slavných úřadů svůj úřad zastával.Na druhém článku té resoluce bylo nařízeno, by zdejší babičky, natahovač hodin, policejní služebník a pastýř
sousedského dobytka z užívání obecních rolí, zahrad a pašťat byli vyhoštěni a tyto grunty se propachtovaly, poněvadž obec
bábu, ponocného, natahovače hodin a pastýře nepotřebuje a policejní služebník za službu na penězích odškodněn býti
může. - Ty všechny grunty /t.j. pole č.top. 300, 301, 302, 303, 304, 368, 450, 476, 480, pak na hlásku, jako pastviska č.top.
2, 71, 136, 272, 337, 355, 452 a louka na ovšovcích a ostatní draha za zámeckou, nad chalupou Martina Poslušného, kopec
nad vodou atd./ byly od starožitna vlasťnosť aneb „statek obecný“ /Gemaindegut/ kteréž k užívání každého úda obce
Hrochov-Tejnecké určité byly, nikoliv ale „jmění obecné“ /Gemaindevermögen/ neboť nejenom, že veškeré sousedstvo
těchto gruntů užívalo, nachází se přes to všechno ve dskách zemských ve guaternu památném od r. 1544. Lit. J25.
porovnání vtělené, které v roce 1545. od někdejší vrchnosti Pana Hrocha z Mezilesic podepsáno jest bylo a ve kterém tyto
grunty jako naše vlastnosť se považují. Dále vynachází se v protokolní knize se hnědými deskami od 19. sprna 1788. Fol.
12 resoluce slavného úřadu Hroch. Tejneckého dne 6. července 1788. vtažená v jejímžto druhém článku rozhodnuto se
nachází, že milostivá vrchnosť ty všechny grunty všem obyvatelům městečka Hrochova Týnce k užívání a pasení dobytka
postoupila.
Sousedstvo Hr. Týnecké se v pokojném držení těchto gruntů po mnohá staletí vynacházelo a jmění obecní Hr.
Týnecké nepozůstávalo v ničem jiném než v pouhých užitcích z jarmarků. Poněvadž však k veřejným důležitostem jako ku
placení mzdy pro představené, početvedoucí, policajtné služebníky, ponocné a pastýře sousedského dobytka důchod
zapotřeby byl, pročež usneslo se sousedstvo k odstoupení některých gruntů a tím se obecní jmění spůsobilo a to proto,
poněvadž by to velmi obtížno bylo, aby obyvatelstvo na ty potřebné výlohy reparticí splácelo a tento požadavek až na naše
časy se pozoroval, dle kteréhož ty výlohy z obecního důchodu dílem v hotovosti se zapravovaly, dílem však za jisté menší
služby potřebujícím služeníkům jisté dílce gruntů se vykázaly, následovně jsou ty grunty, které zdejší babičky, ponocní,
pastýřové a policejní služebníci užívají, pravý, obecný majetek /Gemaidegut/ a ne jmění obecní /Gemaidevermögen/. Kdyby tedy zdejší sousedstvo ty právě dotčené služebníky v hotovosti platiti mělo, pak by témuž naproti tomu grunty ty
připadnouti musely, kterýchž oni služebníci na místě platu užívají.
Po té hájena jest v odvolání pastouška a to na základě tom, že „táž zajisté nákladem obyvatelů, totiž přispěním
práce ruční a potažitě ke stavu přivedena byla a tedy jakožto vlastnosť obyvatlů zhlížena býti musí“.
Když pak i proti ostatním odstavcům výnosu krajského úřadu námitky jsou pověděny, bojuje posléze úřad obecní
proti tomu, aby kassa obecní do úřadu vrchnostenského byla přenešena. Praví mimo jiné, že „rukojemnství za kassu nemůže
býti uloženo milostivé vrchnosti, obec tedy, kdyby kassa obecní na vrchnostenském kanceláři jakoukoliv náhodou oloupena
byla, docela žádné jistoty nemá. Bezpečné místo pro kassu obecní ve městečku tu i tam lze nalézati, ale jak se prací
zednickou započíti bude možno, e příbytku početvedoucího se klenutí udělá bezpečné.“Odpovědi zemské vlády na toto odvolání nemáme, jedině toho jsme se dohledali, že bývalý purkmistr Josef Židek
pokutu mu stanovenou po řece zaplatil.Týž rok na jaře byl opravován zdejší chrám Páně a to ponejvíce uvnitř. Z venku byly vykonány jen opravy malé a i
ty bylo těžko konati pro nestálé počasí. Byloť týž rok deštivo od časného jara až do podzimku, za to pak podzim byl až
příliš suchý.
Po suchém podzimu nastaly kruté mrazy, které trvaly až do pozdního jara roku 1840. Za těchto mrazů zmrzly
brambory nejen ve špatných, ale namnoze i v dobrých sklepích. Též pomrzlo mnoho švestkových stromů. Rok 1842. stal se památným krutým suchem, které trvalo od jara až do zimy, neboť za veškorou tu dobu bylo jen
několik dešťů. Pro mlýny z veškerého okolí zdejšího byl nedostatek vody, takže odtud až na tři míle daleko do mlýnů obilí
dováželi, nejvíce ke Vysokému Mýtu. Za semletí korce obilí platili 8 grošů stříbra. Sklizeň obilní byla slabá, ale sklizené
obilí sypalo pěkně. Bramborů se urodilo velmi málo. Nejhůře bylo o trávu, nebyloť ani sena, ani otavy.
Za to šťatnějším byl rok 1843. Obilí vydařilo se velmi krásné, bylo i dostatek bramborů a ovoce.
Téhož roku byl jmenován pro zdejší farní osadu ještě třetí kněz. O místo druhého kaplana bylo pojednáváno již r.
1840. dosti čile mezi konsistoři a farním úřadem. Obce přifařené byly ochoty také někojakou částkou peněžitou přispívati,
aby tím spíše ještě jednoho kněze obdržely. Však když připočteny byly tyto dobrovolné dávky k úrokům vycházejícím z
jistiny rovinou Valtrovou na účel ten uložené, částka ta veškerá nedostačovala ještě pro druhého kaplana, pročež další
vyjednávání ustalo. Ale roku 1843. vyjednáváno pznovu až docílena shoda a dotace druhému kaplanu byla zajištěna. Týž
rok z jara jmenován již druhým kaplanem zde P. Alois Růžička. Potřebná dotace byla dosažena tím, že k úrokům z nadace
Valtrovské dobrovolně přidávaly každoročně: Bořice 3zl. 31 1/v com. m., Čankovice 3zl. 3kr. c.m., Bližňovice 2zl. 6 1/v
c.m., Blansko 1zl. c.m. Skalice 19 kr. Hrochův Týnec /obec/ dával 16zl.c.m., takže celkem dávaly obce jmenované 26zl.

conv.m.. Tyto dobrovolné dávky s úroky z nadace činily druhému kaplanu potřebnou tehdy dotaci 100zl.c.m. Od této doby
byly pak ve Hroch. Týnci stále dva kaplani až do ledna r. 1854. ve kterémž měsíci druhý kaplan odešel a nebyl již na něho
jiný jmenován.

3. Panství Hroch. Týnecké majetkem rodiny Šlechtovy
Roku 1844. dne 1. května ukoupil ve veřejné dražbě, kteráž ve Praze byla konána, panství Hrochov-Týnecké pan
Petr Karel Šlechta za 151.600zl. conv.m.
Pan Petr Karel Šlechta byl z Lomnice u Jičína, kdež měl velkoobchod plátnem. Kupoval přízi a dával tkáti ve svém
domě i do domů jiných, takže poskytoval obživu množství chudého lidu. Byl ctěn i ve schůzích obchodníků téhož
zaměstnání, čehož nejlepším důkazem byly záslužné, stříbrné i zlaté medaille, jichž dostalo se mu před koupí zdejšího
panství od spolku obchodníků pražských i dolnorakouských.
Správu zdejšího panství ujal pan Šlechta dnem 1. června 1844 do kteréhož dne vyhradila si odstupující vrchnosť
všechny požitky z panství. Do Hroch. Týnce přijel pan Šlechta v měsíci červenci. Měto před příchodem jeho dalo postaviti
slavnostní bránu na níž byla zeleň dubových větviček, ganderium a domácí střelci se svou kapelou vyjeli vstříc nové
vrchnosti až do Podboru.
Poněvadž v rodině pana Šlechty bylo pomýšleno na to, aby syn Petr Vincenc se oženil, jmenoval ho otec hned r.
1845 spolumajetníkem panství Hrochov-Týneckého. Petr Vincenc Šlechta slavil pak již roku 1846. sňatek, pojav za
manželku Leopoldinu, dceru Bedřicha Jeníka Zásadského, rytíře z Gamsendorfu, majetníka panství v Zámrsku. Město
zdejší projevilo účast na této rodinné slavnosti pánů Šlechtů tím, že novomanžely slavnostně uvítalo.
Rodina pana Šlechty záhy uvykla zdejšímu městu a žila s obyvatelstem zdejším v poměru přátelském. Chudému
lidu přispívala, zvláště za doby zimní, palivem. Paní Anna Šlechtová, manželka pana Petra Karla Šlechty, poskytla i několik
dárků zdejšímu chrámu Páně.
Roku 1851. povýšil císař František Josef rodinu pánů Šlechtů ve stav Šlechtický s praediktem „ze Hrochova“ a r.
1886. povýšil ji do stavu rytířského s názvem „ze Všehrd“.
Veškerá rozloha pozemků zdejšího panství za dob pánů Šlechtů /dle výkazu z r. 1859/ byla tato:
V okrese Chrudimském: Týnec, Trojovice, Zájezdec...284jiter 707?s
V okrese Vysoko Mýtském: Řepník, Libecina..........116 „ 487 „
V okrese Skučském: Střítež.........................119 „
320 „
V okrese Hlineckém: Horní a Dolní Babákov..........938 „
1490 „
V okrese Nasavrckém: Hlína......................... 14 „
949 „
1273 jiter 753?s

4. Udalosti od r. 1844 – 1848
Rok 1844. ve kterém pan Petr Karel Šlechta ujal zdejší pantví, byl pro hospodáře neblahým. Byloť týž rok více dní
zasmušilých a deštivých než jasných. Brambory zasázené téměř všude mokrem shnily, takže po většině podruhé byly
sázeny. Sklizeň toho roku byla celkem velmi slabá.
O nic lepším, ba spíše ještě horším, byl rok následující, 1845. Rok ten započal velmi krásně a zle zakončil. Byloť
hned po novém roce tak krásně, že po slavnosti Zjevení Páně hospodáře orali, někteří i seli. Za to později dostavila se krutá
zima a napadlo dosti mnohého snéhu a když pozdě na jaře mraky ustaly a sníh sešel, nastalo počasí deštivé, které trvalo až
do června, takže někteří hospodáři teprv v červnu zaseli. Úroda na polích i na stromoví byla velmi slabá. Po žních teprv
udělalo se počasí příznivé a podzim byl velice suchý.Roku 1846. byla pořízena silnice od Hroch. Týnce ke Podboru a dále ke Dašicům.
Slabá úroda posledních dvou let byla na příčině, že obilní ceny již na jaře tohoto roku stoupaly, když pak i tento
rok obilní sklizeň byla velice slabá a při tom i pramálo bramborů se urodilo, nastala koncem roku 1846. drahota, kteráž
potrvala až do žní r. 1847.
Aby poněkud drahotě bylo bráněno, bylo hned z jara r. 1847 zapovězeno obilí do cizích zemí vyvážeti, což dálo se
za dob dřívějších nejvíc do Saska a Polska. A přece i při tom zákazu vystoupily ceny obilí tak, že korec žita byl prodáván až
za 28zl. Zato tento rok byla na polích tak krásná úroda, že lidé za mnoho let takové nepamatovyli – tím ovšem ceny obilí
zase klesly.
Roku 1848. dne 5. srpna zemřel ve stáří 52 roků zdejší farář P. Josef Škalda, kterýž dlouhou dobu churavěl
vodnatelností. Byl pochován dne 7. srpna na hřbitově sv. Anny.
Tento farář postavil si trvalý pomník tím, že dlouhou dobu před smrtí založil dvě nadace pro chudé školní dítky:
Prvou nadaci založil farář Škalda již r. 1831. Položilť dne 10. ledna t.r. v úřadě vrchnostenském do pokladny
chudých 200zl. víd. m., aby úroky z této summy každoročně chudé, však pilné a mravné dítky zdejšího města byly
podělovány a to tak, aby za úroky ty nakoupené jim bylo potřebného oděvu pro dobu zimní. Volbu dítek chudých má

vykonati místní farář spolu s úřadem vrchnostenským. Tu však učinil zakladatel podmínek, aby po jeho smrti ty dítky, které
budou poděleny pomodily se v týž den ve škole za spásu jeho duše modlitbu sv. růžence.Roku 1838. učinil na týž účel a s touž podmínkou nadaci druhou uloživ do pokladny chudých 40zl.víd.m. (Farní
pam. Kn. str. 336).
Po smrti faráře Josefa Škaldy byla zdejší farnosť administrována zdejším kaplanem P. Josefem Hanusem, kterýž
dne 1. prosince téhož roku byl jmenován zdejším farářem. /Týž byl narozen 7.XII.1818 ve Vysokém Mýtě a jako
novosvěcenec byl r. 1843. jmenován kaplanem zdejším./

5. Bouře roku 1848
Politické bouře, jimiž zmítána byla říše francouzská působily i na říši naši. Západní bouřlivý vítr zavál, zatřásl
hlavním městem říše Rakouské Vídní a brzo po té i naší Prahou.Dne 11. března 1848. zbouřila se Vídeň proti otčímské samovládě prvního ministra, knížete Metternicha. Císař
ihned propustil Metternicha a slíbil constituční čili ústavní zřízení. Vláda zemská prohlášena pro všechny země mocnářství
Rakouského dne 15. března. Však již před tím /dne 11. března/ odýbváno bylo ve Praze shromáždění, ve kterém ustanoveno
žádati mimo jiné: aby jazyk český ve školách a úřadech byl navrácen ve stejnou platnosť s německým; aby země koruny
české měly společný sněm, v němž by také lid obcný byl zastoupen; aby obcím dáno bylo samostatnější zřízení; aby
poddanství lidu selského bylo zrušeno za přiměřenou náhradu; aby na místo úřadů a soudů patrimoniálních v úplnou
platnosť přišly soudy královské. (Ottův sl. naučný VI.243). Petice z tohoto shromáždění vzešlá byla hojně podepisována a
již dne 19. března odejelo s ní poselství z Čech do Vídně. Zatím však na mnohých místech propukaly bouře, které vznikaly
ponejvíce tím, že neporozuměno prohlášení konstitučního zřízení.
Mnozí soudili, že konstitucí jest úplná svoboda či lépe řečeno nevázanost. Dne 29. března vrátilo se již poselství
české z Vídně s odpovědí od císaře větším dílem potěšitelnou. Výsledek poslání oznámili poslové spůsobem slavným s
řečniště postaveného před sochou sv. Václava. Večer mělo býti slavnostní osvětlení Prahy, kteréž však bylo překaženo,
neboť živlové nespokojení, že spíše výstřední nebyli schopni klidné úvahy. Bouře vzrůstala a nové poselství posláno do
Vídně žádosti o nové věci. Ač vláda vedla si velmi mírně, nebylo již možno lid upokojiti. Autorita úřadu klesala, lidé vrstev
nejnižších dopouštěli se různých násilí, jako např. lesní krádeže, střelba zvěře považována za svobodnou již podle hesla
konstituce. Nastaly nepořádky a zmatky ve velkých městech i v malých osadách vesnických. Císař nejsa životem ve Vídni
jist, odebral se do Innspruku. V Praze, dne 12. června, konána slavná mše sv. na náměstí Svatováclavském /bylo to v
pondělí svatodušní/, jež měla vésti ku sbratření všech tříd obyvatelstva, nastala krvavá srážka s oddělením vojska před
samým domem generálního velitelství. Manželka nejvyššího velitele, kněžna Windischgrätzova při této srážce zastřelena v
okně svého bytu byla. Dlažba Prahy byla krví zmocena. V ulicích, hlavně přičiněním studenstva, které zvláště písněmi již
dřívo lid rozčilovalo k odboji, stavěny barikády po spůsobu francouzském. Jenerál Windisschgrätz prohlásil stav obležení,
ve dvou dnech odboj přemohl. Praha se vzdala, ale obležení zůstalo na dlouhý čas. V říjnu utišil Windisgrätz i bouři ve
Vídni. Však šlechetný a dobrosrdečný císař Ferdinand sit jsa vlády za takovýchto neblahých poměrů a k tomu i tělesně jsa
churav, odřekl se dne 2. listopadu veškeré vlády, odevzdav ji synu bratra svého, arciknížete Františka Karla, Františku
Josefovi. Ferdinand Dobrotivý ustoupiv v soukromí, odebral se do Prahy, kdež v tichosti strávil zbytek svého života.
Předevše tyto udalosti z dějin všeobecných, můžeme přistoupiti ku otázce, jakou as měrou bralo účasť na bouřích
těch městečko zdejší?! Předem bude as mnohý držeti mínění, že i zde něktěří nechtěli zůstati za jinými. A míněni tj. úplně
správně, neboť i někteří zdejší obyvatelé chtěli pomáhati dělati bouři, ano, bojovati i proti vojsku císařskému.A nedivme se tomu, vždyť i Hrochův Týnec měl tenkráte již také své domácí vojsko. Byli to domácí střelci, o nichž
již dříve /str.258/ jsme zmínku učinili. Tito nazývali se chór vojenský, všeobecně nazýváni byli garda. Vojenský chór zdejší
byl jaksi oddílem domácího vojska Chrudímského, kdež také bylo vrchní velitelství, kdežto v Týnci byli jen důstojníci, z
nichž nejvyšším byl setník /r. 1848. byl jím pan Valter/ a po něm nadporučík /r.1848. p. Anbelang./ Chór Týnecký čítal
pravidelně as 40 mužů. Uniforma jejich byla takováto: Černý frak, na prsou quastle barvy zelené s bílou, klobouk dvourohý
a na něm chochol barvy rovněž zelené s bílou, po boku kord.
Chór zdejší jakmile došly první zprávy o nepokojích na jaře r. 1848. cvičil se pilně ve zbraní. Tím již postavil se v
čelo veškerému hnutí na zdejší osadě. Když pak došla zpráva do Chrudimě, že Praha je obležena a že je s Prahou zle, ihned
pustil se ze Chrudimi jeden oddíl gardy Praze na pomoc. Ostatní oddíly, s nimi i Týnecky, čekali netrpělivě na rozkazy
vrchního velitelství z Chrudimi. A skutečně měli společně vytáhnouti v boj. Aby tak se stalo, rozběhli se poslové na rychlo
ze Chrudimi do veškerého okolí a vybídli ku rychlé jízdě Praze na pomoc. Všichni měli se shromážditi až uvidí ohně
planoucí na návrších Chrudimských.
Jakmile tedy objevily se ohně na návrších Chrudimských, rozproudila se vojenská krev i ve zdejším domácím
vojsku a ihned také nastal čilý ruch. Ze zvuků válečné trubky pustil se zdejší chór ještě hned v noci do vrchnostenské
bažentnice, kdež nasekal množství mladých doubků. /Že nepožádali o dovolení majetníka panství, rozumí se samo sebou.
Vždyť byla doba válečná, kdy vše podobné jest dovoleno/. Nařezavše doubků vrátili se a nyní po celou noc pracováno o
překot. Jedni osekávali doubky a na rychlo okovávali v náležité píky, jiní lili kule a jiní dělali patrony. Pomáhal kde kdo
byl. Do rána bylo vše hotovo, i povozy obstarány, aby bojovníci doveženi byli do nádraží v Pardubicích, odkuž s jinými
sbory na rychlo bylo jeti ku Praze.
Ráno zúčastnilo se vojsko zdejší slavných služeb Božích, které konal P. Josef Hanus, kterýž také po službách

Božích jel vyprovoditi vojsko až do Pardubic. Šťastně dostali se do Pardubic, kdež bylo jim nějakou dobu čekati na vlak,
Jak dlouhou byla každá minuta, kterou měli čekati na vlak muži ti prahnoucí po boji můžeme si představiti. Po krátkém
čekání přijeli však někteří známí vlakem od Prahy, kteří potvrdili našim vojínům, že s Prahou skutečně jest zle a radili
vojsku našemu ku návratu domů, jindž že by to s nimi mohlo dopadnouti zle. Skutečné, však při tom rozvážné vojsko
zdejší, když vidělo, že známí tito myslí to doopravdy, uposlechlo moudré rady a aby to nedopadlo zle, vrátilo se zase k
Týnci. Když po návratu opět v kostele se pomodlili, šli statečně domů.
Tak spíše žertovně než vážně skončily bouře r.1848. ve zdejším městečku. Však výprava ta vojenská vyšla přece na
užitek zdejšímu chóru, neboť pan Šlechta, majetník panství, nejspíše ze strachu, aby mu nechali na pokoji doubky v
bažantnici, kdyby jim opět připadlo na mysl do boje táhnouti, daroval jim 50 stejných bílých klobouků a tak zajistil si jejich
přízeň. Daroval jim je však nadarmo, neboť ke druhé výpravě již nedošlo.

