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Každých nehod a příhod 

 

od roku 

 

1 9 0 0 

 

v čísle 17 v Přibyšicích 

 

 

Fulín František, Anna manželka 

 

otec František, matka Anna-výměnkáři 
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rok 1900 

 

Dne 17. Června se narodila dcera Marie.  

Můj otec hospodařil od roku 1871 ode žních, do roku 1900 do žních 1.7.1900.  

Roku letošního při sčítání bylo v naší osadě 236 osob, a sice 110 mužského 
pohlaví a 126 ženského pohlaví. Dědeček můj stavěl stodolu r. 1866, otec můj 
opravoval špýchar r. 1878, kolnu dělal 1880 , chlévy1886, konírnu 1889, já dělal 
vepřové chlívky 1905, světnice u chléva 1921, staré světnice měly býti stavěny 
r. 1813, jak můj otec vyprávěl. 

 

Rok 1901 

 

V měsíci březnu se mi odplecil býk za kterého jsem dostával 60 K a prodal jsem 
jej až na zimu za 90 K, ale doposud se nevykulhal. 

Roku letošního jsem měl – příjmy – 1856 .78 K  
                                                vydání -  1652.46 K 
                                                vybylo -  204.32 K      
 
r.1901: 
daně zaplacené    208.33 K 
přirážky obecní     76.50  K – obci Václavické 
přirážky školní       19.13 K – obci Václavické 
kočímu ročně       100 K 
služce  ročně           80 K  
           
 
 

Rok 1902 
 

Roku 1902 byla osadou koupena zvonička za 85 zl., patníky okolo zahrádky stál 
jeden zlatý každý kus. Přivezeno bylo přede žněmi ze Šebánovic od Chomouta, 
mistra kamenického.  
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Historická poznámka: 

 
Velký kaštan u špýcharu zasazen, když se ženil korunní princ Rudolf se Stefanií 
Belgickou ( svatba se konala 11.5.1881, onen kaštan se vyvrátil v létě r.1930, 
měl kořeny od hnoje zničeny ). 
 
Můj otec mi říkal, že když byla v Neštětické hoře naše paseka bez lesa, takže to 
chtěli prodat. Jedině že se o to zasadil Václav Fulín čp. 13 a můj otec, aby se to 
osadilo a naši klucí měli také nějaké dříví. Prý také říkali „ Když jsme dřevo 
vyvezli, tak to zase můžeme vysázeti. 
 
 

Rok 1903 
 
Letošní rok jsem přišel o čtyři prasata, které jsem ještě prodal za poloviční cenu. 
V září před posvícením jsme přišli o kobylu, která nám pořád stonala na zácpu, 
až se ve 2 hodiny rozstonala a v 5 hodin zašla. Měla cenu 600 korun.  
Dne  26. srpna se narodil syn  Josef. 

V tomto roce měl kočí služby 100 Kč, služka 80 Kč ročně 
1q pšenice byl za 19 Kč, také 16 Kč, 1q žita za 15, 1q ovsa za 15 také za 11 Kč 
tele za 7 Kč, kráva za 100 – 150 Kč, roček koník za 182 ( rozumí se asi za 1q ) 
Prase cucavé za 9-15 Kč, párek holoubat za 40-60 hal, za kuře 1.40 Kč v zimě,  
v létě 1 Kč, za slepici 1.50 Kč, za 1q jablek 4Kč. Za dovoz jablek do Prahy jsem 
dostal 20 Kč a koupil jsem na stěnu hodiny za 16 Kč. 
Cajkové šaty byly za 12 Kč. 
 
 

Rok 1904 
 
V květnu jsme vyhnali dobytek na pastvu a druhý krávy převalily Lysku, která 
byla po teleti a už nevstala, až jsme ji naložili na vůz.  Koupil ji Český Cryl ?  
za 34 Kč jinak stála 120 Kč  
V dubnu se ohřebila  kobyla s hříbětem od Rady z Veřic . Hříbě jsme měli týden 
a prodal jsem jej za 2 koruny masaři, poněvadž se nemohlo na nohy postavit, 
stále přední nohy ohýbalo dopředu. 
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Rok 1905 
 
 
V měsíci dubnu jsme přišli o dvě sviňky, které jsem koupil od Voláka č. 10 
Chlívy vepřové byly postaveny, nežli jsme začali sít.  
1kg cukru stál 80 hal., 1 vejce stálo 7-8 hal. 
Obecní přirážky za r. 1906 byly 20.34 Kč, školní 11,30 Kč za rok 1906 
 
 
 

Rok 1906 
 

 
V měsíci červnu přišel dědeček o krávu, za kterou dostal 50 Kč. V měsíci květnu 
jsem přišel o dvě sviňky, v srpnu o dvě telata. Jedno bylo Šimly Velké, staré 14 
dnů, druhé bylo od Moravky, staré 8 dnů, za které jsem dostal 16 Kč a za to 
první nic. Ještě jsem přišel o vepře, kterého jsem musel zabít, mělo váhy 30kg. 
Tatínek Nováků říkal, že se začalo proslýchávat, že bude válka, tak doma 
poskovával zlaté peníze za 1400 Kč 
 
 

Rok 1907 
 

V květnu byly volby do říšského sněmu, prvně při rovném právu hlasovacím a 
kandidáti měli: 4 hlasy Tomšů – katolík, 41 hlasů agrárník Velich, 57 hlasů 
demokrat, 47 hlasů mladočech Loula ? dva hlasy ? 
Dne 11.5 jsme přišli o svini při prasení. Měla 13 prasat, 9 mrtvých , 4 živé. Z těch 
živých zbyly dvě, kterým jsme koupily cucáky, jedno pak zašlo docela a druhé 
jsme museli zabít, dostal jsem za něj 20 Kč. 
14.11. jsem přišel o tele hned při narození, od jalovičky Straky. Dali jsme na ní 
kšír, když se telila, ale ráno bylo tele mrtvé, neb jej skrze kšír nemohla vytlačit. 
 
 

Rok 1908 
 

 
Dne 2.1. nám zmetala kobyla, byla březí 71/2. Byla to kobyla koupená jako 
hříbě od Rady z Meřic, měla hříbě valáška.  
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Dne 20. Února byla první volba do sněmu. Bylo v obci 63 voličů, odevzdalo se 
51 hlasů, dostal katolický kandidát Misliveč 17 hlasů, agrárník Máša 30 hlasů, 
demokrat Brodil 3 hlasy Fridman 1hlas. To byla volba, když každý sám musel 
svůj lístek odevzdati. 
Dne 23.12. se otelila Červená Straka, měla tele jalovičku, sama se otelila a 
žádný jí nehlídal a ráno  bylo již tele mrtvé. 
 