6. Kulturní stav zdejšího města od r. 1770 do r. 1848
a) povahopis zdejšího lidu
Posuzujeme-li lid zdejší nejprvé po stránce náboženské musíme mu vzdáti veškerou chválu. Lid za těch dob plnil
náležitě své povinnosti náboženské a proniknut jsa duchem učení Kristova, víru svou projevoval i ušlechtilým spůsobem
života. Ku rozkvětu života náboženského na osadách napomáhala i vláda hajíc a podporujíc instituce náboženské, vyjma
neblahého poručníkování císaře Josefa.
Na osadě zdejší byl lid navyklým plniti povinnosti své náboženské již od dob dřívějších, více než jinde, a to ještě
od doby kdy byly zde konány slavné poutě a schůze jednoty v kapli bratrské.
Ani peněz nebývalo šetřeno kde šlo o věci náboženské. Tak na př: nebylo šetřeno peněz obecních o slavnosti
Vzkříšení Páně, nebylo šetřeno ani o slavnosti sv: Jana Nepomuckého, o kteréžto slavnosti bývala krásně osvětlována socha
sv: Jana Nepomuckého na dolním náměstí.
Čtemeť již v účtech obecních r. 1729. že za světlo při slavnosti sv: Jana Nepomuckého bylo vydáno 45 kr.
Připomenu jen ještě výdaje obecní spojené každoročně se slavností Božího Těla:
Za 2 libry ručničného prachu pro střelce ........... 5 zl. víd. m.
Za přivezení „májů“ s Babáků ku této slavnosti ..... 2 zl. 30 kr.
Za přinešení rákosí k rozsypání při Božím Těle ..... 37 ? kr.
Za smetení náměstí před Božím Tělem ................ 37 ? kr.
Za nosení bubnů /kotlů/ a houslí při průvodu B.T. .. 37 ? kr.
(Výdaje obecní z r. 1840. str. 15.)
Později od r. 1859. každý rok dávala zdejší obec i hudebníkům za hudbu při průvodech církevních půl vědra piva,
kterýž obyčej zachováván jest podnes. Celkem žil lid zdejší životem zbožným, tichým a pracovitým.

b) Poměr vrchnosti k občanům
Téměř naprostá moc vrchnostenská nad poddanými každým stoletím byla zákonodárstvím ztenčována. Zvláště
mnohé patenty císaře Josefa II. nesly se k tomu, aby životu lidu poddaného popřáno bylo volnějšího vývoje. Nicméně i po
tuto veškerou dobu zůstávalo mnoho moci v rukou vrchností, které vedly dozor svými úřadníky i na správu obecní. A právě
tito úřadníci mnohdy vedli se až příliš despoticky, ba i nanejvýš nespravedlivě, takže neblahá pověsť o nich zachovává se až
podnes. O nesprávnostech ano začasté i násilnostech jejich úředníků vrchnosti někdy věděly, jindy nevěděly ničeho. Kterak
bezohledně někdy úřady vrchnostenské si vedly, označím jediným příběhem:
Dne 23. června 1805. oznámil zdejší vrchnostenský úřad úřadu purkmistrovskému, že zdejší revír Týnecký „k ruce
vrchnostenské k užívání přitažen jest.“-Na jakém důvodu a právu tak se děje, dopis ani slovem se nezmiňuje. Nařizuje však
jen prostě, aby úřad představený městečka všem obyvatelům oznámil, že se vůbec nikdo nemá opovážiti s puškou vycházeti,
aneb jiných nástrojů potřebovati, které by ku zkáze vrchnostenské ve příčině polní zvěře a ptactva směřovaly. Spolu praví,
že ku výstraze stalo se toto opatření:
„Adjukt babákovský jest ustanoven s připojením zdejšího Týneckého hajného na ty vejstupky pozor dáti a
kteréhokoliv v pytláctví, neb ve vybírání vajec koroptvích dopadne, jeho stihnouti a úřadu vrchnostenskému dostaviti, při
kteréžto dostavení týž půl sudu piva od vrchnosti obdrží, které ten dostižený škodník zaplatiti povinen a mimo to
k vyměření trestu dle nejvyššího patentu přitažen bude.
Však nejen ti nadřečení opatrovníci toho revíru ten půl sud piva obdrží, nýbrž také i ti obyvatelové městečka, kteří
takové v pytláctví dopadnou, jemu flintu vezmou a úřadu vrchnostenskému oznámí.“

c) Soudy konané úřadem vrchnostenským
Od doby, kdy omezen byl počet hrdelních soudů, bývaly pachatelé těžkých zločinů odevzdáváni z celého zdejšího
okolí na soud a k potrestání krajskému úřadu soudnímu v Chrudimi. Poklesky menší, neshody a spory mezi domácím
obyvatelstvem vzniklé aneb mezi domácím obyvatelstvem a cizinci na území vrchnosti podřízeném sběhlé, vyrovnávaly
úřady vrchnostenské. Byly tudíž úřady vrchnostenské spolu jakýmsi nížším tribunalem soudním, kterážto moc jejich
nazývala se „pravomoc dominikální“. Tuto pravomoc vykonával na panstvích větších zvlášť k tomu zřízený úředník,
„justiciár“ zvaný, na menších panstvích vrchnostenský správce čili direktor.
Ve zdejším městečku naskytaly se spory s cizinci nejspíše vždy o trzích a jarmarcích. Nebude dojista od místa,
když povím zde o jednom takovém příběhu:
Na posledním jarmarce /dne 21. prosince/ r. 1789. přijelo do zdejšího městečka několik pekařů prodávati své
zboží. Což podobného nevešlo dosud v obyčej; neboť od dávných dob nesměl nikdo zkracovati živnosti osadníků některého
panství, jehož nebyl poddaným tím, že by šel zboží své prodávati na panství to. Ani jarmarky nebyly zákona toho
osvobozeny. Zákon ten však byl zrušen císařským patentem r. 1781. Pekaři zdejší vidouce, že tito cizí pekaři, kteří ze
Hlínska byli, prodávají na jejich újmu, byli nanejvýš popuzeni a ihned také vykonali na nich pomstu. Dali totiž chléb pekařů
Hlineckých zvážiti /určitá váha chleba byla zákonem nařízena/ a poněvadž byl „ s nedostatkem více lotů natrefený,“
všechen chléb pekařů Hlineckých odňali. Hned na druhý den /22. prosince/ oznámil úřad purkmistrovský celou příhodu
úřadu vrchnostenskému, kterýž odpovídaje na dopis ten praví, že nejvyšší poučení ze dne 2. prosince 1781. toho dovoluje
řemeslníkům a že toho tudíž zameziti nemožno, ale že chléb, kterýž lehčí byl natrefen zkonfiskovali, to že dobře se stalo.
Však i sami obyvatelé zdejší poskytovali látku soudům; neboť ačkoli obyvatelstvo zdejší bývalo, jak pravili jsme
výše, povahy mírumilovné, tiché a zbožné přece neuvarovalo se časem různých sporů.
Do r. 1798. řízeno bylo domácí soudnictví tím během, že když spor jakýs byl úřadu oznámen , správec
vrchnostenský ustanovil den, kdy sporné strany mají se dostaviti. Roku 1798. dne 18. srpna oznámil správce
vrchnostenský /Václav Pelz/ představeným zdejšího městečka, že „při zdejším císařském správcovském úřadě
každotýhodně v pátek a v sobotu ústním jednáním všechna nedorozumění a jiné rozepře zdvihnouti a v dobrý mír uvésti
hledati se bude.“
Na ukázku buďtež zde uvedeny některé obrázky z těchto soudů:
Jako každá osada mívá vždy své nepokojné a sporu milovné občany, tak bylo i zde. Předním takovým nepokojným
duchem byl Cyrill Jemelka. Na toho také bylo vícekráte žalováno u zdejšího vrchnostenského úřadu. Tak bylo i tenkráte.
Když Martin Vambera, pomahač pivovarský chtěl si vystavěti domek na malé obci blíže domku Jana Solila. Obec ku stavbě
svolila, ale Cyrill Jemelka popudil proti Vamberovi Václava Kamenického a Jana Křepelku a tito tři pak bránili stavbě
podávajíce za důvod, že by prý je drůbež jeho mohla poškozovati. Proto žádal Martin Vambera dne 31. března 1788., aby
vrchnostenský úřad v té příčině rozhodl a laskavě dovolil, „aby on ku své starosti schránkou tou se mohl zaopatřiti.“ V téže
době i jiní žádali, aby směli na malé obci stavěti, proti čemuž opět postavil se v odpor Cyril Jemelka. Úřad vrchnostenský
sdělil tuto při úřadu krajskému, kterýž dal spor ten vyšetřit a po té dal odpověď úřadu vrchnostenskému. Na základě
odpovědi té sdělil pak úřad vrchnostenský dne 13. června 1789. úřadu purkmistrovskému, že „sl. krajský úřad obsáhlivě
spatřil, že všechny námitky Cyrill Jemelkovy představenými obce jsou poraženy. Proto se Cyrill Jemelka k zachování
pokoje se svými sousedy poukazuje. Pokudžby ale jeden nebo druhý takovému cítil a jediné svou tvrdošijnosti a svévolností
něco neposlušného dále provozovati chtěl, že se tehdy nejdříve arrestem a když by ten nepomohl, zostřením onoho arrestu o
chlebě a vodě, následovně docela se shozením s gruntu potrestá.“
Však tato důtka Jemelku mnoho nenapravila. Tentokráte ovšem již umlkl, ale po čtyřech letech opět bylo naň
žalováno u vrchnostenského úřadu. Učiniť škodu zdejšímu sousedu a pekaři Josefu Mišákovi v jeho zasetém směsku a pak
jemu na veřejné ulici ještě k tomu „nátisk spůsobil.“ Proto úřad vrchnostenský uznal za záslužné tento přestupek dvěma dny
arrestu potrestati.
Jiný takový nespokojený duch byl Michal Kyšperka. Tento při obecním shromáždění městečka r. 1817. vynadal na
radnici představenému Václavu Ondráčkovi, což tento přednesl úřadu vrchnostenskému a spolu sdělil, že při shromáždění
tom Michal Kyšperka dvakrát ven byl vyveden. Vyšetřováním byla zjištěna vina Michala Kyšperky a on „za ten učiněný
vejstupek“ ke třídennímu arrestu v poutech a při vodě a chlebě odsouzen a poukázán. Spolu praví se v rozsudku, že Michal
Kyšperka „mimo ten jemu vyměřený arrest při veřejnosti představenému odvolání a odprošení učiniti povinen bude.“
Šťastněji pochodil před tím /r. 1815./ Jan Štěrba, kterýž při veřejnosti v hospodě vydal hanu proti městskému úřadu
řka, „že si na těch holobrádkách nic záležet nedá.“ Když tento obžalovaný před soud se dostal, pravil, že podnapilým byl a
prosil za odpuštění. Spolu však i všichni shromáždění sousedé za něž prosili. I bylo mu odpuštěno, nicméně všem jemu
sousedský arrest na 12 hodin byl „diktirován“, kterýž on dne 1. prosince 1815 „ve městském arrestě vybejt povinen byl.“
Mnozí byli stíženi vězením pro polní krádeže. Tak na př: předneseno bylo dne 9. září 1794. v úřadě
vrchnostenském, že Václav Acker, vyloupal na poli Jindřicha Komárka, šenkýře, 5 hlávek zelných a 3 řepy. Za to vyměřeno
mu právem pro výstrahu na 8 dní obecní dílo, denně po 4 kr.
Pro krádeže polní bývaly žalovány a trestány dosti často i ženštiny, ano ještě častěji než mužové. Tak na př: dne 30.
srpna 1808. přednesl žalobu před úřad městský Václav Hledík, proti Anně Navrátilové a Anně Ďoubalové, že mu tyto dvě
hlávky v zeli nařezaly. Úřad obecní tentokráte sám příčin vyšetřoval, důkaz byl proveden a úřad obecní vynesl rozsudek –
aby tyto za každou hlávku zaplatily po kopě a každá na jeden den obecní práce vykonávala.
Opět dne 17. července 1811. žaloval Tomáš Chytil Annu Jelínkovou, že jemu viku a klasy trhala. Mezi oběma
narovnání přátelské se stalo a ona „za ten vejstupek třemi dny vytrestána byla.“

A zase dne 6. července 1814. byla dopadena jedna žena když trhala do loktuše viku. Úřad „diktiroval“ jí za to trest:
„Třídenní arrest a u silnice příkopy vyhazovati.“
Však i hrubších krádeží dopouštěly se ženštiny. Tak čteme, že r. 1795. Rosalie, dcera Kateřiny Ďoubalovy prodala
obilí as 2 věrtele, které dříve ukradla. Úřad hospodářský vyměřil jí „za ten vejstupek trest dle práv“ mimo vynahražení té
krádeže ku výstraze na 14 dení obecní dílo pod dohledem policajta.
Snad mnohý již žasne, že nikde tu zmínky, že by která ženština byla dána trestem za jazyk na ostro nabroušený
aneb jedem napuštěný. Snad že takových tenkráte nebývalo?! Prosím, ihned posloužím příkladem:
Dne 22. července 1811 přednesl před úřad městečka Josef Sokol žalobu, proti Heleně, manželce Tomáše
Poslušného, že tato jeho manželce zlodějek vynadala. Vyšetřováním zjištěno, že Poslušná Sokolovu v nepravém domnění
měla, proto za zlodějku ji považujíc, že Sokolová dvakrát v noci s nákladem na zádech šla, kdežto tato ze mlejna po
obakráte se ubírala, kde, jak mlynář stvrzuje, do rána mlela. Za to Poslušná odsouzena, „aby Kateřinu Sokolovu při prvním
veřejném shromáždění z takového nepravého domnění veřejně odvolala a ji zas jako jindy za podivou nazvala.“
Však nebylo tenkráte nesnadno s arrestem se seznámiti. I také osoby úřední snadno do vězení se dostaly. Tak na př:
nalezli jsme krátkou, lakonickou tuto stvrzenku:
Franz Slavík, mladší rychtář z nařízení sl. kanceláře do arrestu daný tam z poslušnosti 3 hodiny vystál.
Stvrzuje dne 8. března 1786. Pohl, purkmistr.
Proč rychtář tento byl dán do vězení nevíme. Celkem již z těchto ukázek viděti možno, že tresty ukládané úřady
vrchnostenskými bývaly přísné, ale velmi případné.
Tento spůsob soudnictví vládl do r. 1848., ve kterémžto roce uznáno, že vrchnostem nepřináleží takovéto soudy
konati, ty že patří spíše do pravomoci obecní. Proto za rok 1848 a 1849 dána byla soudcům těm vrchnostenským za jejich
námahu odměna a r. 1850. právo souditi ve věcech menší důležitosti bylo vrchnostem vzato a přiděleno dílem okresním
soudům, dílem úřadům obecním.

d) O lazebníku a ranhojičích ve Hrochově Týnci
Čím dále hledáme v minulosť, tím méně spatřujeme různých nemocí. Lidstvo ponejvíce zmíralo sešlostí věkem,
poněvadž spůsob života byl mnohem přirozenější, než jak nyní jej spatřujeme.
Však bylo také velice nesnadno dohledati se lékařské pomoci za starých dob. Rady nemocným udělovali a také i
léky obstarávali nejčastěji lidé, kteří dům od domu chodíce holičství provozovali a odtud bradýři sluli. Tito přecházejíce
různé léčivé spůsoby od lidu vyzvídali a kde bylo třeba zase sdělovali. Poněvadž pak zhusta lázněmi nemoc vyléčili hleděli
také lazebníky byli nazýváni.
Na zaměstnání holičském spočívalo za starých dob příhana, takže věnovali se mu obyčejně jen lidé, kteří byli méně
cti své dbalí. Jakés, takés umění léčitelské nebylo s to příhanu tu se živnosti bradýřské sejmouti, poněvadž mnozí
nesprávným životem o zbytek úcty se připravovali, ano ve středověku již tak pokleslo holičství a s ním spojené lazebnictví,
že cechy těchto bradýřů nebyly ani za rovny pokládány s jinými počestnými cechy a pořádky městskými. To zřejmo i z toho,
že při veřejných průvodech a slavnostech chodívali s praporem svým teprv po všech jiných řemeslem, ve městech pak
pražských šli za nimi již toliko židé se svou korouhví Davidovou. Teprv Vladislav II. r. 1509. učinil jim tu milosť, že
lazebníci opatřeni byli na své poctivosti, aby na budoucno byli pokládání za rovny s jinými početnými řemesly a živnostmi.
Za dob novějších lazebníci již také ze knih různých léků se dovídali a od starších mistrů bradýřských i lékařství se přiučiti
se hleděli, takže příhany své ztráceli a již jen lazebníky byli zváni. (Pam. archaeol. XI. 457.)
O lazebnících Týneckých z dob dávných nemáme dochováno písemných památek. Teprve o lazebníku, který byl
zde v 18. století více pověděti. Byl tenkráte zde lazebníkem Martin Trnka. Tomuto prodala zdejší vrchnosť domek
vrchnostenský za 80 zl. rýns. Domek ten měl dvě světnice, 1 kuchyni a síňku, z venku pak byl zaopatřen podsíňkou. Příčina,
proč tak levně vrchnosť domek ten pak byl mu prodala, obsažena jest v kontraktě na onen domek kdež čteme: „Však zámku
Týneckému, jak pucováním, tak také jinou potřebností, však přece zaopatřením neb hotovým zaplacením jemu potřebně
vynaložených medicin, darmo a bez všeliké záplaty práce jeho sloužiti neopomenout povinen bude.“ Však nedodělal se ve
zdejším městečku úcty ani tento lazebník. Opijelť se a pral se v hospodách při čemž i stolice lámal, takže za to i před soud
byl volán.
Proto milo bylo zdejšímu obyvatelstvu, když usadil se zde ranhojič, kterýž byl i domácí rodák. Však i vrchnosť
zatím se postarala, aby místo lazebníkovo bylo nahraženo ranhojičem vrchnostenským, takže r. 1802. byli zde ranhojiči dva.
Z toho však vzešel spor následující:
Krajský úřad určil plat, kterým zdejší městečko mělo každoročně přispívati na ranhojiče vrchnostenského, ale obec
zdejší neodvedla platu toho ani za rok 1802. ani za r. 1803. Proto rozkázal úřad vrchnostenský úřadu purkmistrovskému,
aby tak se stalo a spolu oznámil, že jestli ve 14 dnech za tyto dva roky vyměřené dávky neodvede, aneb rekurs nebude-li
podán, že slavný krajský soud ostrýma prostředky proti obci zdejší bude pokračovati.“ Po tomto dopise žádal obecní úřad,
„aby vrchnostenský úřad oblíbil sobě c.k. krajskému úřadu představiti, že „onen vyměřený plat panskému feldscharovi
dávati odporni jsou, poněvadž panský feldschar sousedstvu dokonce žádné služby neprokazuje, aniž k jakému dobrému
městečka jest, protože lid veškerý žádné důvěrnosti k němu nemá, jak se i od samého sl. úřadu vrchnostenského spatřuje, že
se důvěrněji v důležitostech lékařských na druhého ve městečku existujícího feldschara obrací.“
Jaké dostalo se obci zdejší na rekurs ten odpovědi nevím pověděti, však jisto, že vrchnostenský ranhojič pobyl zde
jen málo roků a jiný ranhojič vrchnostenský již jmenován nebyl. Ve městě byl od těch dob však ranhojič stále až do doby
nejnovější. Město zdejší také v době novější přispívalo ranhojičům ročním peněžitým příspěvkem.

Že mnozí ranhojiči hledanými byli a skutečně dovednými znalci svého oboru, jest známo. Přispívalať k tomu
bohatá praxe, jaké nabyli ve vojenských nemocnicích, mnozí i pilným studiem se zdokonalovali.
Posuzovati dovednosť dávných ranhojičů zdejších nemáme v úmyslu, nicméně zatajiti nemožno, že na mnohých
místech „matrik zemřelých“ projevuje se dosti mnoho neznalosť nemocí. Při tom pak ještě vyjádřují mnohdy spůsob úmrtí
takovými slovy, že úsudek náš i o znalosti jich jazyka českého zle dopadne.
Slyšme jen některé spůsoby úmrtí: „Stonal skoro celý rok na píchání. Před skonáním otekl.“ Zemřel na otok.
Zemřel na kašel. Skonal na vnitřní těžkosť. Někteří zemřelí „na zimu“, jiní na „horkou zimnici“. Dítě 7 neděl staré zemřelo
„smrtí obyčejnou“. Ještě r. 1867 /dne 7. července/ zemřel zde člověk „na vodnatelnosť srdečního pytlíku.“ Nejpodivnější
byla mi také správa /o zemřelém dne 6. dubna 1788./: „Utopen na cestě od Čankovic do Tejnice“. Jak nešťastník se na cestě
mohl utopit vysvětleno nám teprv soudním protokolem v nichž čteme toto: „Stala se nešťastná příhoda s Václavem Zejdou,
sedlákem z Vraclavy a to sice vezouce on z Mejta Vysokého sedm osob, marody, polsky rekruty a když od Čankovic
k Hrochově Týnci s nima silnicí jel, tak jich do louže skácel a jeden muž se z nich utopil, který v Tejnici Hrochově v N. 38
složený jest a tak předsevzato k vyslyšení nejprvé ty marody dne aprilis 1788 roce.“
Ze protokolů dalších vysvítá, že bylo jeti po mostku, který byl nad Karaní, ale sedlák opilý /jak sám vyznal a vojáci
stvrdili,/ na můstek neuhnul a tak vojáky do Karaně překotil. Jak strestán byl onen sedlák nevíme.

e) O pastýři obecním
Nebudiž nikomu s podivem, že pastuchovi obecnímu věnujeme tak velikou pozornosť, že ve zvláštním článku o
něm pojednáme. Bývaliť obecní pastýři lidé zvláštní, kteří natropili sousedstvu na mnohých místech různých nepříjemností
a to dílem svou nedbalostí při pastvě, dílem také svými výstřednostmi, jichž dovolili si často i proti svým chlebodárcům.
Odtud jest si vysvětliti, že název „pastucha“ nadávkou se stal a znamená nyní člověka nevázaně rozpustilého.
Ani obecní pastýř nebyl z lepších, neboť i na něho bývalo žalováno. Tak čteme, že dne 4. května r. 1798. přednesl
„stížebně“ Jan Tabor, obyvatel Hrochov - Týnecký proti pastýři obecnímu Ondřeji Němečkovi, že jest jeho kus černého
dobytka ( dobytek černý = dob. svinský = ušatý dob. = dob. vepřový), který on mu do houfu na pastvu vehnal na obci /jak
sám vyznává,/ přejet nechal. Celá udalosť se sběhla takto: Prase usnulo a vůz jedoucí ze mlýna je přejel. Rozsudek nám
není znám.
Však o nic lepší nebyl ani již jeho předchůdce Jakub Tábor, ba zdá se, že právě byl šelma podařená. Slyšme raději
co tento jedenkráte provedl:
„Dne 5. června 1793. přednesl stížebně Josef Trunec, krupař, proti Jakubovi Táborovi, pastevci obecnímu Hrochov
- Týneckému, kterak jeden každý soused témuž pastevci dobytek na pastvu svěřuje a takový zase od něho z pastvy
požaduje, ale že Jakub Tábor, jemu žalujícímu Josefu Truncovi, jeden kus skotu ve stádě svévolně zabil a jemu žalobníkovi
ještě jest pravil, že mělo ječné zrno.“
Předvolaný Jakub Tábor ihned přiznává, že hodil kamenem za Kvapilovou sviní, ale že trefil to jeho pras za ucho a
přímo ho zabil. Na otázku proč lhal ženě Truncové, když ona se na prase ptala a proč řekl, že mělo ječné zrno, odpověděl,
„že chtěl umíniti hříchu.“
Však obecní úřad odsoudil ho ku pokutě 4 zl. a pohrozeno mu arrestem, kdyby se škoda na dobytku opakovala.
Nebudiž nikomu s podivem, že pastuchovi obecnímu věnujeme tak velikou pozornosť, že ve zvláštním článku o
něm pojednáme. Bývaliť obecní pastýři lidé zvláštní, kteří natropili sousedstvu na mnohých místech různých nepříjemností
a to dílem svou nedbalostí při pastvě, dílem také svými výstřednostmi, jichž dovolili si často i proti svým chlebodárcům.
Odtud jest si vysvětliti, že název „pastucha“ nadávkou se stal a znamená nyní člověka nevázaně rozpustilého.
Ani obecní pastýř nebyl z lepších, neboť i na něho bývalo žalováno. Tak čteme, že dne 4. května r. 1798. přednesl
„stížebně“ Jan Tabor, obyvatel Hrochov - Týnecký proti pastýři obecnímu Ondřeji Němečkovi, že jest jeho kus černého
dobytka ( dobytek černý = dob. svinský = ušatý dob. = dob. vepřový), který on mu do houfu na pastvu vehnal na obci /jak
sám vyznává,/ přejet nechal. Celá udalosť se sběhla takto: Prase usnulo a vůz jedoucí ze mlýna je přejel. Rozsudek nám
není znám.
Však o nic lepší nebyl ani již jeho předchůdce Jakub Tábor, ba zdá se, že právě byl šelma podařená. Slyšme raději
co tento jedenkráte provedl:
„Dne 5. června 1793. přednesl stížebně Josef Trunec, krupař, proti Jakubovi Táborovi, pastevci obecnímu Hrochov
- Týneckému, kterak jeden každý soused témuž pastevci dobytek na pastvu svěřuje a takový zase od něho z pastvy
požaduje, ale že Jakub Tábor, jemu žalujícímu Josefu Truncovi, jeden kus skotu ve stádě svévolně zabil a jemu žalobníkovi
ještě jest pravil, že mělo ječné zrno.“
Předvolaný Jakub Tábor ihned přiznává, že hodil kamenem za Kvapilovou sviní, ale že trefil to jeho pras za ucho a
přímo ho zabil. Na otázku proč lhal ženě Truncové, když ona se na prase ptala a proč řekl, že mělo ječné zrno, odpověděl,
„že chtěl umíniti hříchu.“
Však obecní úřad odsoudil ho ku pokutě 4 zl. a pohrozeno mu arrestem, kdyby se škoda na dobytku opakovala.
Nebudiž nikomu s podivem, že pastuchovi obecnímu věnujeme tak velikou pozornosť, že ve zvláštním článku o
něm pojednáme. Bývaliť obecní pastýři lidé zvláštní, kteří natropili sousedstvu na mnohých místech různých nepříjemností
a to dílem svou nedbalostí při pastvě, dílem také svými výstřednostmi, jichž dovolili si často i proti svým chlebodárcům.
Odtud jest si vysvětliti, že název „pastucha“ nadávkou se stal a znamená nyní člověka nevázaně rozpustilého.
Ani obecní pastýř nebyl z lepších, neboť i na něho bývalo žalováno. Tak čteme, že dne 4. května r. 1798. přednesl
„stížebně“ Jan Tabor, obyvatel Hrochov - Týnecký proti pastýři obecnímu Ondřeji Němečkovi, že jest jeho kus černého

dobytka ( dobytek černý = dob. svinský = ušatý dob. = dob. vepřový), který on mu do houfu na pastvu vehnal na obci /jak
sám vyznává,/ přejet nechal. Celá udalosť se sběhla takto: Prase usnulo a vůz jedoucí ze mlýna je přejel. Rozsudek nám
není znám.
Však o nic lepší nebyl ani již jeho předchůdce Jakub Tábor, ba zdá se, že právě byl šelma podařená. Slyšme raději
co tento jedenkráte provedl:
„Dne 5. června 1793. přednesl stížebně Josef Trunec, krupař, proti Jakubovi Táborovi, pastevci obecnímu Hrochov
- Týneckému, kterak jeden každý soused témuž pastevci dobytek na pastvu svěřuje a takový zase od něho z pastvy
požaduje, ale že Jakub Tábor, jemu žalujícímu Josefu Truncovi, jeden kus skotu ve stádě svévolně zabil a jemu žalobníkovi
ještě jest pravil, že mělo ječné zrno.“
Předvolaný Jakub Tábor ihned přiznává, že hodil kamenem za Kvapilovou sviní, ale že trefil to jeho pras za ucho a
přímo ho zabil. Na otázku proč lhal ženě Truncové, když ona se na prase ptala a proč řekl, že mělo ječné zrno, odpověděl,
„že chtěl umíniti hříchu.“
Však obecní úřad odsoudil ho ku pokutě 4 zl. a pohrozeno mu arrestem, kdyby se škoda na dobytku opakovala.

Oddíl X. Doba nejnovější od r. 1848.
A.
1. Památné změny na počátku této doby
Jakmile nastoupil na trůn císař František Josef I. ihned rázně uchopil se vlády, ale při tom všemožně hleděl lidu
uleviti. Tak již ústavou novou ze dne 4. března 1849 zrušil všechno poddanství, zrušil robotu a ustanovil, aby všechny domy
a pozemky byly sproštěny všech břemen. Za některá břemena měla býti dána náhrada, jiná měla odpadnouti bez veškeré
náhrady. Však nejen měly býti vykoupeny povinnosti ku vrchnostem, ale ty dávky naturální měly býti vykoupeny, které do
těch dob odvádělo obyvatelstvo svým duchovním správcům a svým učitelům.
Aby výkup na všech stranách spravedlivě mohl býti proveden, byla zřízena vládou v každém okresu zvláštní
komisse, by práce veškeré, s výkupem spojené, prováděla. Byla však také ustanovena zvláštní komisse zemská, ku které
mohl se odvolati, kdo soudil, že jest poškozen rozhodnutím komisse okresní.
Práce veškeré s výkupem spojené byly prováděny hned r. 1850. Hledíce specielně na spůsob jakým prováděn byl
výkup ve zdejším městě, vidíme, že zdejšímu občanstvu odpadla skutečně některá břemena. Tak na př: učinili jsme dříve
zmínku o tom, že bylo zdejším potažníkům přivážeti dříví z lesů Babákovských, při čemž dostávali za dovoz 1 sáhu
měkkého dříví k palivu 1 zl. víd. m., za dovoz 1 sáhu dříví tvrdého 1 zl. 15 kr. víd. m. Taktéž byli povinni zdejší potažníci
poskytovati po páru koní ku pracim polním a jiným za deňí odměnu 45 kr. (viz. str. 194.)
Tyto povinnosti, ač dříve byly zavedeny, zrušeny nyní bez jakékoliv náhrady. Za všechny ostatní dávky z polí
emphyteutických, z domků na dědično najatých a j. byla nyní vypočtena mírná náhrada peněžitá, kterou obyvatelstvo bylo
povinno odevzdati do pokladny obecní. (Dávky povinné byly co nejníže oceněny, třetina odpadla a zbývající dvě třetiny
bylo obyvatelstvu dáti.) Poněvadž nebylo možno, aby obyvatelé najednou veškerou částku splatili, byla poskytnuta jim
veliká úleva tím, že částka ta všem poplatníkům byla rozdělena na 20 roků, ve kteréžto době mohli a ovšem také byli
povinni, výkup ten zaplatiti. Vrchnosti byla pak každý rok příslušná částka peněz vyplacena. Takovým během zaplatilo
zdejší městečko vrchnosti výkupu něco málo přes 2.500 zl. víd. m.
Městečku zdješímu vzešel i ten prospěch z oněch pohnutých dob, že od r. 1849. jest považováno a psáno městem.
Město zdejší nemá listiny stvrzovací, poněvadž na město povýšeno nebylo, ale učinilo totéž, co mnohá okolní města, která
použila doby té bouřlivé a jaksi sama za města se prohlásila a povýšila. Vláda ku změně té mlčela a to tím spíše, poněvadž
novým zákonodárstvím obyvatelstvo vesnické a menších městeček skutečně na roveň postaveno bylo s městy většími, čímž
výsady dřívější městům poskytované staly se takřka illusornými.

2. Postup událostí
Radosť, která prochvívala myslemi obyvatelstva zdejšího mající původ v novém zákonodárství, brzo byla
zaplašena udalostmi smutnými: Hned totiž po zimě dosti příznivé nastal dne 22. února 1850. v 6. hodině ranní prudký vítr,
který nadělal mnoho škod na střechách a v zahradách. S větrem tím byla spojena i silná bouřka, hromobití a blýskání. Z
tohoto přírodního úkazu soudili mnozí, že rok ten přinese nějaké neštěstí. Předtucha ta tenkráte se splnila, neboť cholera,
která již na podzim r. 1849. na mnohých místech řádila, dostavila se r. 1850. i do zdejší krajiny. Nejprvé udeřila na zdejší
město v prvých dnech lednových a to tak prudce, že v 9 dnech urvala 10 životů, ale pak již řídčeji se naskytala. Za to pak od
polovice května zuřila vší mocí zde i v celém okolí až do konce srpna. Lid byl uděšen tou měrou, že bál se jíti i do kostela.
Z osad Týnci přifařených nejvíce ztrát utrpěly cholerou Libanice a Blansko, ve kterýchž osadách celá desetina obyvatestva
zahynula cholerou. V celé farnosti zdejší vyžádala si tento rok cholera za oběť as 180 životů. Na podzim téhož roku
vymizela úplně.
Roku 1851. byla prováděna nová ústava pokud týkalo se úřadu, přičemž úřadům vrchnostenským vzat byl poslední
zbytek jejich pravomoci a přenesen na nově zřízené úřady politické.
Z ostatních udalostí dlužno připomenouti, že dne 28. července bylo tak veliké zatmění slunce, jaké bylo ve
krajinách našich jen v letech 1666, 1788 a 1816. Trvalo od 4 hodin 12 minut do 5 hodin 15 minut.
Roku 1852 byl prováděn výkup naturálních dávek, které obyvatelstvo odvádělo svým správcům duchovním a
učitelům. Z výkupu desátku do těch dob kněžstvu odváděného utvořen byl pro každou farnosť zvláštní kapital, z něhož
úroky vydává farářům c. a k. berní úřad. Tato částka úroková pojata jest však ve stálý plat farářům stanovený, takže tím
nejvíce získal stát. Dávky naturálné učitelské dlužno děliti na dávky za vyučování školních dítek, a na dávky za službu
chrámovou. Když všechny dávky ty byly vykoupeny, podržel si prvé stát sám, druhých výkup byl dán ve správu úřadům
patronatním, ale stát osvojil si na ně dozor. Výkup ten veškeren prováděla, rovněž jako výkup vrchnostenský „pozemková
vyvazovací komisse“. Z veškeré farní zdejší osady obnáší výkup kapitál 6 495 zl. 50 kr. (V to zahrnuta jest i částka výkupní
od vrchnosti 913 zl. 20 kr. conv. m. Výkup pro učitele činil u vrchnosti 965 zl. 5. kr. conv. m.)
Z udalostí ostatních zaznamenati dlužno smutnou správu o požáru, který vznikl ve zdejším městě právě o půl noci
na neděli Květnou. Požár vznikl ve vrchnostenské stodole, kteráž se nacházela při bývalém starém dvoře. Dříve než
obyvatelstvo zvonem ze sna probuzené mohlo k ohni se dostaviti, rozšířil se požár i na stodoly protější, patřící panu
Valtrovi, takže tyto i se stodolami vrchnostenskými lehly popelem. Lid byl ochoten pomáhati všemožně, ale nebylo vody.
Ačkoli bylo bezvětří, zašlehl přece plamen z prvých stodol i na domky nejbližší a ve krátké době i devět domků bylo
zničeno. Chudí obyvatelé obývající domky ty byly uvedeni v naprostou bídu. Poněvadž vrchnosť požárem tím byla
připravena o veškerou píci, zaslali hned druhý den někteří dobrodinci ze Chrudimi dva vozy slámy, aby zdejšímu majetníku
panství z okamžité tísně pomohli. Pan Šlechta měl za jisto, že oheň ten založili někteří osadníci zdejší ze msty, že nevyhověl
jim, když žádali, aby propustil ze služby všeobecně nenáviděného šafáře Ignáce Suchého. Že možno držeti toto mínění s
panem Šlechtou, viděti jest i z toho, že ještě po tomto ohni mnohokráte byly nalezeny lístky, v nichž vyhrožováno, že celé
město musí býti v popel obráceno, jest-li gruntovní pán evangelíka Ignáce Suchého nepropustí. Těmito lístky pohnuta
uspořádala správa zdejšího města hlídky, tak že každou noc 12 osob od 9 hodin večer až do 3. hodiny ranní obcházelo po
ulicích a kolem města.
A přece vznikl nový požár dne 9. května. Vypukl o 6. hodině ranní pod zámkem v domku pekaře Krále a za hodinu
shořely tři domky až do základů.
Žeň r. 1852. byla velmi slabá na slámu, ale na zrno byla celkem dobrá. Tím stoupla mnoho cena slámy, ale i ceny
obilné byly zvýšeny, zvláště žita, kterého bylo nejméně. Podzim téhož roku byl příjemný a i v zimě pak byla povětrnosť tak
mírná, že nebylo pamětníka zimy tak mírné.
Až do března r. 1853. nebylo žádného znamenitého mrazu, dobytek pásli před svátky vánočními i po svátcích
vánočních, ano i v čase postním. Bylo mlhavo a vlhko, ne však příliš mokro. Teprv na neděli smrtelnou napadlo sněhu a
nastoupila povětrnosť mrazivá, o velikonoci pak, která byla dne 27. března, jezdilo se na saních. Jaro bylo deštivé a
chladné. Na suchých půdách seli počátkem května, na půdách mokrých až po sv: Janu Nepomuckém. Úroda udařila se
opačně proti roku předešlému. Narostlo totiž hojně obilí na slámu, ale zrna bylo málo. Při tom bylo tak mnoho ovoce, že
některé zůstalo na stromech až do sv: Martina. Bečka švestek byla prodávána za 36 kr., bečka jablek za 48 kr.
Poněvadž bylo uznáváno, že potřeba jest opraviti kostel i faru, byla svolána komisse, která rozhodla, že kostel
ihned opraviti nutno vnitř i zevně, což také se stalo nákladem 196 zl. 56. kr. conv. m. Po opravě kostela měla býti opravena i
fara, ale práce ta zdržela se změnou ve zdejší duchovní správě. Žádalť tehdejší farář zdejší P. Josef Hanus již r. 1852.
zaměniti faru zdejší s farářem jiným, ale na vyzvání konsistorní nepřihlásil se během zákonité doby 6 neděl žádný farář.
Dne 25. listopadu 1852. ohlášena byla záměna podruhé, ale opět nepřihlásil se ani jediný farář, který by chtěl zaměniti faru
svou za faru zdejší. Tím byl přinucen zdejší farář prodleti ještě po nějakou dobu zde, ale když r. 1853. uprázdnila se fara
v Bistré (u Nového Města nad Metují) žádal o tuto faru a také ji obdržel. Faru zdejší administroval pak P. Antonín Treytnar,
kaplan Chrastecký od 1. září 1853. do 10. ledna 1854., kdy jmenován byl farářem zdejším P. Václav Hrdlička, do té doby
lokalista ve Třebosicích, panství Pardubckého.
Když fara zdejší opět byla obsazena, započato s opravou budovy farní a to ještě r. 1854. Nejprvé stržena střecha,
do té doby šindelová a fara pokryta taškami. Šindel stržený přebrán a lepšího upotřebeno na opravu střechy nad konírnou a
chlévem. Po té opraven farní dům i hospodářské budovy také uvnitř. Mimo to z části opraven, z části z novu pořízen byl
plot kolem farní zahrady i plot pod farním domem u silnice. Úroda polní byl podobna úrodě roku předešlého. Slámy bylo
s dostatek, ale zrna málo, sypaloť obilí na 1 věrtel, nejvíce 1 ? věrtele. Ceny obilní vystoupily zvláště tím, že brambory na

poli povětšině shnily.
Roku téhož dne 24. dubna konán byl ve Vídni sňatek císaře a krále Františka Josefa I. s Alžbětou, princeznou
Bavorskou. Den ten slavený na všech stranách říše rakouské, oslaven byl ve zdejším městě takto: Ráno byly konány slavné
služby Boží na vyprošení blaha vznešeným novomanželům, po těchto byly vedeny školní dítky z kostela před dům školní,
kdež za přítomnosti velikého počtu obyvatelstva sázelo pět nejpilnějších školních dítek dva lípové stromky. (Vyvoleny byly
k tomu dítky: František Pilný, Alois Peterka, Julie Kasková, Julie Reisichová a Anna Nováková.) Stromkům dána jména:
František a Alžběta. Při sázení stromků těch byla zpívána s průvodem nástrojů hudebních píseň: „Bože zachovej nám
krále.“ Když stromky byly vsazeny, byla mládež vedena do budovy školní, kdež byla obdarována koláči a pivem. Dítky,
které sázely stromky obdržely od pana Šlechty, majetníka panství pět nových dvacetníků Františka Josefa I. Veškeré této
slavnosti zúčastnilo se mimo pana Šlechtu i duchovenstvo a městská rada (Viz. škol. pam. kn.)
Roku 1855. byly zvýšeny ceny obilí ještě proti roku uplynulému opětnou neúrodou. Nejslabší úroda byla na žitě.
Šťastnějším byl již r. 1856., kdy byla sklizeň obilní celkem alespoň prostřední, ale ovoce týž rok nebylo téměř
žádného.
Na slavnosť sv: Petra a Pavla udílel na zdejší osadě sv: biřmování biskup Karel Hanl. Aby den ten zůstal v paměti,
sebral tehdejší kaplan P. Eduard Prašinger milodary, jichž užito bylo na ten účel, aby škola zdejší stala se údem dědictví
Svatojanského. Za přebytek koupeny některé starší podíly téhož dědictví.
Z udalostí ostatních ještě zaznamenati slušno, že týž rok daroval p. Pavel Rejsich, zdejší měšťan pro školní potřebu
svou studnici, nacházející se pod školou. Poněvadž studnice ta byla opatřena vědercem, bylo třeba ji opraviti, což se stalo
nákladem 82 zl. 56 kr. conv. m. Roku 1857. byla pořízována silnice od Týnce ke Stičanům. Úroda toho roku byla
dlouhotrvajícím suchem slabá na zrně i na slámě, čímž ceny obilné byly zvýšeny, ale ovoce bylo s dostatek.
I rok následující 1858. byl suchý jako předešlý. Úroda byla spíše ještě slabší než roku minulého a k tomu ještě
neudařilo se ani téměř pražádné ovoce.
Než ačkoliv obilí bylo ještě dražší, přece, když upozorněn byl zdejší lid s kazatelny, že jest nutno vykonati ve
zdejším chrámu Páně nějaké opravy, ochotně přinášel své dárky, takže bylo sebráno 295 zl. 21 kr. stř. Z peněz těch byla
opravena kazatelna, presbyterium, kostel obílen a dvéře kostelní obarveny.
V účtech obecních tohoto roku nacházíme poprvé zvyšené platy všech, kteří služby své obci věnovali, což stalo se
na základě zákona z r. 1751. Platy jmenované byly takto upraveny:
Panu purkmistrovi dáno 160 zl. conv. m. (Roku 1848 měl jen 18 zl. víd. m.)
Výběrčímu kontribuce 45 zl. conv. m. (Roku 1848 měl jen 37 zl. víd. m.)
Početvedoucímu 30 zl.
Policajtovi 14 zl.
Ponocnému 24 zl.
Písaři 50 zl.
Rok 1859. byl opět suchý jako léta předešlá. Obilí bylo opět málo, ale za to udařily se brambory. Bylo i hojnosť
ovoce, ale toto mnoho hnilo. V nasledující zimě bylo mnoho sněhu.
Rok 1860. byl již na úrodu lepší, ale město zdejší bylo zase stiženo pohromou jinou. Vznikl totiž dne 14. června o
1. hodině s půlnoci požár u Jana Štěrby, (čís. 125.) kterýmž stavení, chlévy a různá hospodářská nářadí byla zničena. I také
domek Innocence Poslušného a Jana Tlustého, kováře, týmž požárem lehly popelem. Kdo byl příčinou požáru toho nebylo
možno vyšetřiti, ale z toho, že požár vyšel ze zadní části kulny, soudili mnozí, že oheň byl založen.
Roku 1861. byla úroda velmi slabá. Však také bylo prapodivné počasí toho roku. Již jaro bylo velmi studené, po
celý měsíc duben byly mrazy a v dnech křížových, které připadly na den 6., 7. a 8. května šli lidé na průvody v zimních
kabátech a zimních rukavicích. Na Velký Hod Boží Svatodušní, (který připadl na den 19. května) padal po celý den sníh a
bylo mrazivo.
Však zdá se, že alespoň po několik dnů obyvatelstvo zdejší ze mrazů nic si nedělalo. Bylo tak jistě při volbách
představenstva, kteréžto volby měly býti vykonány na základě nové ústavy dané Jeho Veličenstvem. Volby ty konány byly
zde ve dnech 19. a 20. března. Obyvatelstvo zúčastnilo se voleb těch četně a to ponejvíce tím, že přemnozí si přáli, aby
dosavádní purkmistr p. Anbelang více purkmistrem nebyl. Novým purkmistrem byl zvolen p. Václav Halama, měšťan a
toho času školní dozorce, kterýž pak s radními odebral se do Chrudimi, aby tam učinili přísahu. Když se vraceli, byli uvítáni
střelbou ze hmoždířů, spolu vyšla jim vsříct školní mládež a velká čásť zdejšího obyvatelstva s hudbou. Večer pak bylo
město slavnostně osvětleno, při kterémž osvětlení zvlášť vynikala radnice, kdež v záři světel byl transparent se slovy: „Naši
vyhráli.“
Za těchto dnů radostných bylo město zdejší opět navštiveno neštěstím: neboť dne 21. dubna vznikl oheň v domě
Josefa Čermáka (čís. 59) v ulici Dašické o 11. hodině večerní. Požár ten vyžádal si za oběť téměř celou jednu stranu
jmenované ulice. Ostatní domky v ulici té byly jen tím zachráněny, že při vzniku ohně vítr do pole se obrátil.
Po neúrodném létě r. 1861 dostavila se velmi mírná zima. Sněhu bylo pramálo. Po novém roce r. 1862 brzo se
vyčasilo a lidé již v únoru hojně v poli pracovali. Úroda byla uspokojivá i ovoce hojnosť.
Týž rok byly pořízeny pro zdejší kostel nové obrazy křížové cesty. Byla totiž křížová cesta, darovaná manželi
Valtrovými, již příliš sešla, pročež vybídl p. farář zdejší Eduard Prašinger obyvatelstvo zdejší farnosti, aby obětovalo dárky
na novou křížovou cestu. Skutečně nahromadilo se tolik dárků, že z milodarů těch obrazy nové byly obstarány a dne 2.
února 1862 byla nová křížová cesta posvěcena quardianem kláštera kapucinského ze Chrudimi. Každý obraz této cesty
křížové stojí 30 zl.
Rok 1863. podobal se počasím roku předešlému. Zima byla mírná, v únoru již rolníci orali a sklizeň byla
uspokojivá.

Roku 1865. bylo sucho kruté. Dobře bylo tomu, kdo zasel brzo, neboť později nebylo ani možno v poli pracovati.
Brambory pro sucho bylo možno teprv pozdě sázeti. Poněvadž obilí až do žní nedostalo se téměř žádné vláhy, zůstalo nízké,
žita dosáhla sotva výše 1 lokte. Tím sklizeň byla slabá, i také ovoce bylo málo.
Za války Rakouska s Pruskem r. 1866. ušetřeno bylo zdejší město všech větších nehod a když zuřila po skončené
válce cholera po celých Čechách, zemřelo zde jen as pět osob cholerou.
Vichřice, která dne 9. prosince 1868. po celých Čechách spůsobila mnoho škod, učinila mnoho škod i ve zdejším
městě.