Rok 1909 
 
Dne 28.2 nám zmetala kobyla, již podruhé, měla do času 2 měsíce, hříběti jsme 
nemohli narovnat hlavičku, takže jsme jej vytáhli nenarovnané. 
Dne 10.11. jsem koupil od Fialky hříbě za 200 Kč. Dne 22.10. jsem ztratil snubní 
prsten, když jsem šel ven, hned jsem si koupil jiný, aby to žena nevěděla ( asi za 
rok jsem jí to pověděl – dopsáno později ) 
 

Rok 1910 
 
Dne 20. Ledna byl pochován milý soused Václav  žaba z č. 7, byl rodem 
z Bukovan. Dne  17 února se narodila dcera Anna. Dne 22. února byl pochován 
soused Mlikovský. Dne 2. března se ohřebila kobyla, co jsem dostal od dědečka, 
nedochodila do roka 52 dní. 
Dne 14. Prosince jsem vyhnal chasu, bratra ( Josefa ) a služku Zdvíhalovou, 
skrze souložnictví. 
Před 10 roky bylo v naší osadě ( Přibyšice spadaly pod obec a farnost Václavice ) 
236 duší, 110 mužů a 126 žen. Nyní v r. 1910 je v naší osadě 202 duší, 90 mužů, 
112 žen. 
V r. 1910 bylo příjmů ( neudáno ), vydáních bylo 2996,76 Kč 
 

Rok 1911 
 
Dne 13. Května zemřela naše milovaná Andulka. Narodila se 17.2.1910. 
Po rozpuštění sněmu říšského bylo v obci Václavické 148 voličů, odevzdáno 
bylo 133 hlasů. Katolík Tomšů dostal 46, agrárník Velich 56, demokrat Zavadil 
28 hlasů a jeden prázdný a dva neplatné hlasy – 13.6.1911. 
Rok 1911 byl velice suchý, takže od jara nepršelo, toliko jenom padla vlažička o 
Sv. Janu 16. Května a zase pořáde  žádná vláha nepřišla. Otavy nebyly na lukách 
žádné, ve Cvrčovech na každé louce bylo po jedné kopce, ve Zbelnicích byly 
dvě, Na loučkách 5 kopek a na zahradách ničeho. Všechno bylo suché, orati se 
nemohlo, takže jsme dne 22 srpna vyváželi rybník, do kterého jsme zajížděli 
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s koňma, jak byl suchý . Až po Jménu pany Marie, ten týden padla taková vláha, 
že se mohlo dobře síti i orati, takže během měsíce bylo vše zaseté. 
Dne 15.října se nám narodil syn František 1911 
Koncem roku jsem chtěl dát bratrovi Josefovi úrok 5% a obnosu, jenž jsem mu 
slíbil, tři sta zlatých za dobytek, že jest stále za darebáčka, tak onen úrok jsem 
na něj nedal, tj. sto osmdesát korun. Jeho dcerám jsem to vynahradil – dopsáno 
později. 
 Za mého otce roku 1881 byla daň s přirážkou okresní zemská, státní, která byla 
celkem 52% v obnosu 88zl 61 kr. 
Za mého roku 1911, jsem platil celkem bez odražení slevy 274.19 Kč 
Roku 1911 bylo příjmů 5114,69 Kč 
                             vydání 4519.94Kč 
                                 zbylo 594.75 Kč 
 
 

Rok 1912 
 

Roku 1912 byla ve Václavicích založena Reifaseinka. 
Při obecních volbách dne 11. Ledna byli zvoleni dva křesť. sociálové z č.13 a č 6. 
Začátkem roku byla zima dosti mírná, takže skoro stále pršelo, až dne 7.ledna 
začalo sněžit a pak silně mrznout. V neděli dne 14.ledna asi o osmé hodině 
večer bylo silné zablýsknutí a pak silné otřesení, tak jak když je veliká bouře. 
V úterý dne 16.1. se nám rozstonalo hříbě co jsme dostali z Tismi, mělo pořád 
velké bolení, takže při ležení obracelo střevo. Nemohli jsme zjistit, zdali to jsou 
škrkavky nebo jestli má koliku zácpu. V pátek ještě mělo bolení trochu mírnější 
nežli předtím v noci. Jiného to nebylo, nežli , že byly špatně míchané plevy a 
bylo přežráno, poněvadž z něho šly samé ječné plevy a od té doby již dobře 
žralo a také se spravilo. 
V březnu dne 19. Zahřmělo jednou silně a potom slaběji. Dne 27.3. večer 
hřmělo a blýskalo se a též také trochu pršelo, pak bylo stále počasí studené, až 
v červnu přišly hojné vláhy, takže co jsme naseli směsky, tak bylo dosti krmiva 
pro dobytek. Dne 6.7. jsme začali sekat žito, jenom malý kousek, aby byla dříve 
sláma ku stlaní. Také jsme dne 2.7. jeli kovat hřebici podruhé, ale okovali jsme ji 
jenom na nohy přední a zadní sobě nenechala zvednout, protože jsem na to 
nedbal, aby se jí nohy častěji po prvním kování braly.  
Dne 2.8. jsme doplnili žitem celou dolejší plýveň, do které se vešlo 550 bandorů 
velikých a 115 jsme tam již nedali a ječmen, pšenici a trochu ovsa jsme museli 
vymlátit, celkem asi 100 mandelů, abychom to mohli do stodoly uložit. 
Dne 5.10. již začal padat sníh, takže všechna práce na poli přestala, pak to 
povolilo a zase se mohlo orat. 
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Dne 18.listopadu měl vdavky můj bratr Josef, ve Velkých Popovicích, s Marií 
Pokornou z Kunic  čp. 45. 
Ve dnech 16,17,18. prosince jsme orati začali. 
 
 

Rok 1913 
 

Dne 7.3. jsme začali orati na Chlumě ovsu a ještě místy byl spodek promrzlý, od 
poloviny dubna, kdy již bylo vše zaseto jsem měl též na Skalce a na Července 
nasázeny brambory, přišly asi týden tak silné mrazy, že byla obava, že všechna 
očka v zemi pomrznou. Koncem měsíce se počasí zase zlepšilo, brambory dobře 
sešly, v květnu byly opět mrazy a velké sucho V červnu  dne 16. , když jsme již 
sekali poslední louku byl taková mráz, že byl docela místo rosy led a stále sucho 
až dne 20.6., teprve pršelo celou noc a ještě druhý den dopoledne a pak teprve 
bylo vláhy dosti, jenomže bylo stále velké studeno, takže žně žitné byly skoro o 
celých 14 dní později. 
Žito jsme začali sekat dne 18.7., oves jsme dovázali ke konci srpna, byl zavázán 
skoro všechen vlhký ale dobře se mlátil.  
Dne 18.září  jsem byl na manévrech, jedním koněm Fialkovým a druhou mojí 
Šimlou, až do 18. září. Vyjeli jsme z Jemniště až k Táboru, v Tvoršovicích jsme 
skončili. 
V pátek 26.září  jsem musel dát pryč vepře, kterého jsme měli na masopust, měl 
ceny 100Kč, dostal jsem 60Kč., druhý den se rozstonala stará svině, měla u sebe 
ještě dvě selátka, které jme od ní museli vzíti a v neděli zašla, dali jsme jí do 
kompostu za stodolou. Měla moc mléka a braly se od ní selátka hned ve čtyřech 
měsících, nejspíš od mléka přišla pryč, dne 4.října se opět rozstonal druhý vepř 
a dne 6.října jsme jej museli prodat za 48Kč, měl cenu 70Kč 
Od otav až do 1.11. byly moc pěkné časy, takže bylo v polích radost dělati, ode 
Všech Svatých začaly teprve přepršky. 
 