3. Cukrovar ve Hrochově Týnci
Není dojista známkou probudilosti hospodářské, jestliže hospodáři kterékoliv krajiny nad potřebu a snad i na újmu
svých statků obírají se buď již politikou aneb jinými záležitostmi. Důkazem pravé probudilosti a pokroku v hospodářství
jest, když hospodáři snaží se použíti všech vhodných spůsobů, aby co nejvíce vytěžili ze svých pozemků.
A tento chvály hodný zjev pozorovati možno na obyvatelstvu zdejším po dlouhou řadu let počínaje rokem 1848.,
kdy ruce i duchu rolníkovu popřáno volného rozmachu. Vrcholem snahy té, vytěžiti co nejvíce z pozemků, byla stavba
zdejšího cukrovaru.
Příklad jiných obcí a vhodná půda zdejších pozemků vnucovaly takřka obyvatelstvu zdejšímu myšlenku, aby
odvážilo se podniku pro zdejší město velkolepého – stavby cukrovaru. Myšlenka ta ujala se ve mnohých myslech, čehož
výsledkem byla schůze, která dne 19. prosince r. 1869. byla konána ve školní budově, směřující k tomu, aby ve Hroch.
Týnci byl zařízen společný rolnický cukrovar. Ve chůzi té zvoleno prozatimné zakládající komité.
Prozatimní výbor měl úkolem vypracovati návrh spolkových stanov a starati se o úpisy akcií, kterých stanoven
počet 1500 po 200 zl. Však nenadál se dojista zvolený výbor nesnází a obtíží, které mu bylo překonati. Již hned upisování
akcií zdržovalo postup práce, neboť ač pro cukrovar bylo pozorovati všestranný zájem, přece při veškeré snaze
prozatimného výboru tak málo akcií bylo upsáno do 16. února 1870., že předseda ve schůzi v ten den na radnici konané
prohlásil, že na stavbu pomýšleti nelze. Ve schůzi té rozhodnuto svolati valnou schůzi na den 27. února 1870. V této schůzi
skládáno bylo zápisné, (na každou akcii 5 zl.,) ale výsledek celkový byl neblahý; neboť veškeré přihlášky až do této schůze
vykazovaly pouze 126 ? upsaných akcií, což činilo akciový kapitál 25.300 zl. Proto rozešli se účastníci, aniž by se dohodli,
co činiti.
Teprv po 11 měsících zahájena opět činnosť. Svolána byla totiž valná chůze na den 15. ledna 1871. a to nejen
veřejným vyzváním v novinách, ale i provoláními zvláštními do veškerého okolí rozeslanými. Schůze ta navštivena byla
neočekávaným množstvím účastníků z blízka i ze vzdálí. Před touto schůzí již jevila se také veliká účasť pro úpisy akciové
mezi rolnictvem i peněžníky, takže do konce této schůze bylo upsáno 1316 ? akcií (což činilo přes 260.000 zl.).
Po tomto skvělém výsledku konána opět valná schůze hned dne 24. ledna 1871. v níž po odporučení p. ingenieura
Bromovského a p. architekta Frant. Schmorance vytčeno místo pro stavbu cukrovaru na levém břehu Ležáku podél silnice
vedoucí do Stičan. Při této schůzi ustanoveno, že má býti pořízen cukrovar pro zpracování 250 – 300 tisíců vídeňských
centů řepy, též provedena revise spolkových stanov a spolu zredukován počet akcií tak, že při započetí závodu zůstalo jich
pouze 1451.
Pro nepříznivé počasí nebylo možno započíti se stavbou cukrovaru, až teprv ve druhé polovici března 1871. Od
této doby bylo však pracováno s takovou pílí ano chvatem, takže již dne 19. listopadu 1871. cukrovar úplně dostavěný
slavnostně byl posvěcen a za tři dny po této slavnosti započala prvá kampaň. Poněvadž však stavba byla provedena
v rozměrech daleko větších než jak původně bylo projektováno, obnášel celkový náklad 527.000, kdežto základní akciový
kapital činil celkem jen 290.200 zl., takže pokladní jistina akciová byla přestoupena obnosem 236.800 zl. Dluh tento zvýšen
byl ještě vypujčkou nutnou pro tak zvaný provozovací kapitál, takže cukrovar započal prvou kampaň s dluhem přes 300.000
zl. Za těchto poměrů finančně nanejvýš nepříznivých, hrozil cukrovaru úpadek, před nímž mohl býti zachráněn jen
dovednou operací, která by poskytla cukrovaru záchranu. Skutečně také nanejvýš potřebná pomoc poskytnuta závodu hned
r. 1872. a to tímto spůsobem: Každému akcionáři, který odvedl řepu bylo při výplatě odečteno 150 víd. centů, (po 90 kr. –
dle tehdejší ceny), kteréžto množství bylo každému akcionáři na každou akcii odevzdati. Peníze dostali tudíž akcionáři jen
pokud odvedli více řepy než jim dle počtu jich akcií bylo odvésti. Akcionáři kapitalisté doplnili obnos za každou akcii do
335 zl. Tak získán byl obnos 145.100 zl., kterýž pujčen byl cukrovaru na úhradu dluhu. Na týž účel obrácen byl pak i celý
čistý výnos kampaně r. 1873/4, čímž cukrovar úplně byl zachráněn. Nelze zde pominouti mlčením toho, že největší zásluha
o šťastný tento obrat náležela p. Dru Karlu Schmőgrovi, praktickému lékaři ve Chrasti, tehdejšímu místopředsedovi
cukrovaru, kterýž věhlasným důmyslem svým zachránil tak zdejší cukrovar před jistou záhubou.
Takto zachráněný cukrovar pracoval od té doby s úspěchem skvělým, takže nejen brzo všechen dluh doplatil, ale i
akcionářům při dividendách splatil částku 35 zl., čímž zůstala pak na každé akcii částka 300 zl. Rozkvět cukrovaru umožnil
také různé rekonstrukce strojového zařízení, kteréž dosáhlo takové dokonalosti, že cukrovar zařízený původně na 250.000
víd. centů, může nyní během 100 pracovních dnů spracovati téměř 500.000 metrických centů řepy. Při tom vládne nyní
závod značným kapitalem závodním i provozovacím.
Rozkvět cukrovaru umožnil také podpory na blahodárné účely místní i vlastenecké. Správa cukrovaru také této
povinnosti vždy v nejvyšší míře zadosť činila, takže zápisník cukrovaru vykazuje mnohé tisíce obětované na potřeby
lidumilé. Tak na př.: dal r. 1880. na stavbu národního divadla 1.000 zl. po požáru jeho dal na znovuzřízenou jeho 2.000 zl.,

stal se členem ústřední Matice školské se vkladem 100 zl., kterouž mimo to mnohými dary obmýšlí, podporuje místní chudé
a jiná přemnohá dobrodiní poukazuje.

4. Záložna ve Hrochově Týnci
Zřízovati záložny jest dojista činem záslužným již tím, že občan potřebující peněžitého úvěru není nucen vydati se
na pospas lidem nesvědomitým. Jsouce však na prospěch veškerému širšímu okolí, jsou především záložny velikým
dobrodiním místu onomu, v němž jsou zřízeny zvláště tenkráte, jestliže správa záložny jest v rukou dovedných,
spravedlivých a přičinlivých.
Záložna zdejší vzala vznik svůj již v roce 1871. a to tím spůsobem, že obecní úřad vyzval listinou ze dne 7.
prosince 1871. občany zdejší i osad okolních, aby sešli se v neděli dne 10. prosince ve dvě hodiny odpoledne do radní
světnice ku poradě, zda nebylo by dobře, aby ve Hroch. Týnci byla pořízena „Občanská záložna“.
Ve schůzi té myšlénka uvedená byla schválena a ihned také zvolen byl 10 členný výbor, který přijal na sebe úkol
sestaviti stanovy a opatřiti čeho třeba, aby „Občanská záložna“ co nejdříve mohla započíti svou činnosť. Prozatimní výbor
dosáhl toho, že pořízené stanovy zdejší „Občanské záložny“ byly potvrzeny rozhodnutím místodržitelským ze dne 20.
prosince 1872. čís. 62.530. Poněvadž však „Občanská záložna“ pro Hrochův Týnec již dříve byla povolena, byly již hned
ode dne povolení přijímány vklady a povolovány výpujčky. (První výpujčka ze dne 28. února 1872. byla povolena 4. března
1872.)
Jakmile stanovy byly schváleny, byla konána valná schůze dne 26. ledna 1873. všech řádných údů, jichž bylo 39.
Ze správy, kterou podal jednatel v této schůzi vidíme, že prozatímní výbor nejen postaral se o stanovy a jich stvrzení, ale i o
potřebné knihy úřední, o knížky záloženské, obstaral ohnivzdornou pokladnu, potřebné tiskopisy a 2 stampiglie. Schůzí
řádných vykonal výbor za tu dobu 45.
Po té sdělil pokladník, že jest již čistý výtěžek 638 zl.68 ? kr. V této schůzi zvolen byl posléze 12členný výbor a 3
náhradníci.
Roku 1874. ve valné schůzi konané dne 25. ledna bylo rozhodnuto, aby spolek byl zaměněn v zapsané
společenstvo ve smyslu zákona ze dne 9. dubna 1870. čís. 70., načež byla pořízena „Smlouva občanské záložny ve Hroch.
Týnci“, kteráž byla povolena krajským soudem v Chrudimi dne 30. června 1874.
Ve valné chůzi dne 27. února 1879. byl změněn § 20. společenské smlouvy, který zněl: …. „Co zbude potom
z čistého zisku s tím naloží se dle usnešení valné hromady“ – v ten smysl, že od té doby zněl: … „Co zbude potom z čistého
zisku s tím naloží se ve prospěch dobročinných účelů v sídle záložny dle usnešení valné hromady.“
„Občanská záložna“ zdejší, jejíž dějiny jsme tuto docela stručně načrtli, těšila se od prvého počátku přízni a
naprosté důvěře obyvatelstva domácího i okolního, kteroužto udržela až do těchto dob. Nejpádnějším důkazem rozkvětu
záložny zdejší jest, že počet vkladů i výpujček každým rokem se zvýšuje, takže záložna zdejší manipuluje nyní velikým
kapitálem jí svěřeným. Výbor záloženský koná nyní pravidelně každé úterý řádnou schůzi výborovou, jednou pak v roce,
obyčejně v měsíci květnu bývá schůze valná. Členové záloženského výboru dostávají remuneraci za každou schůzi, které
byli přítomni, ostatní členové záložny dostávali z počátku podíl z čistého výtěžku, jehož bývalo využíváno tím spůsobem,
že čásť výtěžku byla uložena na zvýšenou reservního fondu, ostatní pak výtěžek rozdělen byl mezi členy, ale od r. 1879.,
kdy změněn byl § 20 společenské smlouvy (jak výše jsme pověděli) nedostávají ničeho a výtěžek všechen bývá vydáván na
dobročinné účely.
A bylo by prací vděčnou, ale dlouho trvající, kdybychom měli vyjmenovati vše dobré, které Občanská záložna
zdejší od r. 1879. již vykonala. Přihlížejíc především, jak kázala povinnosť, ku potřebám místním podporovala hmotně
každou dobrou myšlénku, jejíž provedení by mnohdy bez této podpory nebylo možným. Ano můžeme říci, že nebylo za
posledních let ani jediné snahy ušlechtilé, která by nedoznala, že těšila se přízni a podpoře domácí „Občanské záložny“.
Tak, abych jen několik podal dokladů, poskytovala každoročně až doposud dárek značný (20 zl.) pro chudé školní dítky,
podporuje zhusta sbor „dobrovolných hasičů“ zdejších (tak hned r. 1881. obdrželi dar 380 zl. na potřeby hasičské, r. 1882.
dar 200 zl., r. 1884. opět 100 zl., r. 1885. dar 20 zl., r. 1886. dar 65 zl, atd.) Značné dary poskytovala též pro zdejší chrám
Páně. (Tak na př: darovala r. 1882. na ladění varhan 50 zl., r. 1883. na opravu varhan 50 zl. a r. 1884. opět na opravu varhan
230 zl., r. 1887. dala na věž kostelní hodiny za 606 zl. a ku těm to později ještě i cimbaly za 250 zl. a j.) Záložna starala se i
o úpravu města (tak již na př: r. 1882. dala na kamennou dlažbu pro město 200 zl. a hned r. 1883. opět 200 zl., dala upraviti
zahrádku kolem sochy sv: Jana, na dolním náměstí na pozemku obcí jí darovném a t. d.)
Však nejen že podporuje všemožně záložna zdejší každý humanní účel místní, ale i přispívá značnou hřivnou na
různé ušlechtilé podniky vlastenecké. (Tak na př: darovala na „Ústřední matici školskou“ po několikráté částku 20 zl. a
spolku „Komenský“ na vydržování českých škol ve Vídni taktéž několikráte částku 10 zl. a j.) A také literaturou českou
podporuje odebírajíc velká díla periodická: „Hrady a zámky“, „Čechy“ a „Ottův naučný slovník“. Mimo to i jiným místům a
krajům, kde třeba, byť i daleko od vlasti naši vzdáleným různé milodary zasílává. Záložna zdejší ukoupila také již r. 1882.
domek čís. 110. na náměstí za 1709 zl., kterýž však v poschodí zvýšen a do nynější podoby byl přiveden r. 1886. p.
stavitelem Chrudímským Tomáškem za cenu 3 800 zl.
Tyto ukázky uvádíme jedině na doklad, že záložna zdejší koná úkol svůj tak, že zasluhuje úcty i širší vlasti a vděku
i zdejšího potomstva.

5. Spor o pozemky panem Hrochem darované a jich rozdělení
Pověděli jsme na počátku knihy, že pan Hroch z Mezilesic učinil r. 1504. veliký dar darovav osadníkům městys
?
Hrochova Týnce pozemky ve výměře 49 jiter 1136 . Byly to pastviny, na nichž od těch dob obyvatelé zdejší pásávali svá
stáda. Poněvadž byly pro obecenstvo zdejší, nazvány byly pozemky ty „obcí“. V dobách pozdějších bylo povoleno panem
Hrochem i také „dvěma člověkům Zásadským“ (=Stičanským) pásti na těchto pastvinách, začež byli povinni ročně konati
něco práce na prospěch zdejší obce. Obyvatelstvo zdejší zůstávalo pak na dlouhé doby v pokojném držení těchto pozemků.
Když ke konci 17. století bylo zdejší chudé obci různé úředníky a služebníky obecní za práce jejich odměňovati a
městečko svých příjmů nemělo, bývaly by tyto platy nutně rozpočteny a uvaleny na zdejší obyvatelstvo. Proto povolilo
obyvatelstvo zdejší, aby čásť oněch pastvin dána byla ve správu obecní a tato používala jich na zapravení povinných dávek.
I také daň platila z pozemků těch. (4 zl. 25 ? kr.) Obecní správa dobře si vedla s tímto jměním jí svěřeným. Poněvadž
pozemky ty byly dobré proměňovala pastviny v půdu ornou a z polí takto pořízených přenechávala malé dílce některým
služebníkům za jejich práce. (jako pastevci, natahovači hodin aj. viz str. 253.) ostatní, zbývající čásť oněch rolí správa obce
nejprve držela ve vlastní režii. Jak výše jsme vzpomenuli osývala obecní správa něco pozemků, obilí klidila do obecní
stodoly a v obecním chlévě i dobytek ošetřovati dala. Za nedlouho však správa obce pozemky ty pronajala zdejšímu
obyvatelstvu.
Ačkoli pak ostatních pozemků obyvatelstvo zdejší jako pastvin s dostatek používalo, nicméně toužili někteří již ve
předešlém století, aby pozemky ty byly rozděleny mezi obyvatelstvo zdejší. Čtemeť již v účtech obecních z r. 1785. mezi
výdaji tuto položku: „Za 1 arch stemplovaný papír na memorial ku sl. administraci do Prahy odeslany po poště, strany
rozdělených rolí“ 3 kr. A tato touha po rozdělení oněch pozemků táhne se od těch dob a protkává takřka všechny udalosti
zdejšího městečka stávajíc se vždy živější a mocnější. Někteří snažili se, aby si naklonili úřad vrchnostenský, by tento ku
rozdělení svolil. Ale úřad vrchnostenský nepřál této myšlénce ze dvou příčin: 1.) Domnívalť se, (ač neprávem) že má jakýs
vrchní dozor na pozemky ty, poněvadž bývalou vrchností občanům byly dány, mimo to nepřál myšlénce té 2.) i proto,
poněvadž viděl, že by tím veliký ten majetek se rozpadl. Proto, když podali občané zdejší úřadu vrchnostenskému v té
příčině žádost, odpověděl tento, že nemá práva dovoliti, aby jmění to bylo rozděleno a odkázal žadatele na úřad krajský. Při
tom zřejmě připomíná úřad vrchnostenský, že nepřeje si, aby rozdělení pozemků bylo provedeno.
Tím však nedali se obyvatelé zdejší zdržeti a skutečně podali v té příčině žádosť krajskému úřadu r. 1835. Ale se
zlou se potázali. Krajský úřad v odpovědi dané jim dne 2. října t. r. na konci listiny krátce praví, že nemůže nikdy připustiti,
aby bylo rozděleno obyvatelstvu co celé obci náleží a spolu praví: „ani pastviny ty nemají v pole býti proměněny, ale
paštaty zůstati.“
Po této rázné odpovědi byli by snad obyvatelé zdejší vzdali se svého přání a je jako nesplnitelné na odpočinek
uložili, kdyby brzo po té sám vrchnostenský úřad oheň ještě nevyhaslý znova neroznítil. To stalo se takto: Obec zdejší
platila daně pozemkové čili tak zvané extra ordinarium nejen z pozemků jichž užívala t. j. z nichž nájemné přijímala a které
sluhům v odměnu propujčovala, ale platila daň po dlouhou řadu let i z pastvin. Ale úřad hospodářský, rozepisující daně
z pozemků rozepsal na počátku r. 1838. daně pozemkové spůsobem tím, že obci připsal daně z pozemků, jichž nadřečeným
spůsobem užívala, ale daň z pastvin, kterou také obec do té doby platívala a to po plných 81 roků, rozvrhl na obyvatelstvo,
které pašťat těch užívalo. Tu šlo o částku dosti značnou, neboť daň pozemková za těch dob velmi rychle vzrůstala. Tak na
př. daň z rolí, jichž obec užívala, byla r. 1838. zvýšena na 23 zl. 56 3/11 kr. conv. m., kdežto dříve po dlouhý čas (jak jsme
již uvedli) platila obec 4 zl. 25 kr. Daň z pašťat o kterou nyní se jednalo byla vyměřena pro r. 1838. na 71 zl. 57 kr. conv. m.
Sousedstvo ihned odvolalo se ke krajskému úřadu žádajíc, aby tuto daň nyní na ně uvalenou i na dále obec platiti
byla povinna. Když pak přání jejich místa dáno nebylo, pustili se znova v boj o to, aby „obec“, ze které mají platiti, byla
mezi ně rozdělena jako majetek jim patřící.
Aby právo obyvatelů zdejších na pozemky ty úplně bylo jasným, pořízen dne 27. dubna 1843. kontrakt, kterým
představenstvo městečka Týnec přenechává obecní pastviny ležící při městečku témž beze vší kupní ceny v emphyteutický
majetek obyvatelům Týneckým. Byly to pozemky tyto:
? sáhů
V zátokách ................................ 1548
? sáhů
před velkým mostem ........................ 899
? sáhů
za mlýnem ................................. 12 jiter 709
? sáhů
na drobné obci ............................ 9 jiter 1565
? sáhů
v tarasích ................................ 2 jiter 1251
? sáhů
za velkým mostem .......................... 22 jiter 1564
_______________________________
? sáhů
Činí: 49 jiter 1136
Kontrakt ten byl pak důležitým substrátem dalšího běhu. Na tomto základě vedli spor dále a když důvodům jejich
ani u gubernia v Praze ba ani v ministerstvě ve Vídni nebylo dáno místa, odvolali se až ku nejvyššímu soudnímu dvoru,
kterýž rozsudkem daným dne 29. dubna r. 1856. čís. 2651 rozhodl, že veškeren majetek ten jest prostým jměním

soukromým a spolu uznal, že majetek ten rozdělen býti může. Tím v principu žádosti zdejších občanů bylo vyhověno, ale
po té nastoupily teprv spory nové, horší dřívějších; neboť kdežto dříve byly spory s úřady nastaly nyní spory domácí. To
stalo takto:
Někteří obyvatelé měli z podílu na těchto pozemcích bytí vyloučeni a to ti, kteří bydleli v domkách, „familie“
zvaných, kdež bydlívalo služebnictvo vrchnostenské. Mimo tyto měli vyloučeni býti z podílu i ti, kteří ukoupili a obývali
domky patřící dříve vrchnosti. Za důvod bylo kladeno, že Hroch dal pozemky „obyvatelům zdejším“ a v tom že nemohli
nikterak býti zahrnuti ti, kteří bydlíce v domcích vrchnostenských práce čeledné konali, ani ti kteří později se přistěhovavše
ukoupili domky dříve vrchnostenské. Těch, jimž podíl byl odpírán, bylo 17. (Byli to tito občané: Josef Havránek, čís. 133.
František Konrád, čís. 134. František Navrátil, č. 135. Antonín Zachař, č. 135/a Josef Jílek, č. 136. František Macek, č. 139.
František Pařízek, č. 140. Josef Kliment, č. 144. Hynek Suchý, č. 142. Jan Mlejnek, č. 143. Frant. Petružálek, č. 155.
Antonín Poslušný, čís. 157. Filip Janeba, čís. 159. Josef Dušánek, č. 162. Václav Hořínek, č. 163. Frant. Kolbaba, č. 165.
Josef Veselý, č. 166.) Tito tvrdili naproti tomu, že pozemky panem Hrochem darované dány jsou všem obyvatelům
Týneckým a oni že jsou též zde usedlí obyvatelé. I odvolali se ku hejtmanství, kteréž však odpovědělo, že nejde tu o
majetek obecní, ale soukromý a proto odkázalo je na pořad práva, to jest, aby soudně se hájili, domnívají-li se, že ve právu
majetkovém jsou zkráceni. Však přece nehledali svého práva během soudním, ale odvolali se k úřadu zemskému, kdež
neuznali žádost jejich za správnou a potvrdili rozhodnutí úřadu nižšího.
Zatím však ostatní starali se všemožně, aby pozemky pokud možno nejdříve byly rozděleny, což také bylo
provedeno ve dnech 30. a 31. března r. 1874. Rozdělení bylo provedeno tak, že pořízeno bylo 131 dílů, z nichž každý
? sáhů
obsahoval 533
. Mimo to rozděleny byly i blatníky čili karaně ve výměře 16 korců, kteréž byly dány 10 sousedům.
Tím však nebyl konec sporům, naopak stahovala se bouře, která propukla, když z rána dne 25. června 1874,
sedláci Hrochov-Týnečtí na „Blatnikách“ začali sekati trávu na seno. Přišli totiž také ti, kteří nedostali podílu a opírajíc se
na důvod, že „Blatnika“ jsou pozemkem patřícím všem obyvatelům Týneckým, začali spolu se sedláky trávu sekati. Ale
sedláky obhájili četníci, kteří již na ten účel předem byli přivoláni, takže těm, kteří neměli podílu sekati bylo zabráněno.
Z toho vzešly nové spory a rekursy těch, kteří soudili, že jsou na majetku poškozováni a když všude byli odmítnuti
odvolali se dne 19. května 1875. až ku Jeho Veličenstvu. I bylo nařízeno nové šetření, ale i toto zůstalo bez úspěchu pro
stranu spornou, neboť uznáno bylo, aby pozemky zůstaly těm, jimž dříve byly přiděleny. Tímto definitivním rozhodnutím
ukončeny byly všechny spory, jichž dozvuky však slyšeti lze podnes.
Rozdělení oněch pozemků považováno jest za cos dobrého od přemnohým obyvatelů zdejších, já však soudím, že
potomstvo zdejší naprosto čin ten odsoudí. Jest dojista jen litovati, že nenaskytlo se mužům tak prozíravých a nezištných,
kteří by z lásky ku zdejšímu městu opřeli se všemu dělení pozemků. Já jen krátkou k tomu dovolím si přičiniti poznamku:
Pohleďme dnes, kdy uplynulo sotva 20 roků od rozdělení pozemků, kolik podílů již přešlo v ruce cizí?! Kolik jest těch,
kdož mají z toho užitek?... A obec Týnecká ochuzena jest, vždyť má nyní město zdejší svých pozemků jen sotva 15 jiter 769
? sáhů
vynášejících užitek 493 zl. 5 kr. zbytek to pozemků, které obyvatelé zdejší kdys obci dali na úhradu výdajů.
Kdyby pozemky ty byly i na dále zůstaly ve správě obce a v role náležitě byly proměněny byla by obec majetnou a
obyvatelstvo nemuselo by platiti vysokých nyní přirážek obecních i školních. Abych však neblahou tu kapitolu již raději ku
konci přivedl, pravím: Jak před věky nabylo, tak pro věky pozbylo.

6. Pán z Krausu majetníkem panství Hrochovo – Týneckého - 1877 – 1884
Dne 1. dubna r. 1877. prodala rodina Šlechtů ze Hrochova zdejší panství a ukoupil je z volné ruky rytíř Josef
z Krausu c. a k. poštmistr v Pardubicích za cenu 340.000 zl. z. m. Rodina Šlechtů odstěhovala se odtud do dřívějšího
bydliště svého Lomnice nad Popelkou.
Pan rytíř z Krausu přišed do Hrochova Týnce dal ihned zámek opraviti, z části přestavěti ano i rozšířiti. Spolu dal
poříditi nové dokonalé budovy hospodářské. Kdežto však tímto spůsobem přispěl ku okrase města, zapsal se neblaze
v paměť zdejšího obyvatelstva tím, že dal zrušiti bažantnici nacházející se za městem, při panské cihelně. Za předešlého
století bývali v této bažantnici chováni bažanti, které ošetřoval bažantník panský opodal bydlící. V době novější však
upuštěno bylo od chovu bažantů a bažantnice udržována bylo po spůsobu parku. Poněvadž obyvatelstvu zdejšímu vstup do
bažantnice byl volným, stalo se místo to mnoho oblíbeným a to tím více, poněvadž okolí Týnecké nemá jiného místa
vhodného ku procházkám a odpočinku pod stinným stromovým. Místa ta bývala dojista milými již dávným předkům
zdejším, alespoň souditi tak můžeme z toho, že cestu od Týnce k bažantnici a vedle této dále ke Trojovicům vedoucí
nazývali cestou andělskou.
O pánu z Krausu ještě tolik dodati dlužno, že r. 1881. (když bratr pana rytíře Josefa z Krausu byl místodržitelem
českým,) rodina pánů z Krasu byla povýšena do stavu baronského. Pan baron z Krausu nepřilnul, jak se zdá, ke zdejšímu
kraji. Domovem jemu milým byly Pardubice. Tím také as lze si vysvětliti, že prospěchu a rozvoji zdejšího města nevěnoval
pozornosti a jak soudíme i povinné péče.

7. Nález mincí ve Hrochově Týnci
Roku 1882. kopal základy pro dům pan Jan Dvořáček, majetník čísla 78. i uhodil na staré mince. Poněvadž neznal
ceny nálezu toho, hledal radu v řiditelství s. a k. reálného gymnásia ve Chrudimi, kdež však upozornili ho, jak důležitým
každý podobný nález pro domácí mincovnictví. I odebral se pan Dvořáček do Prahy a peníze tam prodal Museu.
Snad málo zdejších obyvatelů mělo příležitost zvěděti něco více o tomto nálezu a zvláště o tom, jaké byly ty peníze
a pokud byly památnými. Nebude tudíž dojista od místa, když povíme o tomto nálezu něco více.
Pan Josef Smolík, redaktor památek archaeologických, kterýž nález ten přijal, napsal a nálezu tom delší,
podrobnou zprávu, ze které vyjímám alespoň toto nejdůležitější: „Mince ty byly nalezeny ve hliněné nádobě baňaté, z níž
jsem dostal pouze dýnko 15 cm v průměru mající; byly zabaleny ve plátně, jehož kousky se dosud zachovaly. Střepiny jsou
dobře páleny, lomu tmavého a „zvoní“ jako zboží kamenné.
Celkový obsah toho „pokladu“ skládal se ze 25 tolarů (z nichž 6 pro sebe a 1 pro školy Chrudimské si p. majitel
vymínil, (z pražských grošů Vladislava II. a Ferdinanda I., které s groši saskými, slezskými, německých měst a p. až
s půlgroši svidnickými českého krále Ludvika I. vážily as 2 klgr.; pak ze drobné mince, totiž haléřů největším dílem českých
jednostranných, váhy as 4 klgr. mezi nimiž tak zvané „černé mince.“ Mince zlaté v nálezu tom nebyly žádné. Seznav po
vyčistění všech mincí počtu as 15.000 kousků, že numismatické ceny nemají, an se mezi nimi ani jediný druh dosud
neznámý nenacházel – třeba tu a tam odchylky známých už mincí shledány – ba i nejedna mince domácí, která se v něm
s velikou pravděpodobností předpokládati dala, tam zastoupena nebyla, použil jsem nálezu toho k poučení se v českém
mincovnictví, t.j. dal jsem všechny druhy české mince, počínajíc od pražských grošů dolů až včetně „minci černou“ v c. a k.
puncovním úřadě v Praze přepáliti, abych seznal jakosť každého druhu zvlášť. Způsob tento, zkoušeti totiž jakosť mince
přepalováním „en masse“, není sice na hmotný prospěch, jest však jedině spolehlivý a podstatný, naproti čemuž přepalování
jednotlivých kousků jest nedostatečným a dokonce pouhé zkoušení té neb oné mince zlatnickou jehlou – pouhou hračkou.
Nejstarší mince v nálezu tom byly jednostranné „husitské halíře“ se lvem (z doby 1419 – 1436) v počtu 6 kousků, pak
pražský groš Jiřího Poděbradského, jediný, valně otřený. Mnohem četněji zastoupen byl zde Vladislav II, Pražské groše, a t.
d.“ (Viz pam. archaeol. XII. 49 a 108.)
Na otázku, kdy as peníze ty byly zakopány, dává pan Smolík odpověď, že byly dojista uloženy do země před r.
1570. Úsudek tento staví pan Smolík na základě veškerou pochybnosť vylučujícím; neboť na vysvětlenou praví: „Po roce
1547. nebylo více raženo žádných grošů českých, nýbrž jako už dříve vybíjeny tolary, půl i čtvrtolary a halíře vesměs
s letopočtem. Král Maxmilián II. pokračoval po spůsobu tom, vybíjel už od r. 1564 neb 1565 rýnské (t.j. říšské) zlaté,
půlzlatníky, desítikrejcary, dvoukrejcary a krejcary, vedle nich bílé peníze a halíře, později též tolary a půltolary a mimo ně
opět groše a sice nejprvé bez letopočtu, od r. 1573 pak s letopočtem a říká se jim, jak známo „bílé groše“. Poněvadž pak (dí
posléze pan Smolík) v nálezu Hrochov – Týneckém, kde se vyskytlo na 400 českých peněz bílých, halířů a dvoukrejcarů
Maxmiliana II. ani jediného takového groše bílého bez letopočtu nebylo, mohlo by se souditi, že tyto groše bez letopočtu
nebyly v Čechách raženy před r. 1570, kdy nález ten zakopán byl.“

8. Oprava chrámu Páně
Před rokem 1883 byl zdejší chrám Páně ve stavu velice zuboženém. Zvenku i uvnitř, okna i dvéře ano téměř vše co
týkalo se chrámu Páně, ba i okolí chrámové vyžadovalo opravy. Však nesnadno bylo opatřiti peněz, když kostel žádného
nemá jmění. I vyzváni byli osadníci zdejší farnosti, aby přispěli dle možnosti na opravu chrámu Páně. A osadníci zdejší
vidouce toho potřebu přinášeli za krátko dary své četně a tak veliké, že mnozí, kteří v chatrných příbytcích bydleli a při
nepatrné výměře svých pozemků ze práce rukou svých se živili, přinášeli po 50 – 100 zlatých. Brzo shrnulo se tolik
milodarů, že bylo možno podniknouti opravu mnohem dokonalejší než původně bylo pomýšleno. (Jména všech dobrodinců
zdejšího chrámu Páně i s uvedeným milodarem při každém jednotlivci, zaznamenána jsou na trvalou paměť ve farním
archivu. Součet všech milodarů činil 4.600 zlatých.) Vyzvání k osadníkům učinil, milodary přijímal a také veškerou opravu
řídil tehdejší zdejší kaplan P. Alois Konvalinka, jemuž také náleží zásluha o opravu chrámovou i úpravu okolí chrámového.
Nejprve bylo pracováno uvnitř chrámu Páně. Chrám uvnitř byl vymalován, dána nová dlažba, postaven nový
hlavní oltář, postranní oltáře, kazatelna, varhany a sakristie upraveny, okna v lodi chrámové upravena a do presbytáře
pořízena okna nová, barevná. Vše to bylo vykonáno během roku 1883.
Ostatní práce na kostele i kolem kostela vykonány byly r. 1884. a 1885., při čemž upraveny byly a plotem opatřeny
i stráně kolem kostela a fary. Stavbou pak věže r. 1886. bylo celé dílo korunováno. Když pak uznáno, že třeba poříditi
hodiny pro zdejší město požádán byl patronátní úřad zda ochoten by byl hodiny na věž kostelní přijali a o jich udržování se
starati. Patronátní úřad vyslovil ochotu k obojímu, načež hodiny byly pořízeny a na věži umístěny. Po té ihned nová věž
s hodinami posvěcena byla dne 19. března r. 1887.

9. Počet školních tříd zvýšován a školní zahrádka pořízena
Škola zdejší byla po dlouhou řadu let pouze dvoutřídnou. Teprv počátkem školního roku 1872/3 započalo
vyučování i ve třídě třetí. Poněvadž však doba návštěvy školní byla prodloužena zákonem až do dokonaného 14. roku, byly
brzo i tyto tři třídy přeplněny, tak že již r. 1877. byla připravována místnosť pro třídu čtvrtou, ve které však bylo vyučováno
teprv od 1. února r. 1878. Hned pak ještě následujícího r. 1879. bylo povoleno, aby třída čtvrtá byla rozdělena, ale se
provedením mělo se vyčkati až do doby, kdy místnosť bude pořízena.
Za těch dob pomýšleno bylo také již na to, poříditi školní zahradu, aby zákonům školským bylo vyhověno. Nejvíce
obtíží působila otázka, kde by nejlépe bylo školní zahradu založiti. Ponejvíce mínění a přání klonila se k tomu, aby zahrada
ta byla založena hned pod budovou školní. Tomu však odporoval pan řídící učitel Jan Bakeš, který místo to považoval za
naprosto nevhodné pro školní zahradu. I rozhodnuto posléze roku 1883., aby zahrada ta byla založena kolem sochy sv. Jana
Nepomuckého na dolním náměstí. Když pak občanská záložna darovala na úpravu zahrádky té značný obnos 500 zl.
povolán byl pan František Vohralík, zahradník a učitel na hospodářské škole v Chrudimi, kterýž vykonal výměru místa a
spolu pořídil plán zahrady.
Když však pracováno bylo na zahrádce školní, bylo uznáno, že by se v zahrádce té méně důstojně nesla památná
socha sv. Jana Nepomuckého, která vydána jsouc slunci a dešťům během času mnoho sešla. I ustanoveno také tuto sochu
opraviti, na kterouž opravu bylo věnováno 100 zl. Pan Staude, kameník z Pardubic přivedl opravu ku ke konci ještě z jara
před slavností sv: Jana Nepomuckého. O slavnosti sv: Jana Nepomuckého dne 16. května byla socha ta slavně posvěcena za
přítomnosti sboru hasičského a za hojné účasti dítek školních i obyvatelstva.
Poněvadž však za těchto prací ustoupila s myslí péče o stavbu pobočky ke čtvrté třídě, byla roku 1884. místní
školní rada po třikráte vyzvána, aby o pobočku tu se postarala. Po té podala místní školní rada dne 18. října 1884. žádost
zemské školní radě, aby místo pobočky pro čtvrtou třídu byla povolena zde třída pátá. Zemská školní rada svolila a již dne
4. prosince 1884. pátou třídu školní pro zdejší školu povolila. Ve školní budově nebylo místa pro pátou třídu připraveného,
pročež najata byla místnosť v soukromém domě čís. 99 a v této vyučováno bylo od 1. ledna 1886. Než místnosť ta byla
nevhodnou a proto ještě týž rok pořízena nová třída v budově školní, což bylo umožněno tím, že sbourán byl starý dřevník.
Posléze, až již méně toho bylo třeba, povolila zemská školní rada pobočku ku páté třídě, kteráž pořízena byla
v budově školní přepážkou kabinetu. Vše to provedeno bylo během r. 1892., takže na podzim téhož roku chlapci a dívky
páté třídy již odděleně byly vyučovány.
Z toho zřejmo, že výdaje na obecnou zdejší školu jsou dosti značné. Mimo tyto povinné obětě, které přinášeny jsou
ve prospěch dítek všech, dostává se zvláště chudým dítkám dobrodiní každoročně z různých stran. Poskytujeť správa
zdejšího cukrovaru k vánocům každý rok chudým dítkám na oblek 50 zl., občanská záložna 20 – 40 zl. Vysokorodý pan
Hugo z Balthasarů 15 zl. a Vysoce urozená paní Helena z Balthasaru ošetřuje každý rok šest dívek úplným oblekem.
Abychom podali docela jasný obraz budovy školní, nanejvýš památné i její okolí, nutno ještě promluviti o lípkách
pod budovou školní se nacházejících. O dvou lípkách starších promluvili jsme již výše (Viz. str. 282.), dvě lípky mladší
mají původ v udalosti následující:
Dne 10. května 1881. slavil sňatek svůj Jeho c. a k. Výsosť korunní princ Rudolf s princeznou Stefanií Belgickou.
Na důkaz oddanosti panovnické rodině konány slavnosti v ten den po celé říši. I zdejší obyvatelstvo učinilo seč byly jeho
síly. Již podvečer dne 9. května započala slavnosť osvětlením města, při němž namnoze bylo viděti transparenty a
podobizny nejjasnějších snoubenců. Průvod s hudbou procházel ulicemi za střelby, při čemž na mnohých místech zapáleny
byly ohně bengalské. Před radnicí promluvil slavnostní řeč p. Jan Bakeš, řídící učitel, po kteréž za zvuku hymny císařské
průvod se rozešel. Dne 10. května byly konány slavné služby Boží, po kterých šel průvod před budovu školní, kdež do dvou
jamek již připravených vsadili žáci dvě mladé lípky. Před sázení promluvil místní farář, po sázení řídící učitel načež
provoláním slávy a hymnou císařskou slavnosť zakončena.

10. Panství Hroch. Týnecké majetkem Pánů z Balthasaru
Dne 1. října 1884. prodal baron Josef z Krausu panství zdejší a ukoupil je Pán Hugo z Balthasaru se svou
manželkou Paní Helenou z Balthasaru za 420.000 zl. r. m. a 1000 dukátů.
Pán Hugo z Balthasaru, tekráte setník v c. a k. jenerálním náčelnictvu přijel na panství své Hrochov. Týnecké
docela tiše jako nějaký soukromník. Nebylo tu ani slávobran, ba ani prostého uvítání obecenstvem. Tato zvláštní abstinence
zdejšího města při příjezdu nového pána panství neměla býti nikterak projevem směřujícím proti urozené rodině Pána
z Balthasaru. Příčinu toho hledati jest ve změně ústavy říšské, kterou města a vesnice vymaněny jsouce z poddanosti
úřadům vrchnostenským, podřízeny jsou úřadům politickým. Byť bychom tudíž oné naprosté abstinence neodporučovali,
můžeme ji alespoň částečně omluviti novým zákonodárstvím.
Urozený Pán z Balthasaru tiše trávívá zde volné dny za doby letní, ve kruhu rodinném pokud mu jich dopřeje
úmorná povinnosť vojenská. Nevynášejíc dobrodiní zdejšímu městu prokazovaných na trh veřejnosti, podporuje účinně
urozená rodina Pánů z Balthasaru každou ušlechtilou snahu ve zdejším městě. Tak připomenouti dlužno, že, jakmile ukoupil
Pán z Balthasaru zdejší panství, poslal na opravu zdejšího chrámu Páně 100 zl. a hned následujícího r. 1885. opět 100 zl. na
týž účel. Téhož roku (1885.) učinil Pán z Balthasaru pro zdejší chrám Páně nadaci, aby každoročně 5 Mší svatých bylo

obětováno za jeho v Pánu zesnulé rodiče a příbuzné. Chudým zdejšího města zhusta dostává se podpory od urozené rodiny
Pánů z Balthasaru a kterak chudé, školní dítky štědře bývají obdarovány, pověděli jsme již výše. (Viz str. 302.) I také spolky
místní dostávají vzácné podpory Pánů z Balthasaru.
Urozený Pán z Balthasaru podrobiv se r 1888. nesnadným zkouškám, byl ještě týž rok jmenován majorem v c. a k.
jenerálním náčelnictvu, roku pak 1892. byl povýšen za podplukovníka, taktéž v c. a k. jenerálním náčelnictvu a dne 1.
května 1895. jmenován byl plukovníkem taktéž při c. a k. jenerálním náčelnictvu.

11. Udalosti nejnovější
Na prvém místě zaznamenati tu slušno slavnosť konanou dne 2. prosince 1888. Byloť tomu na týž den právě 40
roků, kdy byl na trůn říše Rakouské dosedl císař a král František Josef I. Na důkaz oddanosti a úcty ke vznešenému
panovníku připravovala se ku slavnostem veškerá říše, ale dobrotivý panovník vyslovil přání, aby upuštěno bylo od
veškerých hlučným slavností na ten den s tím pokynem, že ponechává na vůli svým poddaným, aby obnosy, které by chtěli
věnovati na oslavu toho dne věnovali na nějaký dobročinný účel. Tomuto přání na všech stranách bylo vyhověno a na
dobročinné účele dáno bylo v těch dnech as 40 milionů zlatých.
Ve zdejším městě oslaven byl památný onen den tímto během: Město uložilo 100 zlatých a občanská záložna taktéž
100 zlatých, aby z úroků těchto peněz každý tok v den 2. prosince dvě chudé školní dítky, (chlapec a dívka) oděvem byly
poděleny. Slavných služeb Božích v den ten konaných zúčastnilo se hojně obecenstvo, spolky a školní mládež. Po službách
Božích byla pro školní dítky uspořádána slavnosť v budově školní.
Z udalostí menší důležitosti dlužno zaznamenati, že občanská záložna, která již dříve pořídila pro město a chrám
Páně hodiny, opatřila poslední dobou také cimbály ku těmto hodinám. Od té doby jsou údery kladiv hodinových mnohem
slyšitelnějšími, oproti dřívějším úderům kladiv na zvon, které byly slaby a temny. Spolu usnadněno bylo tím natahování
hodin.
Památný, však neblaze, zůstane rok 1893. krutými mrazy, které trvaly po dlouhou dobu. Mrazů takových nebylo od
r. 1879/80, kdy taktéž po delší dobu kolem doby vánoční přísné vládly mrazy. Mrazy ty r. 1893 nadělaly škod nesmírných.
Zahynuloť veliké množství ptactva a také stromů ovocných. Na zahradách ovocných i květinových tak mnoho bylo ztrát po
této zimě, že zásoby zahradníků podnes nebyly s to ztráty ony doplniti.
Týž rok (1893) byla provedena též žádoucná záměna v dobytčích trzích a jarmarcích ve Hrochově Týnci
konaných. Byloť zhusta stěžováno do toho, že trhy a jarmarky zdejší častěji připadají do týchž dnů, kdy konány jsou trhy a
jarmarky v nejbližších okolních městech. Poněvadž pak za dob novějších poklesla důležitosť jarmarků vůbec, takže tyto
mnohem slaběji bývají nyní navštěvovány než za dob dávnějších, bylo spolu seznáno, že lépe bude, když trh dobytčí i
jarmark konány budou vždy pouze v dobu jediného dne a nikoli jak doposud bylo obyčejem po dva dny. Obecní
zastupitelstvo odevzdalo péči o tuto úpravu novou městské radě, kteráž vypracovavši návrh podala jej příslušným úřadům
ku schválení. Okresní hejtmanství ve Chrudimi, zmocněné místodržitelstvím pražským vyhovělo žádosti města Týnce a
výnosem ze dne 10. dubna 1893 č. 4798 rozhodlo, že dosavádní spůsob odbývání dobytčích i výročních trhů zaměňuje se
tak, že od téhož dne budou odbývány dobytčí trhy a jarmarky vždy v jediný den a to v úterky:
1.
po sv. Matěji,
2.
před sv. Řehořem (v květnu),
3.
před sv. Janem Křtitelem,
4.
před sv. Matoušem a
5.
po sv. Albinu.
Žadoucno jest dojista, aby i týdenní trhy opět byly obnoveny. Jest dojista město zdejší dosti četně navštěvováno
obyvatelstvem okolním, takže netřeba obávati se nezdaru podniku toho snad proto, že jest na blízku Chrudim a Chrasť,
které těší se četné návštěvě v trzích.

12. Úmrtí Jana A. Bakeše
Mezi nejzasloužilejší muže v zdejší osadu náležel dojista Jan Bakeš, řídící učitel na zdejší obecné škole, kterýž
vším právem jest hoden, abychom mu věnovali čestnou vzpomínku na tomto místě.
Jan A. Bakeš narodil se v Žumberku dne 24. července r. 1832, kdež otec jeho měl malou hospodářskou živnosť.
Školu navštěvoval nejprvé ve svém rodišti, ale již v devátém roce byl dán ke strýci svému, učiteli Jeremiášovi do Řestok,
kde se naučil hudbě. Později byl dán na hlavní školu do Litomyšle a odtud odebral se na reálku do Chrudimi, jejíž tři
ročníky absolvoval s vyznamenáním. Posléze odešel na nově zřízený učitelský kurs (trvající po 2 roky) do Králové Hradce,
kdež dosáhl vysvědčení spůsobilosti pro hlavní školy. R. 1852 stal se podučitelem na trojtřídní vzorné škole ve Chrasti,
odkudž dostal se dne 18. března 1861 do Hrochova Týnce. Zde stal se dne 4. září 1861 skutečným učitelem farním a r. 1870
učitelem řídícím.
Byl mužem povahy ryzí, vynikajících schopností a ušlechtilých vlastností. Píle jeho ve škole byla neúmorná. Byla

také na příslušných místech uznána, takže dostalo se mu pochvaly 10 dekrety. Vědomosti jeho theoretické i praktické
v oboru školském oceněny byly i učitelstvem veškerého okresu, kteréž již r. 1872 zvolilo jej aklamací za člena c. a k.
okresní školní rady Chrudimské, jejíž členem zůstal až do smrti.
Však nejen ve škole byl pracovníkem výborným, ale i v životě společenském. Kdykoliv spolek neb ústav jakýkoli
byl zde zřizován, vždy ochotně přispěl všemi silami. Kdo chtěl by dokonale poznati v této stránce jeho mravenčí píli,
nechať podívá se na veliký počet protokolů, které napsal, když šlo o zřízení Společenského rolnického cukrovaru zdejšího,
a na množství protokolů, které napsal, když byl zřízována zde Občanská záložna. A když záložna zdejší vešla v život psal
ještě dlouhou dobu protokoly o schůzích výborových. Spolku dobrovolných hasičů po mnohá léta propůjčoval své síly jako
jednatel spolkový, začež po zásluze r. 1887 byl jmenován čestným členem téhož spolku. Poněvadž vždy také přímo,
upřímně a otevřeně jednal bylo váženo jeho slovo v obecním zastupitelstvu i ve schůzích výboru besedního. Proto také,
když r. 1886 uplynula 25 roků jeho činnosti ve zdejším městě, byla mu připravena důstojná oslava při kteréž byl mu také
odevzdán diplom čestného měšťana zdejšího.
Však poslední léta jeho blahodárného života byla mu ztrpčena neblahými poměry tak, že téměř úplně vzdal se a
stranil se společenského života. Život svůj věnovaný práci skončil dne 20. srpna 1891.