 
Rok 1914 
rok válečný 

 
Dne 3.února jsem byl za svědka v Praze u Sv Jakuba Čermochovi z čp7,který měl 
svatbu. 
Jaro bylo dosti chladné a deštivé, dlouho se nemohlo do pole, zato pak se od 
Sv. Josefa udělaly časy, takže během týdne zaseli, 23.3. jsme začali a 2.4. jsme 
dosili. Dne 23.3. jsem vezl tatínka do nemocnice s močem, byl tam 8 dní.  
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 O Božím Těle jsem měl odkryté chlévy a přišel asi třikrát po sobě takový liják, 
takže byla klenutí plná vody, že jsme museli prorážet zeď, aby voda mohla 
vytéci. Dne 8.6. se rozstonala svině co byla koupená od Engla za 130 Kč, měla tři 
prasata a oteklo jí vemeno že žádné mléko neměla, museli jsme ji prodati a 
dostal jsem za ní 55Kč. 
Dne 28. Června byl zavražděn František Ferdinand se svojí chotí v Sarajevu, od 
srbského studenta a od té doby, bylo stálé napětí proti Srbsku až vypukla válka, 
dne 26. července byla vyhlášena mobilizace. Odvod koní byl dne 30.7. 
v Benešově, dostal jsem 1050Kč. Na polní práce bylo ještě počasí ucházející, 
takže  během měsíce bylo všechno zaseté, ač jsme měli voli od švagra 
z Černěkovic,  až za týden před Rafaelem, si je odvedli. 
Dne 29 října jsme dali novou pumpu železnou od Bartáka z Neveklova za 115Kč. 
Dne 5.listopadu jsme sázeli v Chlumě pole, sadbu jsem koupil od Velkostatku 
Konopiště, vyrýpali jsme ji Za kravím dolem, na poli co koupili od Růžičky.  
V čase válečném byl těžce raněn Antonín Šašek, rolník z čp.2  a podlehl smrti 
dne14.10.1914, zajatý je Josef Pála na Srbsku, Jan Havlíček na Rusku, co mi 
dělal oráče. Tašky na chlévy stály 1080Kč, od Pokorného z Benešova. 
 

Rok 1915 
rok válečný 

 
Rok 1915 na úrodu a zelené krmivo byl do celých sen náramně úrodný, již dne 
9. června jsme dovezli poslední sena. 
Josef Volák z č.10 rukoval 15.5. a dal ke mně jeden tisíc korun uschovati, já jsem 
je uložil do naší Kampeličky na jeho syna Václava, dne 7 ? jsem obnos bez úroku 
vyzvedl 1917. 
Dne 24.6. mě vzali na fiřpon 4 roky starou hřebici, dostal jsem za ní 1900 Kč a 
tatínek Nováků mě jiného koně nedal hned koupit, pučil mě jeho Kraunu a já 
jsem mu tam pučil šimly bulíky. 
Dne 29.července v jednu hodinu v noci kočí Josef Hlaváček dramem zapálil 
palandu v maštali a nás hned vzbudil, koně jsme nevyvedli a Novákova kobyla 
se rozstonala a naše hříbata si z toho  hned druhý den nedělali nic. Novákovu 
jsem zapřáhl až 4.8. prvně , ale byla ještě moc mdlá, protože celý týden jedla 
jenom co byla živa. 
Dne 13.9. jel kočí Hlaváček do Vatěkova pro stroj mlátící, novákova kobyla se 
tak poděsila, že jsme z maštale museli hříbata vyvésti neboť lezla do žlabu a do 
okna a druhý den jsme jí pustili 5l krve a zase jsme s ní jezdili, jenom že nějaký 
tři dny  s obavou. 
Dne 31.12. jsem zaorával hnůj u lomu ve Cvrčovech.  Na Tomáše 29.12 jsem 
prodal volky, měly 900 kg a dostal jsem za ně 2440 Kč, 1kg ž.v. za 2,7Kč. 
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V Rusku jsou zajatí, Fialka č.18, Majer č.17, Fulín č.22, Kříž č.19 
Roku 1915 jsem koupil: sekačku za 615 Kč 
                                    odstředivku za220 Kč 
                              půjček  státu    500 Kč 
                                koupil troják za  100 Kč 
Celkem: 1435 Kč 
V lednu 1916 jsem koupil nový žentour za 220 Kč 
 

Rok 1916 
rok válečný 

 
Dne  3. Ledna přišla večer bouře, tak že bylo blýskání a hřmění. Dne 7. Ledna 
Václav Stibůrek z č. 9 zdělával v lese dříví, byl velký vítr, nahnutý smrk, když  
dřevo řezali, na něj padl a byl ihned mrtev. Dne 24. března odpoledne bylo 
velké hřmění a blýskání až do noci. 
Dne 18. Března jsme koupili od Sasků dvě prasata za 80 Kč a jedno zašlo 
1.dubna, druhé 17. Dubna. 
Dne 17. Dubna jsme přišli ráno do chléva, od matky tele bylo natažené, hned 
jsem jej podříznul, bylo třetí den na odstavě, vážilo 90 kg. Dne 1. Května jsem 
prodal krávu Tygru s mlékem za 2180 Kč. 
Dne 2.května jsem půjčil státu jeden los Turecký č. 143847 v ceně 100 Kč a 
hotově 100 Kč, celkem 200 Kč. 
Dne 29. Května jsem já František Fulín, majitel hospodářství byl po čas války 
potřetí u odvodu a nebyl jsem odveden. 
Dne 24.června se narodila dcera Anežka . 
Na pátou válečnou půjčku jsem půjčil 300 Kč 
V roce 1916 jsem koupil pařák za 210 Kč, žentour za 220 Kč, kultivátor 198, 
řezačku-stroj za 390Kč, řezačka –na slámu za 30 Kč, šicí stroj 150 Kč. 
Dne 9. Prosince jsme zaorávali hnůj Na václavský. Dne 19. Prosince jsem koupil 
od Velkostatku 20000, slovy dvacet  tisíc cihel za 1000Kč. 
 