13. Rozšíření hřbitova
Při vzrůstající populaci města zdejšího i také osad, jichž zemřelí údové na hřbitově zdejším jsou pochováváni, byl
hřbitov zdejší již před mnohými roky příliš těsný. Poněvadž úprava náležitá hřbitova nebyla provedena hned na počátku,
nebylo ovšem možno nyní na vnitřní úpravu ani pomýšleti. Za těchto poměrů, kdy mrtvoly různo, bez ladu, byly kladeny na
těsné prostoře hřbitovní bylo nanejvýš nesnadno hrobníkovi najíti případné místo pro nový hrob, zvláště za doby zimní, aby
při kopání neuhodil na rakev, která teprv před nedlouhou dobou byla uložena do země. Skutečně také nejednou bylo
v takovémto případě nutno hrob zpola vykopaný opět zasypati.
Obava před epidemií a spolu jmenované pohnůtky vyžadovaly, aby hřbitov byl rozšířen a důstojně upraven. Práce
té chopilo se tenkráte obecní zastupitelstvo. Delší vyjednávání s úřady politickými a s úřady patronátními bylo posléze letos
skončeno a rozšíření hřbitova povoleno. Také kupě potřebného pozemku provedena, aby kaple na rozšířeném hřbitově stála
ve středu. Za souhlasu připojených obcí obstarán nyní i plán pro rozšířený hřbitov. Jakmile hřbitov bude rozšířen bude
snadnou i jeho úprava, aby byla ku cti zdejšího města.

B.
Život spolkový ve Hrochově Týnci
1. Spolky zaniklé
a) Spolek zpěvácký
Spolek zpěvácký ve zdejším městě nebyl spolkem zorganisovaným a nebyl ani úřadem politickým stvrzen a nebyl
také ani úřadem politickým stvrzen, ale byl spolkem úplně soukromým. Byl zřízen vzájemným, soukromým dohodnutím se
r. 1860. Spolek ten zřízen byl na ten účel, aby hodiny ušlechtilým, společným zpěvem ztrávené, byly členům náhradou za
mnohé zábavy, kterýchž dostává se obyvatelstvu velkoměstskému. Spolek zdejší zpěvácký přijal jméno ,,Krok“. Nemajíce
písemných památek po spolku tom nevíme pověděti, kolik čítal členů, ale jisto jest, že byl jich počet na zdejší město dosti
značný. Prvá léta konána bývala častá cvičení a členové účastnili se cvičení horlivě. Poněvadž spolek ,,Krok“ připravil
častěji i širšímu obecenstvu svým zpěvem milou zábavu, těšil se ve zdejším městě všeobecné přízni. Později však znenáhla
horlivost dřívější ochabovala. Po roce 1870 činnosť zpěváckého spolku znenáhla odumírala, až zůstalo nám jenom jeho
jméno, které zaznamenali jsme zde na milou vzpomínku bývalým členům spolku ,,Krok“, kteří podnes rádi vzpomínají
příjemných chvil ve spolku tom prožitých.

b) Spolek divadelních ochotníků
Již na počátku tohoto století bylo zde sehráno několik divadelních kusů. Stalo se tak snahou tehdejších studujících
zdejších, kteří plným vznětem mladistvého nadšení věnovali mnohé prázdniny ušlechtilému tomuto zaměstnání. Sami také
se postarali o všechny nejnutnější divadelní potřeby. Ačkoliv obecenstvo zdejší přálo hrám divadelním, zůstávalo ponejvíce
při tom, co vykonali studující.
Teprve po válce s Pruskem, když obyvatelstvo zdejší mohlo oddati se opět tichému hospodářskému zaměstnání,
vzrostl zájem pro vzdělávání duševní a ušlechtilou zábavu. A za těch dob, totiž roku 1870 pořízen byl zde divadelní
ochotnický spolek. Však snahy spolku toho nemalých nacházely obtíží. Tak již hned prvá a nejdůležitější otázka, kde by hry
divadelní měly býti konány, mnoho působila obtíží; nebyloť tenkráte /jako až podnes/ případného místa, kde by obecenstvo
za čilejší návštěvy mohlo se alespoň směstnati, ať pomlčím již o pohodlí pro obecenstvo a pro ochotníky. Z této nesnáze
vyvázl spolek, když mu propůjčeny byly ochotně zbývající ještě tehdy některé místnosti ve školní budově. I pustili se
ochotníci s chutí do práce, když tak největší obtíž byla překonána a hráli ještě týž rok 1870 čtyřikráte, roku pak 1871
pětkráte. Ač obecenstvo četnými návštěvami divadla projevovalo přízeň ochotníkům, přece ze příčin osobních brzo
ochabovala horlivost některých, takže již r. 1872 bylo hráno pouze jedenkráte, roku pak 1873 po dvakráte. Po té nastala
úplná nečinnost až do r. 1880, kdy hráno bylo opět čtyřikráte. Tím zdálo se, že rozproudí se nový život ve spolku
divadelních ochotníků, ale jako dohořívající světlo ještě naposledy plamenem se vzejme a úplně pohasne, podobně i
divadelní ochotnický spolek zaleskl se tentokráte naposledy a zanikl.
Zániku spolku toho jest nemálo želeti, neboť divadlo dobře spravované skýtá obecenstvu mnoho ušlechtilé zábavy
i poučení. Ale i po stránce hmotné jest litovati úpadku spolku toho. Bylť by mohl dojista mnoho dobrého vykonati i hmotně,
čehož nejlepším důkazem jest, že ač krátce žil, přece značných dopracoval se úspěchů. Tak již hned r.1871 ukoupil
z čistého příjmu veškeré divadelní zařízení a mnohé potřeby pro divadelní šatnu. Mimo to za nedlouhou dobu svého trvaní
věnoval spolek ten mnohé milodary na potřeby místní i vzdálenější. Uvedu jen některé : R. 1871 daroval na Boží hrob
částku 55 zl. 2 kr., pro chudé dítky školní dal týž rok 25 zl. a hned roku následujícího 15 zl. 96 kr., r.1872 byl zaslán do
Prahy povodní poškozeným příspěvek 31 zl., r.1873 dáno pohořelým do Trojovic 20 zl., r. 1880 dáno zdejšímu sboru
hasičskému 20 zl. a týž rok zasláno na stavbu národního divadla 40 zl. I na Ústřední matici školskou a jiné národní podniky
bylo pamatováno značnými dary. Kéž ze ssutin spolku toho vzejde nový, kterýž by vzrůstal a vzkvétal!

c) Spolek ,,Štěstěna“
Kdyby kdokoli chtěl býti pouze idealistou, prosa života učiní ho směšným. Pouhý prosaista zabředne v kal nízkého
života a stane se úplně neužitečným. Nutno dojista spojovati ideály s prosou, chceme- li státi se užitečnými členy lidské
společnosti. I ve zdejším městě vidíme v letech sedmdesátých spojený idealismus s prosou. Ku idealismu nesl se dojista
spolek divadelních ochotníků, ale v téže době objevil se i prosaismus jevící se v péči o hmotný blahobyt. Spojilť se značný

počet občanů zdejších ve spolek, který přijal jméno ,,Štěstěna“. Povinností každého člena bylo odváděti pravidelné každý
měsíc poplatek, za kteréžto poplatky byly nakupovány losy. Spolek ten konstituoval se a ,,podal štěstí ruku“ počátkem
r.1874. Členové čekali po kolik roků, zda štěstí podá ruku také jim v podobě důkladné výhry, ale nadarmo. Posléze omrzelo
je dále čekati, takže r. 1781 rozdělili se o uložené peníze a spolek zrušili. Nicméně pochvalovali si mnozí, když přijavše své
podíly odnášeli si domů několik set zlatých, které nastřádali si malými měsíčními vklady za několik roků.

2. Spolky nyní žijící
a) Občanská beseda
Zřízením rolnického cukrovaru zlepšily se nepopíratelně hmotné poměry zdejšího obyvatelstva. Mimo to
rozproudil se i nový, čilý život ve zdejším městě jednak častými docházkami cizinců do cukrovaru, jednak příchodem
značnějšího počtu úřednictva cukrovarního. Tyto nové zdejší poměry a mimo to i také větší chvat, kterým za doby nové ve
všech stavech se pracuje, vyžadovaly, aby pořízena byla zvláštní místnosť, kde by obyvatelstvo zdejší po úmorné práci
denní mohlo se občerstviti, pobaviti a také poučiti. Po delší dobu bylo pojednáváno o tom, kterak těmto třem potřebám
vyhověti, až posléze rozhodnuto poříditi na účel ten ,,Občanskou besedu“. Myšlenka ta byla provedena v listopadu r. 1874.
Beseda vytkla si úkolem pracovati různými ušlechtilými spůsoby, pečovali o zábavu zdejšího obyvatelstva, činností
pak literární t.j. přednáškami a půjčkou časopisů i knih měla státi se jaksi ohniskem, z něhož by světlo i teplo šířilo se na
všechny strany.
Že potřeba besedy byla uznávána, toho nejlepším dokladem jest, že hned na počátku čítala beseda zdejší 46 členů,
kterýžto počet do konce roku ještě byl zvýšen, tak že na konci roku 1874 bylo 52 členů.
Než neblahými vnitřními spory, které hned následujícího roku mezi členstvem vznikly, utrpěla Občanská beseda
mnoho na vážnosti. Když pak z osobních příčin mnozí ze spolku besedního vystoupili, takže počet členů klesl až na 31
/počítaje v to i členy výboru/ byla existence Občanské besedy ohrožena tak, že ve valné schůzi mimořádně konané dne
3.října 1875 bylo jednáno o tom, zdali spolek ten má dále trvati, či snad se rozejíti. Šťastně rozhodnuto, aby spolek i dále
trval. Od té doby však také vzrůstal opět i počet členů, takže r.1877 bylo zase již 37 členů. Ještě jedenkráte od té doby
stáhly se nad Občanskou besedou hrozivé mraky a to bylo roku 1880, kdy opět pro osobní spory nikdo nechtěl přijmouti na
sebe čestný úřad předsedy, takže teprv při sedmé volbě podařilo se předsedu zvoliti. Od těch dob Občanská beseda stále
vzrůstá.
Zahledíme-li se na činnosť Občanské besedy za doby uplynulé, vidíme, že každý rok snažila opatřiti členům svým
hojnosť zábav a dojista byla by učinila ještě více, kdyby vždy hojnou účastí členstva bývala podporována. Některé zábavy
besední vydařily se až skvěle. Dlužno tu vzpomenouti zvláště zábavy dne 22.července r. pořádané v místnostech
besedních dívkami Hrochov - Týneckými, jehož čistý výnos byl 110 zl., kterýž byl věnován prostřednictvím besedy
Ústřední matici školské. Z ostatních zábav besedou zdejší řízených vynikl ponejvíce výlet pořádaný dne 24.srpna 1884 do
Podboru, spojený s obžínkovým průvodem a tombolou. Čistý výnos obnášel tenkráte 353 zlatých a byl darován opět
Ústřední matici školské. O denní zábavy členstva postarala se beseda koupí harmonia, kulečníků, šachu a jiných her.
O poučení po případě i zábavu starala se beseda svým členům různými hudebními produkcemi, přednáškami
azvláště tím, že odebírá pro členy několikeré noviny, nejpřednější časopisy a mimo to kupuje každý téměř rok ještě i značný
počet knih zábavných. Již z toho zřejmo, že besední knihovna jsouc nejpřednější a spolu nejcennější částí besedního
inventáře veliký již čítá počet svazků, který může býti vzácným pokladem dobám budoucím.

b) Sbor dobrovolných hasičů
Zákonem zemským ze dne 25.května r.1876. bylo nařízeno, aby po všech větších městech a kde možno i na
menších osadách zařízovány byly sbory dobrovolných hasičů na ochranu života a statků veškerého obyvatelstva.
Aby v nejbližší době také ve zdejším městě byl zřízen sbor hasičský, dojista by nebyli úřadové vyšší usilovali,
jednak již proto, že počet obyvatelstva byl nemnoho četný, jednak i proto, že zdejší město nemělo vlastního jmění, které by
mohlo býti věnováno spolku hasičskému, který nutně při vzniku svém potřebuje značné hmotné podpory. Klesloť zdejší
město po rozdělení pozemků v řadu měst nejchudších.
Než zdejší město zatoužilo samo míti ve svém středu nanejvýš užitečný sbor dobrovolných hasičů. Proto vyzvalo
obecní zástupitelstvo zdejší občany, aby se sešli dne 6. ledna 1879 ku poradě, zda neměl by býti zřízen ve zdejším městě
sbor dobrovolných hasičů. Vyzvání to mile bylo přijato veškerým obyvatelstvem a schůze velmi četně navštivena. Ve schůzi
té zvolen ihned prozatimní výbor, aby vykonal předběžné práce, ku zřízení spolku potřebné. Zvolený výbor s chutí pustil se
do práce:
1.) Sestavil stanovy pro sbor a poněvadž na zřízenou sboru a náčiní hasičského značné peněžité částky bylo třeba,
2.) hledal dobrodince.
Prvním a dojista největším dobrodincem zdejšího sboru hasičského byla od počátku a jest podnes ,,Občanská
záložna“, kteráž podala sboru dobrovolných hasičů hned tenkráte prvý dar 600 zlatých. Po té sbírány příspěvky od

jednotlivých občanů a mimo to požádáni písemně za hmotnou podporu majetníci okolních velkostatků, kteří také skutečně
přispěli a to: P.T.J.J. kníže z Auspergů a pán Josef z Krauzů po 40 zl., J.J. kníže z Kinských a pan Josef Keller po 50 zl.
Dary značnými i jiných mnohých dobrodinců dostoupil výnos příspěvků výše přes 1:000 zl. Místní obec uvolila se později
vyplatiti ve prospěch hasičského sboru částku 1.000 zl. Zatímní výbor pracoval s pílí a rychlostí tak obdivuhodnou, že do
června téhož roku všechny předběžné práce byly skončeny a poněvadž zatím i stanovy hasičského sboru místodržitelstvím
byly schváleny, svolána valná schůze na den 20. července. Ve schůzi té provedena byla definitivní volba výboru, jakož
i velitele a podvelitele.
Členů činných bylo hned na počátku 36, kterýžto počet později ještě vzrostl. Všichni členové shromáždili se dne
25.ledna 1880 ve chrámu Páně a po slavných službách Božích tou příčinou konaných odebrali se na radnici, která jim na tu
dobu byla propůjčena, kdež učinili slavný slib v ruce svého velitele.
Ve schůzi výborové konané dne 16. srpna 1880 oznámil předseda sboru pan Jan Reisich, že dává sboru
dobrovolných hasičů Hroch. Týneckých nový prapor. Dar ten přijat s největším povděkem a spolu ustanoveno, aby krásný
prapor ten slavnostně byl posvěcen, k čemuž byl vyvolen den 19.září 1880. Slavnosť ta vykonána byla tím během, že dne
18. září v podvečer konán byl pochodňový průvod s hudbou městem přemnohými prapory ozdobeným. Dne 19.září ráno
byl budíček, vítání hostí a slavné služby Boží ve chrámu Páně, po kterých průvod s kněžstvem odebral se na náměstí, kdež
na místě vkusně upraveném posvěcen byl prapor za přítomnosti mnohých okolních sborů hasičských a četného obecenstva.
Obec Hroch. Týnecká nespokojila se krásným darem 1000 zl. daným sboru hasičskému, ale uznávajíc vysokou
důležitost spolku toho darovala jemu r.1881 ještě 380 zlatých.
Bohužel že, jako každá dobrá snaha i nepřátel s dostatek nachází, kteří dobré dílo rádi by zmařili, tak bylo i zde.
Bylyť pokládány různé listy obsahem svým k tomu k tomu směřující, aby hasičský sbor byl zrušen. Na omluvu však budiž
zde prozrazeno, že vše to zosnovaly některé ženy, které bály se, aby mužové jejich neutrpěli nějakého úrazu při obětavém
úkolu hasičském. Tím však nebylo ublíženo sboru hasičskému a byl by sbor zkvétal, kdyby ve sbor nebývaly zavlečeny
osobní spory. Spory ty dostoupily r.1882 té výše, že sbor hasičský utěšené se vyvíjející úplně zničily, což také oznámeno
městskému zástupitelstvu dopisem ze dne 5.září 1882.
Než městské zástupitelstvo ihned zřídilo sbor nový. Přihlásilo se již dne 10.září ve městské radnici opět 31 členů
činných a 16 členů přispívajících. Od té doby však nový sbor působí s veškerým zdarem. Čítá nyní 33 členů činných, členů
přispívajících 34.
Nelze tuto mlčením pominouti toho, že hasičský zdejší sbor i také ve veškerém veřejném životě vždy důstojně
vystupuje. Ochotně též účastnívá se církevních slavností. Jsou to zvláště slavné průvody o Vzkříšení Páně a o Božím Těle
při nichž sbor ten všemožně přispívá ku zvýšení slavnosti, začež budiž mu tuto trvalý vzdán dík.

c) Spolek ,,Sokol“
Spolek tento zřízen byl r.1887. po příkladě měst jiných. Obyvatelstvo z veliké části přijalo však spolek ten úplně
chladně ba spíše s nelibostí nepovažujíc jej za potřebný pro zdejší město. Ani ,,Beseda“, ani ,,Sbor hasičský“ nepřály
tomuto novému spolku. Beseda pozorovala, že utrpí tím společenský život jaký do té doby v besedě se soustřeďoval
a spolek hasičský viděl s nelibostí, která mnohá statná páže, která sboru hasičskému dobré mohla konati služby, ke Sokolu
tihne. Posléze i také smýšlení mnohých členů Sokola odchylující se od směru velké většiny zdejšího obyvatelstva bylo na
příčině, že ,,Sokol“ zdejší doznával od prvého počátku svého nepřízeň. Spolek sokolský však při tom všem nejen se udržel,
ale i dopracoval se značných úspěchů. Přibývalo ,,Sokolu“ zdejšímu členstva dosti rychle, což as bylo podnětem ,,Sokolu“
ku myšlence, poříditi si ve zdejším městě ,,Sokolovnu“. Aby tato myšlenka mohla býti provedena, pořádal sbor již mnohé
zábavy, jichž čistý výtěžek uložen jest na jmenovaný účel. Některé zábavy sborem pořádané možno nazvati velmi pěknými.
Pozorujeme-li činnosť, kterou vyvíjí zdejší ,,Sokol“, po všechen čas svého trvání musíme doznati, že ničeho nepomine, co
by mu na prospěch sloužilo, zrakem v pravdě sokolím postřehne každou příhodnou chvíli, která by spolku mohla býti na
užitek a pracuje, kde zájmy spolku toho vyžadují se příkladnou podnikavostí. Jakých úspěchů hmotných dodělal se
,,Sokol“, toho nejlepším jest dokladem, že vládne nyní jistinou stavební 1250 zl. a mimo to jistinou výdajnou as 305 zl.
Členů čítá nyní zakládajících 12, činných 48 a přispívajících 29.

d) ,,Spolek okrášlovací“
Zdobiti rostlinami příbytky, zahrady a místa veřejná jest dojista známkou jemnocitu, zušlechtěných mravů a tím
i vyšší vzdělanosti. Národ náš v této stránce ode dávna stál v popředí národů jiných přemnohých naší říše. V době naši
pokročil národ náš v této snaze tím, že na všech jen poněkud větších osadách zřizovány jsou spolky okrášlovací, kteréž
pracují na ten účel, aby osady naše české rostlinami tak byly vyzdobeny, by lahodným zevnějškem mile dojímaly oko
cizincovo, domácímu pak obyvatelstvu aby se staly milejšími a dražšími.
Po příkladě měst větších zřízen byl i zde spolek okrášlovací r. 1892. Spolek okrášlovací byl přijat příznivě
veškerým obyvatelstvem a to tím více, že tímto spolkem novým žádný z dosavádních spolků neutrpěl ani nejmenší újmy.

Spolek okrášlovací, jehož stanovy byly za krátkou dobu potvrzeny, byl také hned od počátku zdejším občanstvem
podporován, ale mimo to dostalo se mu a to vším právem i podpory hmotné od obce a občanské záložny. Největší zásluhu
získal si zdejší spolek okrášlovací tím, že na jeho podnět obec vyžádala si na politickém úřadu ve Chrudimi již r.1892, aby
jí bylo dovoleno vysázeti stromořadí na obou okrajích silnice císařské od Týnce ke Čankovicům, pokud sahají pozemky
zdejšího obyvatelstva. Po obdrženém dovolené stromořadí to a sice třešňové bylo vysázeno. Práci tu vykonal Spolek
okrášlovací v zájmu a na prospěch města, jemuž kyne ze práce nejen okrasa, ale i hmotný prospěch. Podobným způsobem
vysázeno stromořadí hned následujícího roku1893 na okrajích silnice od Týnce ke Chrudimi, ovšem opět jen pokud sahají
pozemky zdejšího města. Mimo to snahou zdejšího Spolku okrášlovacího vysázeno bylo stromoví na náměstí a odtud až ku
dolnímu náměstí, od toho pak podél silnice ke Trojovicům až ke domu p. Mlejnka. Mimo tyto a jiné ještě menší práce má
zásluhu Spolek okrášlovací i tím, že snaží se probouzeti stále větší zájem pro pěstování stromů, křovin a květin i ve
veškerém obyvatelstvu.

C.
1. Pošta a projektovaná dráha s nádražní stanicí ve Hrochově Týnci
Až do r. 1870. nebylo možno mluviti ve zdejším městě o spojení s městy okolními. Ani v té době, kdy již vlasť
naše nejen poštami ale i železnými drahami byla protkána na všech stranách, nedostalo se zdejšímu městu ani pošty. Pouze
posel pěší chodíval denně na poštu do Chrudimi se zásilkami poštovními a přinášel zásilky pro zdejší město tam se
nacházející. Malý počet obyvatel ve zdejším městě, jakož i rolnický spůsob života zdejšího neposkytovaly dojista státu
dostatečné záruky, že výdaje zřízením pošty vzniklé byly by náležitě zúrokovány. Z toho zřejmo, že město zdejší za těch
dob nelíšilo se mnoho od nejzapadlejších vesniček českých.
Obrat a mnohoslibný pokrok nastal zde r. 1870, kdy oživeno bylo zdejší město stavbou cukrovaru. Poněvadž
podnik cukrovarnický potřebuje nutně rychle dopravy poštovní, zato však navzájem zvýšuje nemálo výnosnosť pošty, bylo
i zde hned na počátku stavby cukrovaru o poště jednáno.
Snaha v této příčině byla odměněna zdarem; neboť dnem 16. srpna 1872. přestala pošta pěší ustoupivši řádně
zřízenému úřadu poštovnímu. Týmž dnem započal poštovní vůz dojížděti dvakráte za den do nádražní stanice KoštěnickoDašické, což nemálo prospělo nejen dopravě listovní, ale i dopravě osob. Tím vyšinul se Hrochův Týnec ze své dosavádní
odloučenosti navázav pevnou niť spojující jej se širším světem.
A od té doby možné nám s radostí zaznamenati dvojí úspěch ve zdejším poštovnictví. Byliť dnem 11. prosince
1886. zřízen při zdejší poště i úřad telegrafní, roku pak 1894. povoleno, aby ode dne 10. července dojížděl poštovní vůz
ještě jednou v noci ku dráze. Dojíždí tudíž nyní poštovní povoz do nádražní stanice Dašické třikráte denně.
Dne 26. května 1895. byla povolena při zdejší poště ještě pošta přespolní, kteráž započala své výkony dnem 15.
června 1895. (Jeden posel pro Přestavlky, Trojovice, Zájezdec, Blansko, Bližňovice, Psotnov, Skalici a druhý posel pro
Podbor, Bořice, Bezděkov.( Tím nabyly značných výhod z pošty Týnecké i osady okolní, zdejšímu obvodu pošty přidělené.
Během času bude dojista tato přespolní pošta rozšířena i na ostatní osady okolní mající nyní svého obecního posla, kterýž
denně na zdejší poštu dochází.
Prošed tato stadia blíží se Hrochův Týnec ku vrcholu svých snah a tužeb komunikačních, kterýmž jest stavba
železné dráhy.
Český východ (viz technickou zprávu o vykonaných šetřeních, z níž tato slova vyjímáme) mezimezi Chrudimí,
Hradcem Králové, Týništěm a Chocní v rozloze 950 ? km postrádá od Polabí směrem jižním veškerého příčného
železničního spojení. Poněvadž veškerá tato krajina nejen hojně jest zalidněna, ale i silná svým polním a lesním
hospodářstvím, jakož i četnými průmyslovými závody jako, cukrovary, lihovary, sladovnami, pivovary, cihelnami
kruhovými a j. sestavilo se družstvo, jež obralo si úkolem pečovati, by lokální železná dráha v těchto místech byla pořízena.
Družstvo konalo časté schůze a snaze jeho obdivuhodné podařilo se rychle vyžádati si koncessi pro předběžné práce, kteráž
byla družstvu udělena ministerským rozhodnutím ze dne 27. července 1893. č. 23.389. Dříve, než toto povolení bylo dáno,
staralo se družstvo již také o potřebný náklad na tyto předběžné práce, takže po obdrženém povolení čile pustilo se do
práce. Jak neunavně družstvo pracovalo, viděti z toho, že již v březnu r. 1894. byla tiskem vydána technická zpráva
o vykonaných šetřeních v této příčiné, ve kteréž byl obsažen i vyhotovený generální projekt pro stavbu této lokální železné
dráhy, obsahující následující tři tratě:
1. Z Týniště přes Chvojno, Holice, Moravany, Hrochův Týnec a Chrudim do Heřmanova Městce.(Délka 56 km
a stavební náklad rozpočten na 2.438.000 zl.)
2. Ze Hrochova Týnce přes Rosice do Chrasti. (Délka 11,2 km a stavební náklad rozpočten na 419 000 zl.)
Ze Prachovic do Třemošnice. (Délka 11,4 km a stavební náklad rozpočten na 741 800 zl.)
Třetí trať jest od prvých dvou zcela nezávislá, kdežto prvé dvě tvoří společný celek měřící dohromady 67,2 km
délky a vyžadující stavebního nákladu úhrnem 2 857 000 zl.
Tento generální technický projekt zaslán byl vys. c. a k. ministerstvu obchodu, jež dalo konati revisi této tratě. Na
základě revise konané ode dne 29. května 1894. do 2. června t.r. schválilo vys. c. a k. ministerstvo v principu stavbu této
lokální dráhy železné výnosem ze dne 6. září 1894. č. 37.528, při čemž jen některé podmínky stanovilo a v jediné jen části
nařídilo nové šetření. Uznáno totiž ministerstvem, že Týniště pro častější zavodnění bylo by pro potřeby vojenské méně
příhodným. Za vhodnější východiště uznán Borohrádek. Obdrževši toto schválení podalo družstvo žádosť zemskému
sněmu, aby po zákoně daném dne 17. prosince 1892. č. 8 z.z. přispěl 70% na tuto dráhu. I zemský sněm maje doklad
o výnosnosti této dráhy zaručil žádanou subvenci v zasedání konaném dne 11. února 1895.
Když pak při šetření směru od Borohrádku i družstvo přidalo se ku přání ministerstva, byla trať s vykonanou
změnou úplně schválena.
Poněvdž nyní započato bude podrobné vyměřování této železné dráhy, možno očekávati téměř s jistotou, že
obmýšlený projekt železné dráhy bude ve skutek uveden, čímž otevírá se Hrochovu Týnci budoucnosť mnohoslibná. Budeli stanice nádražní pokud možno nejvíce u města postavena, bude Týnec jistě kráčeti vstříc dobám lepším.

2. Zvyky a pověry ve Hrochově Týnci dosud udržované
Mnohé zvyky a pověry naskytující se na zdejší osadě budou známy cizímu pozorovateli z domova, neb ze krajin
jiných. A není ani jinak možno, neboť zvyky a pověry vytryskly z duše celého národa a jeho jsou majetkem. Zvyky a pověry
po veškeré vlasti naši se naskytující upevňují onu pásku, kterou nás spojuje navzájem řeč naše mateřská. Milé teplo dojista
rozehřeje srdce vážného pozorovatele setká- li se zde s obyčeji, jež poznal ve vlastním rodišti a tím dříve pocítí, že jest mezi
svými. Než jako každý jednotlivec, podobně i každá osada nese na sobě zvláštní ráz, jímž od jiných se rozpoznává. Tuto
zvláštní rázovitost nejlépe postřehnouti možno ve zvycích a pověrách. Chtěje podati obraz, pokud možno dokonalý,
Hrochova Týnci, považuji za nutno připojiti i stať o jeho zvycích a pověrách podnes udržovaných, jednak, abych ráz města
osvětlil, jednak také pro paměť zdejšímu potomstvu.
Zvyky a pověry zdejší můžeme dobře rozděliti ve tři části. Odnášejí se totiž některé
1.) Ku počasí, ( prognostika, čili obyčejné pranostiky,) jiné
2.) ku hospodářství, a jiné
3.) ku životu soukromému.
Stujtež zde ukázky:

a) Prognostika, čili časové předzvědy
Jako na mnoze jinde podobně i zde bývá pozorováno počasí některých dnů, z něhož soudívá se na příští počasí
doby delší, někdy i celého roku. Tak hned např. objeví- li se červánky na den nového roku před východem slunce, bude rok
nešťastný, mnozí soudí z toho na válku v nastávajícím roce. Jasný den na slavnost Hromnic vyjasňuje čelo hospodářovo,
neboť mu slibuje, že ten rok uvede se pšenice. Březen přeje si zdejší hospodář jasný, ze března mlhového předpovídá
velkou vodu v době žní. Pěkný den o sv: Josefu ohlašuje úrodný rok. Prší-li na velký pátek, bude rok žíznivý (suchý). Jaké
bude počasí ve každém jednotlivém měsíci poznati lze z toho, jaké jest počasí od 1.-12.ledna každý den zvlášť počítaje.
Jaká bude nastávající zima lze poznati z těchto známek: Prší- li o dni ,,Obrácení sv.Pavla“ /25. ledna/ tak, že voda teče
kolejemi, bude zima dlouhá, objevují- li se četné mraky v den sv.Jakuba, /25.července/ bude mnoho sněhu. Jak mnoho bude
ovoce poznati lze již o štědrém dnu. Čím větší vítr v ten den tím více bude ovoce.

b) Zvyky a pověry hospodářské
Každý žádá dojíti zdaru na všem cokoli podniká. Což divu tedy, že přijímá ochotně rady a pokyny starších
a zkušených. Mnohý a to jest právě s chybou, nerozpoznává správné od nesprávného, kdežto rozvážný najde v radách těch
mnohou zlatou pravdu, kdežto jiný pokyn jen úsměvem správně odbude.Přistupme však již raději blíže ku věci.
Mnohý stěžuje si do toho, že ač pracuje denně a rok po roce, přece ani haléře nemůže ušetřiti a v domě jeho stále
ze všech koutů vyhlédá bída. Povíme mu toho příčinu. Snad nezavinil on, ale již jeho předkové, když stavěli dům; neboť
,,při stavbě nového domu jest radno dáti do rohu peníze, aby se v domě držely.“ Ale i v jiném možno hledati příčinu. Co
bylo by platno, i kdyby peníze do rohu byly vloženy, nevede-li si správně hospodyně. Tak na př. ,,mete-li hospodyně smetí
přes práh, štěstí z domu vymete.“ I děti někdy zaviňují nedostatek v domě, neboť ,,jestliže“, jak rády děti dělávají, obrací se
nůž ostrým na vrch, volá se do domu bída a nouze.“ Různému neštěstí v domě předchází se mnohým způsobem. Tak brání
se možnému požáru tím, že ,,za krov dá se kousek opáleného dřeva z ohně svěceného na bílou sobotu“, aneb ,, za trám neb
obraz kterýkoli dá se jívová ratolesť, /kočičky/ posvěcená v kostele na květnou neděli.“ Někteří vědí i jinak brániti, aby
nenastal v domě požár a to tak, že ,,za okna dávají křížky z posvěceného klokoče“. Tímto posledním způsobem brání se
i tomu, aby do domu neudeřílo při bouřce. Vznikne-li však přece požár v domě neb v okolí ,,nutno nejprve ukrojiti krajíc
chleba, aby nenastal zmatek“. Opatrný hospodář však již předem může se proti ohni připravovati, býváť zvěstovatelem
brzkého požáru – zajíc. ,,Běží-li zajíc osadou, bude třetí den hořeti,“ ,,přijde-li zajíc až do dvorku domu a hledí do oken,
dům ten třetí den vyhoří.“ Aby bylo zabráněno požáru, když již nastal, máme tuto radu. ,,Najdeme-li na poli stéblo se dvěma
klasy, dejme je posvětiti a uložme. Přehodíme-li takovým stéblem střechu při požáru, oheň spadne.“ Nemáme- li takového
stébla a oheň jest mimo náš dům, možno určiti alespoň směr, kterým požár má se bráti a to takto: ,,Vynes díž, ve které nikdy
v pátek ani v neděli nebylo pečeno, dej ožehy (lopaty a pometla ) přes díž a to v tu stranu, ve kterou chceš, aby oheň šel“.
Nejjednodušší způsob však a radu dávají ti, kteří praví: ,,Při požáru přiklop díž, ve které nebylo nikdy v pátek pečeno
a oheň spadne.“ Máme však za to, že alespoň tento poslední způsob se ode dávna neosvědčoval, neboť pak byly by
zbytečnými sbory hasičské, nebylo by také třeba proti ohni se na majetek se pojišťovati – stačilo by míti díž.
Nejvíce mívá práce starostlivá starší hospodyně o štědrý den. V ten den neví opravdu hospodyňka, co dříve vzíti do
rukou. Proto pohlédněme na ni, jak od rána si vede. Budeme hleděti jen ze vzdáli neodvažujíce se sledovati každý její krok
a snad nahlížeti docela v nádoby a pátrati, co připravuje ku večeři, aby nás nenazvala všetečnými, aneb abychom neulovili
názvů ještě jiných. Byli bychom jí také dojista jen na překážku a ona přece potřebuje ku práci volnosti. Vstalať proto velmi
záhy a již ,,před východem slunce udělala kolo z máku na záhrobni a do něho nasypala zrní, aby se jí slepice po celý rok

doma držely.“ Po té započne práce na štědrovečernicích a jiné. Štěstí ještě, že netřeba pomýšleti v ten den na přípravu
snídaně, poněvadž téměř všude zachováván dopoledne přísný půst. Nedočkavého malého křiklouna upokojí matka koláčem.
Bylo-li práce plno do večera, jest jí ještě více na večer. Především připomeneme, že všechny pokrmy musí býti úplně
připraveny před začátkem večeře a hospodyně, která nemá nikoho k ruce, donese všechny pokrmy na stůl přede modlitbou,
poněvadž když již usedla ,,od večeře nemá hospodyně dříve vstáti, pokud večeře není skončena, aby měla dobré kvočny“.
Po skončené večeři podívá se bdělá hospodyně na oblohu, ,,svítí- li na štědrý večer mnoho hvězd, slepice mnoho ponesou“.
Po té odklízí se stolu nádoby a zbytky jídel. Při tom odloží kousek jablka aneb ořech, některá i něco drobtů a jakmile čas
dovolí, dojde ke studni a ,,vpustí do studně, aby voda ve studni po celý rok byla dobrou“. Něco drobtů donese také do
sklepu, a tam rozhodí, ,,aby se nedržel ve sklepě hmyz“. Na dobytek pamatuje o štědrém večeru dobrá hospodyně kouskem
štědrovečerky. Zatím, kdy hospodyně takto si vede, má hospodář práci jinou: Ukrojí skývu (=stílku) chleba a přiváže na
jednu stranu otevřeného nože, na druhou pak stranu přiváže kousek štědrovečerky, načež nůž zarazí do trámu. Zreziví-li
strana nože na které jest chléb, neurodí se žito, zreziví-li druhá strana, na které jest kousek štědrovečerky, neurodí se
pšenice. ,,Chce-li míti hospodyně zlého kohouta aneb housera, dá mu o štědrém večeru česneku, aby zle štípal“.
O úrodu na stromech stará se hospodář tím, že při sklizni ovoce na podzim ,,nechá na každém stromě alespoň
jeden plod, aby strom ten příští rok opět hojně ovoce nesl.“ Na konci zimy v den sv: Marka napomáhají hospodáři v péči
o ovoce dítky, které otloukajíce stromy na zahradách volají: ,,Volám, volám na sv: Matěje – kde můj hlásek obejde – všude
dost ovoce bude: hruštiček, jablíček, švestiček.“ Hospodyně odměňuje dítky za tuto práci dárkem.
Polní úroda jest předmětem péče hospodářovy, ale i hospodyně nezůstává v péči té pozadu. Hospodyně nepeče na
květnou neděli žádného pečiva dobře vědouc, že, ,,peče-li se v domácnosti na květnou neděli pečivo, bude malá úroda.“
Mimo to starají se v domácnostech o polní úrodu tím, že o slavnosti Božího Těla ulomí větvičku ze břízy u kteréhokoliv
oltáře, z té nadělají křížky a dávají do pole, aby příval neb kroupy úrodu nezničily.“ Každý hospodář také ví, že „na velký
pátek nepatří voziti hnůj ani ,,zemí hýbati“, aby nepřišly lijáky, krupobití neb povodně.“
Ku těmto pověrám hospodářským dlužno však přičiniti také rady vzaté z osvědčené zkušenosti: Chceš-li zaseti
proso, rozsej je jen tenkráte, když slunce svítí, aby nebylo snětivým. Zajde-li slunce za mrak vyčkej. Je-li žito s koukolem,
zasej je večer, když svítí měsíc, zavláčej však teprv ráno druhý den. Koukol rosou svlažený při svitu měsíce prý rozpuká
a zhyne.
Na tomto místě dlužno vzpomenouti i toho krásného obyčeje, že kdykoli na chléb se zadělává, mísí aneb chléb
skrajuje, bývá znamenán svatým křížem, aby Bůh jej požehnal. Zbožný oráč zarážející pluh do pole říká: Pán Bůh račiž
svatým pomocníkem býti.
Také dobytku v domácnosti věnuje se dosti péče. Již hned, ,,když dobytče koupené do domu jest vedeno, dává se
pod práh koště, aby ve chlévě nic mu neuškodilo.“ ,,Vyvádí-li někdo dobytče na pastvu, naplyje mu třikráte na hlavu, aby se
dobytčeti nestalo nějaké neštěstí.“ Aby po celý rok nemoc nevešla do chléva, klade se večer před 1.květnem na dvéře chléva
trní.“ ,,Aby nikdo dobytku ve chlévě nemohl učarovati“, dávají mnozí tyto dvě rady: ,,Když je kráva po teleti do šesti neděl
a má-li mléko z ní přenešeno býti (přes cestu), dej do něj špetku soli.“ Druhá rada jest: ,,Nepučuj na štědrý den ničeho ze
stavení.“ ,,Aby nikdo veškerému hospodářství nemohl učarovati, pokropí se na den sv.Filipa a Jakuba /1.května/ okolí
stavení a polí svěcenou vodou, zastrčí se do hnoje trní a ke prahům dají se drny.“,,Zvaří- li se na veliký pátek větve jasanové
a hlohové a pokropí-li se odvarem z nich okolo příbytku, nebude míti přístupu čarodějnice.
Posléze prozradíme, jak pomáhá si mnohý hospodář, aby měl odbyt na dobytek: ,,Vyvádějí- li dobytče ze chléva na
prodej do trhu, potírají je na zad pometlem, aby na ně bylo mnoho kupců,“ aneb jiní na ten účel ,,udeří vyváděné dobytče
několikráte čekankou mezi rohy, ale čekanka ta nesmí býti vzata holou rukou.“
Tyto a přemnohé jiné pověry zachované dodnes prozrazují nejvíce, že zvláště v životě hospodářském přecházejí
zvyky z otce na syna, ze syna na vnuka a tak a po mnoho pokolení stále se zachovávají.

c) Zvyky a pověry nesoucí se k životu lidskému
Veškeren život lidský od narození až ke hrobu protkán jest různými zvyky a pověrami. Některé vytryskly z duše
zbožné tajíce v sobě ráz vychovatelský, některé ovšem zdáti se nám budou docela malichernými.
Tak již hned, když dítě se narodí, ovine porodní babička dítě ihned okolo nohy stolu, aneb na okamžik pod stůl je
položí, ,,aby bylo poslušno.“ Dítku nemá býti dáno jméno po jeho zemřelém bratru neb sestře, aby také brzo nezemřelo.“
Dítě malé nemá nikdo překročiti, neboť ,,dítě, které někdo překročil, neporoste.“ ,,Dávají-li se dítěti jísti houby, nebude
dlouho mluviti.“ Vyrůstající dítě má odvykati nezpůsobům, zvláště nechať nikdy nekope nohami u stolu, poněvadž ,,dítě
kopající nohami u stolu vykopává matce hrob.“ Nemocem dítek i dospělých možno předejíti mnohými způsoby.Tak na
př: ,,Kdo se vykoupe na Tři Krále /tj. o slavnosti Zjevení Páně dne 6.ledna/ v řece, nedostane prašiviny, ani zimnice.“
,,Jakmile najdeš z jara první kvítek, přilož jej na tělo se slovy: Květinko tebe nic nebolelo, dej Pán Bůh, aby mě také nic
nebolelo.“ ,,Aby tě nebolelo v krku, polkni na květnou neděli tři posvěcené kočičky.“ ,, Na velký pátek zvaří se větvičky
jasanové a v odvaru tak připraveném umyji se nohy, aby se předešlo nemoci“ a zvláště ,,aby nic jedovatého neštiplo.“
Nemoci také se předejde, jestliže kdo alespoň na velký pátek před západem slunce nohy si umyje . Opatrná matka nedá
dítkám jísti, když již na lůžko se odebraly; neboť ,,kdo na lůžku jí, tomu smrť obleptá ústa“, aniž dovolí jim po klekání
večer mimo dům pobíhati připomínajíc, že ,,děti po klekání pobíhající sbírá klekánice a hází do rybníku.“
Jaké zaměstnání měl by kdo zvoliti pozná z toho, co uleje se mu na štědrý den z olova rozžhaveného, vlije-li je do
vody.