 
Rok 1917 
rok válečný 

 
Dne 6. Března jsem byl po čas války počtvrté u odvodu, nebyl jsem odveden. 
Frant. Fulín –rolník. Ode dne 8. března začala v obci Václavické prohlídka po 
zásobách a trvala až do 13. 3 1917. Dne 20.března jsem dal maminku do 
nemocnice, byla hned operována. Hanibal, tesař udělal 21.března nové žebřiny. 
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Letos byly takové mrazy, že skoro každému pomrzli brambory. My jsme měli asi 
dvě fůry v plívni ve stodole, aby nám všechny nevzali a také nám tam pomrzli, 
ovsa nám na 5 koní nechali 300kg, při prohlídce, poněvadž jsem odvedl málo 
obilí tvrdého, na 1ha žita a pšenice počítali 7q, na oves 11q, na ječmen 11q. 
Dne  2 dubna jsem zaoral Na chlumu 11kg hrachu a 30 kg vikve s ovsem a 
5.dubna jsme do Kameníčka zaseli oves. V dubnu 6-7 padal sníh, více se 
nemohlo sít, neboť stále pršelo, padal sníh. Ke konci měsíce se začalo sít, deště 
již přestaly, takže na osetých polích, pozdě setých, obilí pozdě scházelo. 
Dne 23. května nejspíše zmetala jalovice, měla tele v sobě chromé, takže jsme 
jej museli po kuse vytahat, druhý den jsem ji prodal, neb byla stále nafouklá a 
nežrala, na cestě do Benešova ji museli již zaříznout, měla cenu 1300Kč, dostal 
jsem 560. 
Tento měsíc, červen bylo nařizováno kromě mléka, aby osada odváděla také 
vejce, nedala osada žádné. Sotva jsme ulehli dne 19.6., již jsme byli vyburcováni  
že nám hoří stoh slámy, vítr vál na Vrcha , takže nebyl žádný strach ve dvoře. 
Bylo v něm asi 40q slámy. Dne 4.7 jsme již začali sekat žito, neb to dozrávalo 
kvapem velikým suchem. U stodoly zadní stranu jsem vyzdíval  cihly, vešlo se 
jich tam tisíc kusů, zedníci nechtěli žádné peníze, jenom obilí. Šabát měl 5 dní, 
Škoula 4 dny. Dne 26.7. jsme měli již žito, ječmen, pšenici doma, 5.8. padla 
vláha za kořínek, takže se lépe mohlo orat, 10.8. jsme dovezli oves, bylo ho asi 
60 mandelů, ale moc krátký, ve stodole nebylo skoro nic. 
Dne 10. 9. Jsem odvedl již po čas války třetího koně, za kterého jsem dostal 
3800 Kč, dne 23.9. jsem nechal zazdít kus sklepa, dělal to Šabat v neděli o 
posvícení, neměl ve všední den kdy, také jsme mlátili a schovávali pšenici, žito 
na půdy s plevami, aby to stát nezabral.  
Dne 20.9. jsem přivezl třídílný válec, stál 891 Kč, od firmy Černovský Český Brod 
Také jsem byl až v Týnci ve mlýně se 100kg žita, neb jsme neměli již na chléb, 
takže předtím než jsem to vyměnil, jsem musel násypku mouky našrotovat 
doma. Do dřevníku jsme dali asi 80q brambor do jámy. Dne 25.října byla 
odpoledne bouřka a hřmělo, orat se mohlo až do konce listopadu. 
Bratr Josef nám v září přestal psát a ještě doposud nepsal, od regimentu nám 
bylo sděleno, že od oddílu o své újmě odešel a dosud se nevrátil. 
28.11, při rekvírování nám nechali 727 kg žita a 225 kg pšenice. V prosinci jsem 
také vozil do Splavu do mlýna, neboť v Kožlí jsme nemohli mlít. Sklizeň letos 
byla velice špatná, ovsa asi 60 mandelů, žita 270 mandelů, jedině pšenice, ta se 
vyvedla, bylo jí 45 mandelů, ovsa bylo 62 strychů, ječmene 18,5 strychu,  
žita 56,5 strychů, pšenice 31,25 strychů. 
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Rok 1918 
Rok válečný 

 
 
Tento rok již začínám psát veseleji, neb se s Ruskem vyjednává o míru, právě 
nyní se sjíždějí strany válčící, do Brestu Litevského, do Ruska. 
10. ledna hřmělo, 20. Ledna se odvázala k ránu kráva Málka a hodila jedno tele 
a Rozu do žlabu, žádný jsme do chléva v noci nešel. Roza byla ráno ve žlabu 
udušená, tele jme vytáhli, tomu nebylo nic. Dne 31. ledna jsme opět začali orat, 
pěkně se to oralo, lépe jak na podzim, orali jsme celých 14 dní. Dne 5.února 
jsme brambory z jámy v kolničce zase vzali a dali do sklepa, neboť jsme se báli, 
že nám je budou hledat, ve sklepě jsme jich měli málo. Také jsme museli 
z krmníka  odvádět 160 dkg sádla vyškvařeného státu. 
Dne 25. února přezděný sklep rozházeli , neb takové sklepy již stát také našel, 
5.března byla rekvizice na brambory, odhadli jich ve sklepě 22q, nechali 7q 
k jídlu, 8q na sázení, 7q odvést státu. Z obilí ponecháno na živobytí  z 952kg, 
jsme museli ještě odvést 176kg a dne 10.3. bylo nařízeno dát ještě 52kg, nebo 
od jarního osiva o to méně síti. 
Od 5.3.začaly silné mrazy a byly až do konce března, 2. dubna jsme začali teprve 
sázet brambory, mrazy již přestaly, 13. dubna jsme již začali pást koně neb 
nebylo čím krmit.  
Dne 3. května jsem udělal plot okolo Sv. Trojice , s Havlíčkem, cestářem, 
všechno jsem koupil za svoje peníze, toliko jsem účtoval obci útratu 9,80, ale 
30.6. jsem dal pokutu, že mě pásli na jeteli na Hockovém, šest kusů, tj. 30korun, 
tak jsem řekl, že to budu účtovat na opravu Sv. Trojice. 
Dne 15.6. začalo prvně teprve krásně pršet, nepršelo celý máj až do 15.6., 
pšenice po jetelích již schly a ovsy by ani nevymetaly nepřijít vláhy. Na lukách 
mojích jsem sklidil jen tři kopky sena, protože zahrady jsme vypásli a Zbelnice 
zkrmili na zeleno. Dne 2.7. začalo začalo zase krásně pršet celý den, teprve 
všechno ořálo, 1.7. jsem již na Chlumě sekal žito, ale ještě nebylo dobře zralé, 
potřebovali jsme již slámu, neb jsme již měsíc neměli žádnou, pod dobytek jsme 
kopali v plívni hlínu a pod koně jsme stlali stelivo, 9.7. jsem již přivezl 12 
bandorů žita a druhý den jsme jej mlátili, 19.7. jsme již žita dosekali, 20.7. jsme 
již měli z nového chleba,mleli jsme v Benicích, on mlel párou, 20.7. jsme 
vymlátili 51 bandorů, od lomu ze Cvrčov, žita bylo 8 strychů i se zadním, moc 
bylo klasů prázdných od sucha a od mrazů, také jsme již měli strych novýho 
ječmene. 
Dne 24.srpna jsem přivezl forku otavy, bylo to z obou luk ze Cvrčov, bylo tam  
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11 kopiček. Dne 2.září již u Přibyšic začali sít, já jsem začal sít až 30.září, dosili 
jsme 8.října. 
28. 10. byl  prohlášen Samostatný český stát a v Rakousku příměří. 
Dne 5.listopadu měla pohřeb švagrová v Kunicích, Marie Fulínová. 
Ořech na dvoře u sýpky byl vsazen na zimu 1918, na oslavu české 
samostatnosti, Frantíkův ořech u Návozu v prostředku štěpnice, v tom řadu, co 
je Josefův ořech, jest zasazený také na oslavu samostatnosti. 
V listopadu až do 21 se pásl dobytek stále na žitech, které co rané byly seté, 
náramně byly urostlé, takže byla obava jestli se nevypasou, že přijdou přes 
zimu vnic. Ještě před Vánoci a po Vánocích se stále oralo, sklizeň roku letošního 
byla o trochu lepší než v roce předešlém, ale pšenice byla moc špatná, bylo žita 
449 bandorů, ? strychů, pšenice bylo 31,5 mandelů-24 a 3/4 strychů, ječmene 
bylo 20,5 mdl. – 20 korců, ovsa bylo 108 mdl. – 153 strychů. 
Za rok 1917 – 1918 jsem odvezl  67 for cihel velkých z Čerýho lesa, jenom svými 
koňmi, celkem 18000 kusů. 
 

 
Rok 1919 

 
 

Rok nynější je opět veselejší, neb jsou jen samé muziky, ale drahota ještě o 
mnoho nepolevila, jenom, že v hospodářství nebylo co prodávat, měli jsme  
9 kousků hovězího dobytka a na únor jsme museli jeden kousek dáti, vážil 
120kg živé váhy.  
Marie si dala zaplombovat 3 zuby, dala od nich 26 korun, jeden vysadit na zlatý 
pásek, dala 150 korun, Josef dal zaplombovat 4 zuby, dal od nich 37 korun. Děti 
nechodili od 3.2. do školy do Václavic neb nebylo uhlí, dříví bylo syrové, začali 
chodit do školy až 3.března. Právě 3.března začali kolkovat peníze-bankovky, 
kolky byly jedno %, ale polovici obnosu vláda zadržela, vydala poukazy, které 
mají být zúročeny 1%, již od 15.března, do 500korun obnosy začali vracet. 
Dne 11.3, se začali sít jařiny. Dne 15.března se nám oprasila stará svině, měla 
17 selátek, jenom 12 cecíků, tak 5 selat jsme rozdali lidem, 12 nechali, svině 
dostala nějakou nemoc, selátka to z ní vysála, druhý a třetí den zašly. 
Od 14.března začalo pršet, sníh, mrazy, samé špatné počasí, takže sít se 
přestalo, až 7.dubna jsme opět začali sít, ale bylo nestálé počasí, takže za celý 
týden jsme zaseli jenom pod 5 strychů, 22-23- dubna byly velké mrazy, 28.4. 
jsme dosili.  
Začátkem dubna přišly vyhlášky pro volby do obcí a osad, u nás v Přibyšicích 
bylo vypsáno 100 voličů, já jsem navrhoval 6 členů za Lidovou stranu katolickou 
do obecního zastupitelstva Václavic. 
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Dne 13. Května se ohřebila Fuxa plosa, měla hřebičku, která dne 17. Května 
zašla, neshledal jsem v něm jenom, že mělo žluč vylitou. 
Dne 15. června byla volba členů obecního zastupitelstva, při rovném právu 
hlasovacím, od 21 roku stáří, v naší obci se strany dohodli tak, že volby se 
nekonaly, bylo 15 členů, z naší osady bylo členů 5, jmenoval jsem je všechny za 
stranu lidovou, Fulín čp.17, Havlíček Frant. čp.24, Fialka čp.18, Čermoch čp 7, 
Havlíček Josef čp. 21. Starostou byl opět Jan Škvor z Václavic. 
Dne 28.června, byl po válce světové podepsán mír od Německa v Paříži. 
Sena byla od sv. Svatodušních velice pěkná, takže nepršelo až do 24.června, pak 
začalo pršet, pršelo asi 5 dní a nebyly žádné časy že nepršelo, ale také slunce 
nesvítilo, až do 18. Července, kdy začalo lepší počasí, ale stále zima, takže jsme 
žito dosekali 1.srpna, ječmen jsme sekali 14 srpna, co byl ranně setý, od 12.8. 
začaly pěkné časy, takže žně ovesné, bandory se krásně odbývaly, bylo velké 
sucho, že se bídně oralo, sít jsme začali 26.září a dosíli dne 15.října.  
Před sv.Václavem v sobotu bylo hřmění a veliký liják, pak zase za čas zapršelo, 
že setí se lépe odbývalo, jenomže stále byly zimy, brambory byly dosti narostlé. 
Na první výročí Česko-slovenské samostatnosti jsem koupil 32 stromků od 
Kresu ? a vysázely se na celý Návoz, na 19m 25cm vzdálenosti od sebe. Dolejší 
dva řady jsem nechal kopat asi 80cm jámy hluboké a 150cm široké, aby se 
spodek zkypřil, neb je velice tuhý, na zimu se nemohlo sázet neb brzo zamrzlo. 
Páni učitelé, po sv.Václavu odstranili kříže ze všech tříd, místní školní rada je 
tam v neděli po Václavu dala, předseda Jan Škvor schválně odešel a řekl, že se 
vším souhlasí, na čem se usnesem, že nebyl přítomen tak dva členy mě-Fulína a 
Lucemburka z CHrášťan vyloučili, kříže zase učitelé dali pryč. 
Dne 30.října začal padat sníh, stále připadával, jenomže nemrzlo, řepy jsme 
měli venku na 5 for s chrástem, tuřínu na fůru, dne 12.listopadu jsme tuřín a 
dvě fůry řepy přivezli, ostatní až 25. Listopadu, ale bylo již veliké mokro, 
v lehčích půdách se také již počalo orat, ale v těžších to bylo moc mokré, neboť 
skoro každý den a každou noc pršelo a to byl začátkem prosince samý déšť, že 
se do polí nemohlo, dne 5.prosince se blýskalo. 
Žita namláceno-512 bandorů-68q, pšenice 47 bandorů-36q, ječmene 26 
mandelů-27q, ovsa 92 mandel. – 12q, hrachu seto 49kg a bylo ho 900kg 