,,Aby nikdo z domácích nezabloudil, rozdělí hospodář na neděli velikonoční před obědem všem domácím vejce na
tvrdo uvařené. Zabloudí-li přece někdo a vzpomene si s kým o velikonoci společně vejce jedl, upamatuje se na pravou
cestu.“ ,,Chce-li kdo býti čilým po celý rok, dívá se v pondělí velikonoční do řeky na ryby.“ ,,Kdo sláb počká do jara a
,,když poprvé z jara zahřmí, vytahuje ze země kůl, neb jiný předmět pevně zaražený a sesílí.“ ,,Kdo se jde koupati,
poznamená se třikráte svatým křížem, aby zlý duch neměl k němu ve vodě přístupu.“
Nemálo starostí dělávají v domácnosti otázky, zdaž a odkud as přijde do domu ženich. Odpověď na otázky ty zdá
se příliš nesnadnou, jest ale přece možnou. Vizme! Na štědrý den po večeři dívka sebere se stolu něco drobtů. Po té jde,
otevře okénko nacházející se směrem ku zahradě a hází je do zahrady, aby prý byla větší úroda na stromech. Ale, když
vhodila drobty, neuzavírá okénka, nýbrž postojí ještě chvilku a naslouchá. Proč ? Prozradíme to. Naslouchá, ze které strany
nejprve zaštěká pes, neboť ,,ze které strany v tu chvíli pes zaštěká, z té strany jistě ženich přijde.“ Uslyševši štěkot uzavře
okénko a již odchází, jakoby nic.
Povíme také recepty, jimiž si možno pomoci ku štěstí a bohatství. Tak na př.: radno za doby deštivé pozorovati
duhu, neboť ,,kdo nejdříve duhu uhlidá, tomu Pán Bůh zdraví a štěstí dá.“ Zbohatnouti možno takto: ,,Chyť pavouka, dej ho
do sklenice, k němu dej 90 čísel, a které vytáhne, vsaď do loterie.“ Nechceš-li tak učiniti, povím ještě kratší recept: ,,Máš- li
prázdnou tobolku, naplij do ní a budou se v ní držeti peníze.“ Kdyby toto vše selhalo, povím ještě jednu radu: ,,V noci na
sv:Jana Křtitele květe kapradí, kdo si utrhne kvítek, bude šťastným.“ Máš-li ještě nějaké přání, ,,hleď na měsíček, když ho
přibývá a přání to se ti vyplní.“
Mnohý umí předejíti si, aby ho nestihlo neštěstí a to tím, že ,,chodí na velký pátek na místo vyvýšené při východu
slunce a modlí se ke slunci obrácen.“ Radno také dbáti výstražných známek věštících neštěstí. Tak na př: dojista ,,neštěstí
stihne toho, kdo vykročí z domu levou nohou,“ ,,kdo vyjda z domu potká starou ženu,“ ,,komu liška neb zajíc přeběhne přes
cestu,“ zvláště pak „jest výstrahou, spadne- li se stěny obraz.“ ,,Svrbí-li tě levé oko, budeš něco nerad viděti.“ Někdy člověk
svévolně bývá vinen vlastním neštěstím. Tak na př: „Najde-li kdo v cestě nůž a zvédne ho, přivodí s ním do domu neštěstí.“
,,Nese-li kdo na velký pátek mléko přes ulici, bude míti neštěstí.“ ,,Rozbije-li kdo zrcadlo, bude míti po sedm let neštěstí,
nebo se bude za sedm let ženiti.“ Ale jako máme věštitele zlého máme i známky blížícího se štěstí. Tak hned takovým
věštitelem je pavouk; neboť ,,leze-li pavouk po ruce nebo po zdi, nese peníze.“ Jiné takové známky jsou : ,, Brní-li tě pravá
ruka, budeš bráti peníze.“ ,,Zní-li ti ve pravém uchu, obdržíš od známých psaní; neboť v té chvíli na tebe vzpomínají.“
Nechtěje však sám býti nešťasten, také nikdy nechoď šlépějemi jiného, abys mu nepotlapal štěstí.“ Nejhůře vede si
matka, které zemřelo dítko, šije-li na den mláďátek, poněvadž prý dítku tomu píchá za nehýtky.
Někdy však vidí člověk blízké neštěstí a přece nemůže se jemu vyhnouti. Tak na př: pozorují členové rodin po
večeři na štědrý den na zdi své stíny : ,,Nemá- li někdo v ten večer stínu do roku zemře.“ ,,Když na den mláďátek prší aneb
chumelí se ráno, budou v tom roce mříti dítky, když v poledne, budou mříti dospělí, a když na večer, budou mříti staří.“
,,Vidí-li kdo hvězdičku příliš blízko u měsíce, zemře mu brzo někdo z přátel.“ ,,Když sova v noci se ozývá, aneb pes vije,
umře brzo někdo v osadě.“ ,,Utopil-li se někdo a nemožno najíti jeho mrtvolu, vezme se bochník chleba, do něj postaví se
svíce (možno-li hromničná) a bochník pustí se na vodu. Kde bochník se zastaví, bude utopenec jistě pod ním.“
,,Umírajícího obnášejí hromničnou svící, aby zlý duch neměl k němu přístupu.“ ,,Má-li býti strojen v rubáš zemřelý, který
jest již ztuhlý, třeba jen osloviti ho křestním jeho jménem a tělo se poddá.“ /Stane se ohebnějším./ ,,Když hospodář zemře,
jest třeba říci to také včeličkám, aby neumřely.“ Když jest vynášena mrtvola přes práh domu, udělají se rakví nad prahem tři
kříže, načež teprv mrtvolu odnášejí na máry. Mrtvolu matky, zemřelé v šestinedělí, vynášejí od domu aneb i po celou cestu
ženy, mrtvolu jinocha neb dívky nesou mládenci. Zábavy taneční při pohřbu jinochů a dívek jako pohanské a nedůstojné
mizí téměř úplně podobně jako pohanské průvody ve dny ostatkové. Na rakev svobodných dříve než na hrob je spuštěna
kladen bývá myrtový věneček. Ve kterém hrobě kdo odpočívá nesnadno se dovíš, není-li při něm pomníku a nezůstali-li
snad ani přátelé po něm. Jenom při hrobě, na kterém hlína mnoho slehla, uslyšíš, že „odpočívá tu nejspíše nějaký
lakomec.“ /Poněvadž ani dosti hlíny se mu nedostalo./
Tuto snůšku místních zvyků a pověr bylo by dojista možno doplniti přemnohými ještě jinými a čtenář těchto řádků
sám také snad věděl by leccos k tomu přičiniti, ač jest-li při četbě toho ubránil se dřímotě. Však ubránil-li se kdo dřímotě
přece, nepřičítám sobě zásluhou, ale nejspíše doma ,,nechal na stole otevřený nůž a proto nemůže usnouti.“

3. Přednější rodáci Hrochovo-Týnečtí
Promluviti chtěje o rodácích Hrochov-Týneckých mám na mysli ty, kteří působili za dob minulých aneb působí i za
dob našich ještě v životě veřejném, pověřeni jsouce úřadem přiměřeným jejich vzdělání. A mužů takových odchoval
Hrochův Týnec počet tak značný, že vším právem může jím se chlubiti.
Na prvém místě uvedeme muže, kteří při úřadě svém i literárně byli činni a tím i v historii české vzdělanosti
památným se stali. Jsou to mužové tito:

a) Hromatko Jan Nepomuk
Narodil se ve Hrochově Týnci, dne 28. května * (*Riegrův Slovník naučný z něhož životopis tento vyjímáme

nesprávně dá, že narodil se dne 28. března) 1783 v čísle d. 76. (nyní jest dům ten opatřen číslem 104 a patří p. Janu
Douchovi.) Otec jeho Rudolf Hromatko byl řezníkem ve Hrochově Týnci.
Jan Hromatko vzdělav se v základních vědomostech literních oddal se stavu učitelskému a začal dne 1. dubna 1805
vyučovati na hlavní škole Kolinské, ale za příčinou nedostatečné výživy opustil za nedloho místo to a odebral se do Vídně.
Zde živil se soukromým vyučováním v uměním literním a jmenovitě také v jazyce českém v několika vyšších domech
šlechtických a úřednických a zastával také zdarma úřad českého translarota při policejním hejtmanství a jiných úřadech,
posléze stal se dne 23. června 1808 bez platu učitelem řeči české na reálné akademii Vídeňké.
Hromatko byl již v Čechách v tehdejších bězích válečných s přišlými tam vojáky a důstojníky ruskými obcházel
a od nich se naučil jazyku ruskému, ve Vídni pak přiučil se jazyku polskému a ilirskému, i obcoval důvěrně s žijícími tam
tehdáž učenými muži všech kmenů slovanských jsa velmi horlivý v učení se nářečím jihoslovanským a nabývání vědomostí
ku všeslovanské literatuře a etnografii se vztahujících. Proto ucházel se také po smrti Zlobického (+ 1810) o českou stolici
učitelskou na universitě Vídeňské po něm uprázdněnou, kteráž mu také nejv. rozhodnutím dne 23. června 1811. se 325 zl.
roční remunerace byla propůjčena. Uvázav se Hromatko v tento úřad učitelský zastával jej z počátku velmi horlivě, změniv
mimo jiné dosavádní jediný kurs vyučovací ve dva, učiv totiž výhodně 3 hodiny pro posluchače české aneb jazyka českého
dosaváde neznalé a 2 hodiny pro posluchače české aneb Němce v jazyce českém již pokročilé a přednášel těmto literaturu
českou a porovnával jazyk náš s ruským. Kromě toho vymohl si dovolení ku vydávání novin českých ve Vídni., kteréž od 1.
ledna r. 1812 tamže s titulem C.k. povolené Vídeňské Noviny vycházel¨ti začaly, ze všech dosavadních novin českých
nejobšírnější byly a vedle politických zpráv také naučné a kratochvílné kusy i básně podávaly; tyto vycházely pak od 1.
ledna 1813 i v sobě s titulem: Prvotiny pěkných umění aneb Vídeňské listy. Noviny i Prvotiny byly z počátku dobře vedeny,
při čemž V. Hanka, K. Tham a jiní mladší literáti Hromatkovi ochotně pomáhali: I obsahovaly Prvotiny v sobě nemálo
vonného kvítí a chutného ovoce literárního ve prose i verších, pročemž měly také hojně čtenářů a odběratelů. Avšak bohužel
nedlouho potom počet štenářů těchto nemálo se ztenčil a to jednak příčinou nepříznivých na stalých okolností a drahoty
všech věcí, jednak ale a to předkem i nepraktičnosti a nepořádností samého vydavatele a správce novin těchto; neboť dada
se v rozličná podniknutí odvážná a nemístná, jakož bylo na př: zaražení ústavu pojišťovacího proti škodám ohněm, vodou
a krupobitím vzešlých na 80 zlatových akciích spočívajícího, nemohl ani spoludělníky aniž jiné věřitele své vypláceti,
pročež mimo odešli, tito pak Hromatkovu kancelář novinářskou i všeliké přípravy tiskařské právně zabavili a sebrali. tak
stalo se, že Vídeňské noviny již koncem r. 1816, Vídeňské listy ale koncem r. 1817 zanikly, aniž se pak Hromatkovi
podařilo tyto i onyno znovu zase vzkřísiti, třeba byl celoročním předplatitelům sliboval rozličné výhody a znamenitě tu, že
po celý rok budovu proti škodám živelním pojištěni. Toho času vyučoval Hromatko několik mladých údů rodiny císařské
jazyku českému a slavistice, jmenovitě také J. C. Výsosť arciknížete Františka Karla, načež mu byla r. 1822 dosavadní jeho
remunerace učitelská zvýšena na řádný roční plat 600 zl. stř. Jakož již výše připomenuto, naučil se Hromatko již ve
mladosti své rozličným jazykům slovanským a obcházel s učenými muži, kteří nezřídka o tom promlouvali, jak důležitá jest
káždému vzdělanému muži a jmenovitě úředníku v Rakousku, jehož téměř dvě třetiny ze Slovanů se skládají, známosť
jazyků slovanských a že by se tudíž i ve školách veřejných měl ku věci té zvláštní zřetel míti. Ježto Hromatkovy spekulace
akcijní a jiné na zmar přišly, obrátil nyní pozornosť svou předkem ku slavistice a podal r. 1825 c.ak. vládě dolnorakouské
82 archové promemoria, v němž navrhoval. „aby na universitě Vídeňské i ústavu politechnickém jakož i na ostatních lyciích
zavedeno bylo obligatní vyučování ve slavistice, aby při dvorské komisi studijní zřízen byl zvláštní k tomu referent, který
by přihlížel ku slovanských řečí a literatur.“ Návrh tento ač nikoli nevhodný, byl, jak tenkráte nadíti dalo, zavržen
a Hromatkovi nařízeno, aby spíše k tomu hleděl, by žáci jeho dobře naučili jazyku českému dle gramatiky J. Nejedlého
a chtěl-li by nadto ještě učiti porovnávací gramatice, aby se u věci té zachoval, jakož zákonem jest vyměřeno. Hromatkovi,
který byl, ale již před tím vyučování řeči a literatuře české pokládal za věc vedlejší a v tom sobě libovával, raději
rozvláčnými a zhusta i nechutnými rozpravami o ruštině a slovanštině posluchače své nuditi, nedal se tím v úmyslu svém
mýliti, ale čeho nemohl pro všechny ústavy u vlády vymoci, to hleděl nyní alespoň z katedry svým posluchačům hlásati.
Avšak nemaje ve věci této ani theoretického vzdělávání ani praktické spůsobilosti, jakých nynější vědy na učiteli
podobného vyhledávají, dával se při svých přednáškách v tak matné, nepodstatné a přepjaté dedukce a úsudky, že přednášky
jeho zhusta spíše nějakému žertovnému čtení nebo blouznění, nežli filologickému rozboru se podobaly. K tomu přišlo i to,
že v pozdějších létech téměř neustále churavěl, školu zanedbával aneb v hodinách školních nevrlým býval a často i nešetrně
ke posluchačům se choval, pročež přednášky jeho, druhdy hojně navštěvované, bývaly každým rokem řidčeji navštěvovány,
aneb stávaly se toliko rejdištěm rozličných neslušných výjevů. Tak to trvalo až do r. 1848, kteréhož, jakož všeliká jiná čtení
na universitě vídeňské, tak i Hromatkovy české přednášky byly na čas zastaveny, načež byl Hromatko dne 5. dubna 1849.
po 44leté službě s celým platem na odpočinek dán, kterého ale dlouho neužil; neboť zemřel již dne 30. dubna r. 1850.
(Riegr. sl. naučný II. str. 940.)

b) František Jelínek
spisovatel český, narodil se 10. dubna 1783 ve Hrochově Týnci. Otec jeho Václav Jelínek ve Hrochově Týnci
bydlel v čís. 60.
František Jelínek nabyl vzdělání jen ve dvou školních třídách svého rodiště, načež dán byl na řemeslo řeznické,
jemuž vyučil se u příbuzných v Litomyšli. stal se r. 1805 mistrem i měšťanem a r. 1837 nezkoušeným městským radním
tamtéž. Soukromí sám se naučil pilností svou i latině v tom úmyslu, aby jsa vždy čtení dějepisu českého zvláště milovný,

knihy a staré listiny latinsky sepsané čítati mohl. Jiných zábav si nehledě, vytrvale prohledával archivy a knihovny netoliko
Litomyšlské, nébrž i jinoměstské. Tím sebral a opsal mnoho důležitých starých listin, jež sestavil v pořádku
chronologickém. As 25 let vynaloživ na vyhledávání a skoumání listin Litomyšle se týkajících sepsal svou Historii města
Litomyšle, která ve třech svazcích tamž r. 1838 jeho nákladem a tiskem dědiců Turečkových vyšla, s nemalou obětí
spisovatelovou. Zemřel v Litomyšli dne 20. ledna 1856. Jeho ostatní rukopisy, opisy a knihovna dostaly se koupí klášteru
Augustiánů ve Starém Brně.
(Rierg. sl. nauč. IV. 230.)

c) Norbert Vaněk
český spisovatel, narodil se ve Hrochově Týnci dne 27. dubna r. 1782. Otec jeho Martin Vaněk, osadník (colonus)
ve Hrochově Týnci bydlel v čís. 72. (Nyní čís. 97. patřící p. Josefu a Marii Dvořákovým.)
Norbert Vaněk projevoval již v útlém věku nevšední důvtip a nachylnosť ku vyučování jiných, pročež ustanovili se
rodičové jeho na tom, že jej oddají stavu učitelskému. Aby nabyl potřebné k tomu známosti jazyka německého, poslán jest
na směnu do Králík, kdež pobyl rok. Ztrativ r. 1795. své rodiče zůstaven jest péči svých starších bratří a sester. I odebral se
ve svém 14. roce na hlavní školu německou do Pardubic, aby se tam připravoval k učitelství a podnikl předepsanou zkoušku
praeparandní.
Skončiv v 16. roce výborným prospěchem předepsaný kurs učitelský, byl tři léta domácím vychovatelem u jedné
rodiny ve Vamberce, odkuž odebral se do Prahy a vstoupil tam do tříd grammatikálných a Staroměstském gymnásiu. Že byl
již v dospělejším věku a nabyl před tím již soukromým se cvičením nemalé známosti jazyku latinského i jiných předmětů,
byl po celý čas mezi nejprvnějšími žáky své třídy. Nemaje však dostatečných prostředků, musil se živiti soukromým
vyučováním a tak se stal i vychovatelem dítek tehdejšího řiditele studií polytechnických, rytíře Gerstnera. Skončiv r. 1805
třídy gymnas. vstoupil do filosofie. I ve filosofii vynikal Vaněk tak, že ku konci 3. roku učitelové nemohli se dosti
pochvalně o něm pronášeti, nejmladší však a nejdůvtipnější z nich dr. Bolzano, (professor náboženství,) který Vaňka
později mezi své důvěrné přátele pokládal, nejtrefněji jej karakterisoval slovy těmito: „Vaněk jest šlechetný a opravdový
vlastenec.“ Seznámilť se Vaněk již tenkráte se předními českými spisovateli a vlastenci, s J. Nejedlým, Rulíkem, Al.
Pařízkem, Fr. Svobodou, j, Hyblem a j. a obíral se bedlivě literaturou domácí. Skončiv studia filosof. oddal se právům
a odbyv r. 1811 předepsané 4 roky právnické s výborným prospěchem vstoupil do služby hraběte Prokopa Hartmanna,
jakožto jeho sekretář a jednatel. ale po 4 letech vzdal se Vaněk místa toho (r. 1859) a přešel jakožto solicitátor do kanceláře
dra. Wolframa. Zde měl volnější postavení a více času prázdného k pracím soukromým i příležitosti častěji ano každý den
scházeti se se přátely a známými a rozmlouvati s nimi o věcech vlasteneckých. Toho času byl také k návrhu professora
J. Nejedlého přidán za pomocníka tehdejšímu translatorovi zákonů a nařízení úředních při českém guberniu a r. 1822 stal se
sám skutečným translatorem tamtéž. R. 1832 dne 31. května jmenován jest i druhým seriptorem v c. k. Pražské bibliotéce
univerzitní, čímž se mu dostalo stálého postavení a výživy. Místo to spravoval až do své smrti, mívaje při tom nezřídka
prudké hádky a rozmíšky s ostatními úředníky a jinými tam docházejícími osobami, jednak pro jejich nevlastenecké
jednání, jednak pro jich přejaté intolerantní smýšlení náboženské; avšak užíval spolu postavení toho a příslušných mu při
něm pomůcek literárních jednak ku svému dalšímu vzdělávání se v rozličných vědomostech, jednak ke povzbuzování
přicházející sem mládeže, aby se v jazyku mateřském vzdělávala a k vyzdvižení národnosti naší prohlížela. Když ku konci
r. 1834. prof. J. Nejedlý nebezpečně onemocněl a nedlouho na to i zemřel, svěřena jest uprázdněná po něm stolice jazyka
českého na čas Vaňkovi, kterýžto úřad ve školním běhu 183 4/5 zastával s účinkem velmi dobrým, ačkoli již také sám byl
tenkráte churav. Poněvadž pak churavost ta napotom denně vzrůstala, nemohl po prázdninách úřadu tohoto ani jiných
povinností zastávati, ale ulehl na lože, z něhož více nepovstal. Pracemi literárními a rozmluvami vlasteneckými zanášel se
do poslední chvíle. Zemřel dne 29. prosince r. 1835.
Sepsal: Otázky na děti, neb potřebná příprava k snadnějšímu pochopení náboženství; (V Praze 1817.) Sbírka
vyučujících rozmlouvání pro dítky; (t. 1817.) Blahovid neb první cvičení v mravnosti (dle Salzmanna ve Hr. Králové 1824);
Blahoslav ve své rodině (dle t. v Praze 1826); Katechismus v zdraví (z Hofmanna t. 1830); Vojtěch kvasil neb navedení
k rozumnému vychování dítek (dle t. s životopisem a podobiznou Vaňkovou, t. 1837); Dušesloví (z Kampe, t. 1826); Obraz
jasných nebes s krátkým vypsáním nebeských těles (s obrazy dle něm. t. 1836); Hospodář rozumný (dle něm. Schneeova
spisu, t. 1822); Jiří Volný, aneb příklad jak mnoho dobrého rozumný muž v obci spůsobiti může(dle Schwippla t. 1835
a 1837); Vyučující modlitební knihy pro mládež (dle Seibla t. 1834.); Polit. zřízení škol obecných v c.k. zemích (t. 1822);
Počátkové hudební (dle Knechta, t.. 1834), Theoret. prakt. úvod k počítání z hlavy (dle Zindla, t. 1835); Kleine Grammatik
der böhmischen Spache (společně s Frantou, t. 1836); Prakt. Theil zur böhm. Grammatik. (t. 1840 a 1846); fg. Seibt, lat.
deut. böhm Wärtebbuch (čásť českou t. 1830); Caj. Sallustii bellum Jugurth. t.j. válka s Jugurtou (t. 1834); c. Sallustii
bellum Catilinarium t.j. Katilinovo spiknutí (t. 1835); Hluchoněmý, činohra z Kocebue (t. 1825); Psací stolek (z t. 1832).
Mimo to psával Vaněk do časopisů Čechoslava, Večer. Vyražení aj.
Riegr. sl. nauč. IX. 896.

d) Josef Vacek
narodil se ve Hrochově Týnci r. 1825. Studoval na gymnasiu piaristském v Litomyšli, kdež shromáždil kolem sebe
kroužek kollegů vlastenecky smýšlejících. Odebírali a ve společné schůzi čítali „Květy“. Byl pilným dopisovatelem do
„Květů“ a „Včely“; uspořádal tak zvaný „Slovanský bál“ v Litomyšli, pro který napsal „Pomněnky“. (Květy z r. 1845. č.
19.) Vlastenecké jednání jeho vzbudilo mu velkou zášť, takže byl všude pronásledován, ano i v bytě kontrolován, což jej
tak popudilo, že pojal nerozvážnou myšlenku, dát se na vojnu. Při zkouškách na universitě vykonal první z filologie
zkoušku česky. V r. 1845. odveden byl k dělostřelectvu, kdež stav se v krátkém čase důstojníkem přeložil do češtiny
„Artillerie Unterricht“. I zde byl pilným dopisovatelem novin a od něho byl článek „Národní svoboda ve vojště“ („Pražské
Večerní Noviny č. 121 a 122.) Brzo znechutil se mu život u vojska, složil dobrovolně hodnosť důstojnickou, studoval práva
a stal se officialem c. a k. urb. soudu v Libini, kdež odbyl zkoušku soudcovskou. V roce 1861 byl jako nemaďarský uřadník
propuštěn a dostal místo aktuara v Holicích. Za dvě léta byl dán do Přelouče, kdež účastnil se veškerého života. Roku 1867.
přsazen byl jako adjunkt do Nové Paky a v roce 1869 do Králova Městce. Zde za místodržitele Kollera zřídil politický
spolek pod názvem „Občanská beseda.“ V r. 1892 stal se okrasním soudcem ve Chlumi, v r. 1875 byl jmenován zemským
radou v Boleslavě a v r. 1890 odešel na trvalý odpočinek. Z té doby pocházejí též jednotlivé články v „České
Politice“, „Hlasu Národa“ a „Chrudimských Novin“.
Český Východ č. 52 r. 1894. (24./11.)
Mimo to připomeneme ještě alespoň některé zemřelé již rodáky zdejší. Byli to vesměs kněží, což důkazem jest
zbožnosti zdejší osady. Byliť rodáci Hrochov-Týnečtí:
Charvat Antonín, čestný konsistorní rada, bisk. vikákář traktu Náchodského, os. děkan a farář v Oupici.
Jelínek Antonín, farář ve Mříčné, kterýž dosáhl vysokého věku. Zemřel stár přes 90 let.
Jelínek Innocenc, byl farářem v Habrech.
Opařil František, farář ve Vojnově Městci.
Pařízek Jan, farář v Krouné.
Pařízek Antonín, katecheta ve Kostelci nad Orlicí.
Sokol Jindřich, farář v Kameničkách.
Vambera Jan, farář v Liskovicích.
Vambera Josef, farář v Kuněticích.
Zeiner Gustav, farář v Řepníkách.
Ze žijících rodáků zdejších působí nyní v životě veřejném mimo rodiště tito:
Bakeš Vilém, s. a k. poštovní výpravčí ve Hradci Králové.
Hájek Gustav, učitel v Sedlci.
Halama František, c. a k. poštovní kontrolor v Praze.
Horáček Robert, adjunkt v cukrovaru v Jičíně.
Kulhánek Josef, úředník v cukrovaru ve Skřivani.
Ludvíček Jan, asistent v cukrovaru v Kopidlně.
Mareček Jan, asistent v lékárně v Praze.
Novák Josef, c. a k. naddozorce u finanční stráže ve Chvalši.
Paukert Josef, c. a k. pošmistr v Husovicích.
P. Pilný František, c. a k. professor a katecheta na gymnasiu v Plzni
Ruml Václav, c. a k. dvorní rada při vrchním zemském soudu v Praze (+28./II. 1913.)
P. Sysel Antonín, farář ve Zvoli.
P. Vacek František, čestný konsist. rada, bisk. vikář a farář v Jelení.
Vambera Jan, c. a k. official při vojenské registratuře v Lemberku.
Vaniček František, c. a k. pokladník při poště v Trutnově.
Vavroušek František, c.a k. poštovní assistent v Praze.
Na vysokých školách dlí nyní studující čtyři: Bakeš Eduard, stud. prav., - Horák Alois, bohoslovec, - Procházka
Josef a Vlach Bedřich, medikové. Na školách středních jest studujících pět.