 
Rok 1920 

 
Leden byl stále deštivý, takže se nemohli hnoje ani na pole vozit pro mokro. 
Také jsem prodal 150kg červeného jetele á kg 29.50Kč, hrách á kg  8Kč . 
Dne 6.3. jsme začali sít jař, jenomže dne 8.3 začal padat sníh a mrznout, že se 
sít přestalo.  
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Také mi přišel z Podmračí (Malá Mrač) vagon kamene na sokl, stál mě 254 Kč, 
dále jsem vozil kámen ze silnice u Kulíka v Krusičanech, metr jsem platil 14Kč, 
ale ještě jsem neměl kamene dost, tak jsem jej nechal lámat v Úročnici, 
nalámali mi kámen tak pěkný, že jej bylo radost vozit, dal jsem 100kg obilí, 
á80Kč asi 8m kamene. 
Dne 18. dubna byla volba do Republikového národního shromáždění, v obci 
Václavice bylo 376 voličů, u volby bylo 339 voličů, 185 žen, 154 mužů, dostali 
hlasů: Kramář ( opozice agrární str. ) 6 hlasů, Lidová českosl. 98 hlasů, Republik. 
Agrární 126 hlasů, sociální demokr. 98 hlasů, Hudec 1 hlas, Národní soc.5 hlasů 
Živnostenská obchodní 3 hlasy. Do Senátu 25. dubna bylo u Lidové strany o 20 
méně, u Agrární o 12 méně, u Demokratické o 11méně odevzdáno. Kramář měl 
zase 6 hlasů. 
Za 20 dní 4 zedníci byli hotovi do glajchy zdiva na nových světnicích. 
Dne 13. června jsem prodal 12 neděl staré hříbě za 7200 Kč. Dne 12.8. jsme již 
dovezli otavy, ostala vikev. 
Za kamna do nové světnice se vší prací – příslušenství jsem dal 2500 Kč, kromě 
plotny, tu jsem měl. 
Opomenuto, že se stavba světnic nových počala dne 5.dubna, musely se 
rozházet klenutá vrata, která jsme nemohli ani rozbourat jak byly pevné. Jasan, 
který byl před dvorem, měl takové kořeny, že jej Majer, náš dělník dobýval plné 
tři dny. Základní kámen je na rohu dolejším u úvoza, byl u dolejší zahrady u lýsy. 
Klepali na něj, manželka Anna Fulínová 43 roky stará, syn Josef 16 roků stár, 
zedníci –Josef Škoula Václavice, Vašáci František a Josef z Úročnice, František 
Fulín z Chrášťan a později také dělal Anton Vilímek Dlouhá Lhota. Na počátku 
měli zedníci 20Kč a obědy se svačnou, pak byla stávka zedníků, tak jsem jim 
platil 24Kč denně, později až po 30Kč denně. Nádenickou práci dělal jenom 
Majer, syn Josef a někdy Fialka Václav kočí, vápna jsem měl aspoň 70q doma po 
17Kč, pak jsem přikoupil 12q á 32Kč , později pak již 45Kč  jeden q. Cihel jsem 
měl doma 2000 kusů za 50Kč  jeden tisíc, ještě 3000 od Haška z Chrášťan za 
500Kč  jeden tisíc, dne 4.září jsem opět koupil z cihelny Podčernoleský 4000 
kusů za 480Kč tisíc kusů, ale již byly mnohem menší, takže ty první cihly jsem 
jednu suchou vážil, měla 5kg a ta malá měla jenom 3.5 kg. Troje okna dělal 
hned r. 1913 Gustav Procházka truhlář a troje dveře. Ostatní okna a dveře dělal 
František Hanibal tesař a také vazbu na stavbu dělal, tu mu pomáhal 
Simůnek,Černikovice. 
V červenci a srpnu jsme měli od 4 prasnic 32 selátek, prodali jsme je á 30Kč za 
1kg. Také jsem pronajal beze smlouvy Josefu Havlíčkovi U hradu pole které má 
7 dílek, za cenu 35Kč ročně. 
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Počátkem září nám onemocněl dobytek na kulhavku a slintavku, jedině při 
onemocnění bylo dobře, že dobytek jedl, až na malé výjimky, během 7 neděl to 
sešlo celou vesnicí. 
V říjnu klenuli dva zedníci přední světnici na nové stavbě 3 dny a to Fulín z č.22 
a Škoula z Václavic. V příčce u velké nové světnice je udělán komínek, kdyby se 
tam chtěli dát kamna. Na příčku, schody, klenutí velké světnice, sklepa se vešlo 
6600 kusů  cihel , bylo 36 dní zednické práce, kromě omítky dělal Škoula 
z Václavic a Fulín z Přibyšic č.22, tři dni Vilímek ze Lhoty, vápna se spotřebovalo 
15q , jeden cent za 56Kč. Sklep, který je pod velkou světnicí, tam stál jasan, 
zedníkům jsem nyní platil 40 korun denně, obědy a svačiny jsme jim dávali, měli 
zvýšenou mzdu, 5Kč za hodinu, 8 hodin denně, jenomže nám pracovali více a 
nedrželi žádné poledne.  
Dne 30.října jsme posledně orali, neb již zamrzlo na sucho, při velikých větrech. 
Zase to polevilo a opět se oralo do 20. Prosince. 
Šarfovi staviteli jsem dal 1400 Kč, počítal 35%, mnoho dní jsem mu nenahlásil, 
takže bych byl dal 1726 Kč., když by měl ohlášeny všechny dny zednické práce. 
Tesařská práce byla hlášena u Václava Tůmy, podnikatele staveb. 
Sklizeno bylo:  pšenice, 38 mandelů-36 strychů, žito, - 125 strychů, ovsa 85 
mandelů-112 strychů, ječmene, 28 mandelů-37 strychů. 

 
Rok 1921 

 
Rok letošní začal být zase mírný, jako předešlý, jenom na malé výjimky.  
Na Tři krále  6.1. bylo v Koleji v kostele v Benešově 16 lidí. Při soupisu obyvatelů 
mnohý od církve katolické odstoupil a dal se zapsat do Československé, ale 
malé procento, v naší vesnici nepřestoupil k jiné víře žádný. 
Před novou světnicí, jsme v zimě, když na to byl čas zaváželi, kde chceme mít 
zahrádku. Dne 2.února ve tři hodiny ráno se ohřebyla Erda, kterou jsem tu noc 
právě nehlídal, neb ani dost málo v cecíkách neměla smůlu, ohřebila se sama, 
má hřebičku.  
Dne  5. února jsme domlátili a v pondělí 7.2. jsme začali co nebylo zorané  orat 
ovsu, 8.2. zase byl mráz, že orání přešlo, 9.2. mráz, 19.3. již bylo bez mrazu, 
stále však studeno. Sít jsme začali již 11.3.,  dosíli jsme 23.3. 
Před novými světnicemi děláme terasu a pilířky, bylo 8dní zednické práce á 
40Kč – 320Kč, laťky 38Kč, hřebíky 5kg – 55 Kč, tesařské práce 2 dny á 40Kč- 
80Kč, 600 kusů bílých cihel 450Kč. U velké světnice bylo při omítce zednické 
práce 6dní, 8q vápna á 40Kč, t.j. 320Kč  a 4m3 proházeného písku z potoka ve 
Václavicích.   
Při soupisu v r. 1920, bylo 185 osob v Přibyšicích. 
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Dne 17.července, jsme oslavili zlatou svatbu, neb 50-ti leté spolu trvání Rodičů, 
byli přítomni sestry s dětmi, Marie, její dvě dcery s třemi vnuky, Františka, její 
tři dcery a tři synové, Kateřina jenom s manželem, bez dítek, Novákovi z Tismi, 
jenom mladý František a Marie Kubáskovi , po bratru Josefovi dvě dcery. 
  
Dne 3. září jsme začali sít, dne 12.října jsme dosili ozim. Dne 12.listopadu jsem 
přivezl 5 hrušek nad sušárnu , 1 na návoz, co uschla, 9 višní, tři na Návoz na mez 
a 6 proti návozu na břeh na mez, kterým jsme dělali velké jámy , neb spodek byl 
velice špatný. 
Z letošní sklizně jsem musel dát na kontingent 1900 kg žita, které bylo za 1q  
190 Kč, takže volné žito mělo 200Kčza 1q –větší cenu, což činilo 3800 Kč. 
Žita bylo 435 bandorů – 132 strychů, pšenice 86 mdl. – 54 strychů, ječmen 
29 mdl. – 29 strychů, ovsa 142 mdl.- 186 strychů x 65kg. 
Zahrádka: 8 dní x 40 = 320 Kč – zednické, tesařské -  3dny x 40=120 Kč ,  
190 planěk  od Čermocha – dal za ně slámu, hřebíky 5kg x 11=55 Kč, vápna 
3qx40=120 Kč. Na vratech zednícké- - 5dníx36= 180 Kč, velkou světnici zpucovat 
činilo 9dní, zdi zvenku kromě štítu – 10dní zednické práce. 
Ceny obilí: oves byl za 300 Kč, pšenice až 440 Kč, žito až 330 Kč. 

 
Rok 1922 

 
Dne 11.ledna jsme domlátili a 3. února se ohřebila Erda, měla ještě do roka 
36 dní, má hřebečka světlého ryzáka, v r. 1921 do roka nedochodila 21 dní 
(měla hřebečka), v r. 1920 nedochodila 29 dní – měla koníka. 
Dne 2. února mládež Katolické omladiny sehrála v hostinci u Havlíčka čp. 24, 
divadelní hru „Neštěstím ke blahu“ , jeviště bylo nové, na kterém truhlářskou 
práci a malířskou dělal Jan Procházka, truhlář. 
Dne 14.března jsme začali sít jař, pak po Sv. Josefu napadlo sněhu, že se 4 týdny 
nemohlo sít, takže jsme dosíli až 24.dubna. Dne  11. dubna . Plosa, kobyla, jak 
ráno snědla oves, již měla stále bolení, v 11hod. v noci jsem ji musel zaříznout, 
byla tak nafouklá, jako když se dobytče nadme, řezník shledal slezinu zapálenou 
řekl mě, že jsme zrovna museli krmit nějakou žíravinou, bylo to, jakoby byla 
otrávená. Nato jsem vedl malou Rysku  na trh, kterou jsem prodal za 8300 Kč , 
za plosku , zašlou jsem dostal 1000 Kč. Dne 16. dubna jsem koupil 3letouhřebici 
hnědou od Doležala z Tuchyně za 7650 Kč, dobře tahá, na předek je levá, chybili 
jsme , že při koupi jsme ji tryskem nenechali provést, neb dne 5.května, jel otci 
pro kněze sv. svátosti zaopatřit, syn Josef, přijel, že nemůže s ní zaklusati, neb 
na předek velice kulhá, ona se kope, jak je levá. 
Letošní rok, již na začátku svého trvání, vykazoval veliká sucha, ač přišly ještě 
v březnu sněhové vánice, přece spodek, již loňským rokem vyprahlý, nedostal 
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dostatek vláhy. Následek toho brzy se dostavil, zvláště tehdy, když přes celý 
květen ani nekáplo. S obavou pohlíželi jsme budoucnosti vstříc, prosíce Boha, 
zvláště při Svatojanských pobožnostech, které se dosud, vzdor náboženskému 
štvaní v republice a  i v naší vesnici udržely o smilování. A jak se říká: „Když je 
hrůza největší, pomoc Boží nejbližší“, poslala prozřetelnost Boží větší množství 
vláhy na den Nejsvětější Trojice, zrovna o naší pouti. Ač již téměř každý den 
pršelo, přece nestačilo vše k zamezení sucha a k napojení rostlinek, ohromným 
vedrem uvadlých. Tak ani měsíc červen úrodu nezlepšil, zvláště ne pícniny. Hůry 
byly vyprázdněny, ale moc tam nepřibyly. Přece však neztrácíme důvěru 
v Nejvyššího a s nadějí očekáváme, že začátek měsíce července přinese doby 
příznivější a uleví starosti rolníkovi. 
Dne 21. července byla v osadě pochozí komise, skrze měření silnice přes 
Přibyšice  do Tismi, nato  dne 23.června bylo měření z Tismi, okolo Boroví na                  
Draha, pak po veřejné cestě na zahradu čp. 4, pak na zahradu čp.3,čp.5 a 
čp.6,kde  vyšla na náves veřejného statku, směrem vesnicí okolo čp.26, čp.10, 
ke dvorku Josefa Růžičky, Václava Vaněčka čp.11, po cestě až na okresní silnici, 
ke kapličce , délka měření činí 2300m. Měření prováděl stavební rada, Trojan, 
ing Vávra, okresní cestmistr Karel Krejčík. Při měření byli u mě na obědu pan 
Trojan, pan Krejčík, p. Vávra, dne 24. bylo vyvažování, byli p. Trojan, p. Vávra na 
obědu a odpoledne na svačině, p. radovi Trojanovi se stále nelíbilo, směr od 
čp.26, ke dvoru Růžičkových, že má moc velké stoupání. Panu Trojanovi radovi 
bylo sebráno 200 vajíček, které sebou vezl do Prahy, vajíčka byly po jedné 
koruně, za které dal 200 Kč, jenomže mu bylo 100 Kč vráceno, že oněch 100 
vajíček dali selky zadarmo. 
Dne 12. Července začali sekat žito. Měsíc červenec vydal veliké množství vláhy, 
ale také mnoho škod a neštěstí. Přišly veliké deště spojené s bouřemi a větrem, 
kroupy a povodně. U nás bohudík nebylo zle, ale na mnohých okresech  
Vlašimsku, Dolnokralovicku učiněna z úrody poušť. Obilí se téměř kradlo z polí. 
Přece však, kdo z nich na píli sklidil pšenice s ječmenem včas, neboť na začátku 
srpna počínají opět deště. Právě 30. Července sehrála sdružená katolická 
mládež v hostinci divadlo „Zmatek nad zmatek“, tato skupina byla založena  
11. září 1920 a nesla název „Skupina sdružení katol. mládeže pro Václavice a 
okolí“. Tento spolek měl se starat o nábožensko-mravní výchovu mládeže a její 
vzdělání. Úkolu tomu plně sloužila a pořádala schůze, kdež o těchto věcech bylo 
přednášeno. Mimo toho mohla pořádat zábavy a s tím se u nás v naší vesnici 
počalo  hrát divadlo. Ve dvou letech dostoupilo členů tohoto spolku 45, 
jinochů 11, dívek 34. Že se netěšil spolek velké oblibě pokrokářům a 
bezvěrcům,  je samozřejmé. Zvláště učitelé na obecné škole ve Václavicích měli 
dopal a honem zakládali svého bezbožného Sokola. Jaký význam má tento 
spolek pro rolnictvo – vychovává mládež venkovskou, pro budoucí své povolání.  
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Od 12. července se začaly sekat žita, pak nebyly více jak dva dny čas, pak hned 
zase začalo silně pršet, otavy jetelové narostly tak, že začátkem srpna již bylo 
dobytku do řezanky, od půl srpna jsme také již mohli jetelem krmit koně. 
Nejlepší počasí posloužilo dva dny na pšenice tj. 31.7. a 1.8., od té doby se 
z polí jen kradlo . Brambory se velice špatně sklízely, bylo jich 30for. Ozim se 
také špatně sela, neb nebylo žádné slunce, setí trvalo více jak dva měsíce, silo 
se do znětí více a po bramborách to ostalo na jaro. Sít se začalo 30.9. doseli     
8. 11., V hurkách jsme dokrmovali jetel až v listopadu, neb se nemohl usušit pro 
velké deště. Dne 1. Listopadu byla ve Václavicích zřízena četnická stanice  o 
třech mužích, pro osady Přibyšice, Kožlí, Tisem, Dvůr Chvojen, Jarkovice, 
Zbožnici, Václavice, Úročnici, Lipka. Také jsme na zimu, v setí začali učit malou 
Erdičku, ta se tak naučila chodit , že jsem již více jak dvacet hříbat učil, žádné 
nebylo tak krotké jako Erdička, nejvíce jsme přičítali to, že byla stále pouštěná, 
ven, by se probíhala. Slámy jarní bylo velice málo, takže jsme nechali přes zimu 
jenom 10 kusů hovězího dobytka a 4 koně, pár tažných a dvě hříbata.  
Při mlácení bylo z mandele pšenice 85kg slámy, z mandele ječmene 67 kg, 
z mandele ovsa 70 kg, co byl delší, co byl krátký oves, jenom 65 kg slámy. V r. 
1920 začala žráti mniška lesy, nejdřív v horách Líšenských, pak se to dostalo, 
roku 1921 do Chlumu. Zničila naše lesy selské, jenom málokterý strom byl 
sežraný, přešlo to až k samým Občinám v 1922, na mladý les, kde již ony škůdce 
lesa dodělali, že ani ten les mladý ony housenky nezhubily a sami zhynuly.   
Ze sklizně bylo 337 bandorů  žita-90 strychů, pšenice 58 mand.-49 strychů, 
ječmen 78 mand,-25strychů, ovsa 76 mand. -147,5 strychů. Semenáče otavové           
jetele nebyly žádné, já jsem nechal senového fůru a bylo z něj 5 kg semínka. 
Také byla v naší republice vyměřena dávka z majetku, která činí 5470 Kč, zato 
ještě k oné dávce přírůstek 10178 Kč, celkem 16148 Kč, kdo za války 
nakeťasoval hodně peněz, ten dávku zaplatil najednou, bylo mu odečteno 10%, 
já ji splatil ve lhůtách, na dvě splátky 4500 Kč. Daní za rok 1921 bylo 2088 Kč a 
stejné byly i za r. 1922. 

 
 

Rok 1923 
 

Rok letošní začal stále deštivý, padal trochu sníh, ale hned se roztál a bylo bláto, 
až dne 16.1.začal sníh padat, takže jsme dne 17.1.začali  vozit hnůj na saních. 
Dne 19.února jsme domlátili žito, také se nám oprasila sviňka prvnička, měla to 
selátek, ostali jenom dvě, kdybychom je od ní byli odebírali, jenom je k ní dali 
nacucat, asi dva dni to dělali, tak by je byla nezničila, prodávali se až za 30 Kč za 
jedno kilo živé váhy. Na břehu na Návoze jsem uřízl dva doubky, ze kterých 



19 
 

jsem udělal špíce do kol, ty duby nasázel můj otec, byly nasázené asi 35 roků, 
nebyly moc silné, ale dřevo bylo moc pevné. 
Dne 10.února jsem dal svázat dva zpěvníky do kůže králičí, od nich jsem dal 
18Kč. Dne 20.3. jsme začali sít jař a již 30.3. jsme doseli, ovsa jsme vyseli 909kg, 
ječmene 210kg, směsky 200kg, hrachu 30kg, do Stulin pod silnicí směsku.  
Počasí bylo moc pěkné, že nebyly žádné překážky, jenom ze začátku několik dní 
byly mrazíky, že se nemohlo hned ráno  sít, pracovali jsme se třemi koni. Druhá 
sviňka se oprasila dne 28.3., měla, 10 selátek ostalo jich osum, které se museli 
brát do světnice, až oschly, teprve se dali do chléva. Kdyby se byla prasila hned 
večer, tak by snad do rána zašly, neb byly po chlévě rozlezlé. 
Začátkem dubna počaly mrazy až do 8.4., takže ráno byla obava sázet brambory 
Dne 9.4.se telila maminčina kráva, mě upozorňovali, že mám na ruce snubní 
prsten, že jej můžu ztratit, já na to nic nedal a také jsem jej ztratil, nevím zdali 
mě ostal v pochvě, nebo mě spadl na zem na dlažbu, nemohli jej najit. Předtím 
v říjnu 1922, také mě spadl, našla jej služka Tona Kráčmerová, dal jsem jí 5 Kč 
od nalezení.  
Dne  20.5. jsem dal 9 q vápna kusového proti kapličce a hned po zavlečení 
vozily hnůj, byl to úhor. Dne 9.6. jsme začali sekat sena.  
10.6. byl velký sjezd katolické mládeže na Blaníku. 16.6 jsme přivezli teprve 
první seno, ač nebylo valně suché, zase od té doby nebyly žádné časy, dne 22.6. 
jsme dali první jetel na štangle, dne 29 a 30.6. byly dny na sušení pěkné, 1.7. 
opět spadlo mnoho deště, pak počaly teprve pěkné dny až do 15.7., kdy padla 
vláha, zase časy byly, že orání bylo dosti těžké. Dne 23.7. jsme začali sekat žito, 
dne 2.8 jsme dosekali, 1.8. padla pěkná vláha, takže strniště se hezky oraly, pak 
zase bylo suché počasí. 
Dne 11.spna byla již podruhé schůze skrze stavění silnice, pro stavbu bylo 
čp.11,12,13, 14, 17,18 a čp.6, ze sejitých členů byli proti, čp.8,10,15 a 26 a pak, 
jak se doslýchá, že podají rekurs proti stavbě, čp.15, Mlikovský, čp.8 Hašek, 
čp.10 Volák, čp.26 Hamibal , členové zastupitelstva, pak další osadníci, čp.1 
Olman, čp.2 Sejk, čp.5 Tůma, čp.22 Fulín, čp.23 Tůma Emanuel. 
Dne 23.8. jsem koupil za 4 Kč 264 marek německých. Dne 3. září nám dala 
maminka Nováková 30 zlatých 10-ti korun, 10 zlatých 20-ti korun a 14 dvaceti-
korun zlatých , jenž jsme dostali dříve, celkem 780 Kč, zlatých. 
19.8. jsem prodal ročka valacha za 3350 Kč, byl starý 3 měsíce. 15.9. jsme 
zakopali svini za stodolou, byla po prasatech, měla asi 150 kg váhy, 20.9.jsme 
začali sít ozimy, žita vysíli 845 kg , pšenice 300 kg, , dosíli 8.11. Sucho bylo, ale 
později přišly deště, že se práce polní dost dobře dělala. 
Žita bylo mand. ?- strychů ?, pšenice 48 mand. – 28,5 strychů, ječmene 22 
mand. – 24,25 strychů, jetele z celých Hůrek se namlátilo 28 kg, ze žitného 
semenáče se namlátilo 28 kg, obilí bylo na slámu moc pěkné, ale pšenice, ta 
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moc málo sypala, směsky, té se namlátilo 12 q, hrachu 540 kg, ovsa s hráchem  
500 kg. Za práci kovářskou jsem letos dal 880 Kč. Také roku letošního v září byla 
volba prvního obecního zastupitelstva, naší obce Přibyšické, zvoleni byli : 
František Fulín, čp. 17-starosta, Frant. Hanibal,čp.26 –náměstek, Josef Hašek, 
čp.8-rada, Štěpánek Václav-člen, Mlikovský Josef-člen, Josef Volák- člen, všichni 
lidovci, Josef Olman-rada, republikán, Eman Tůma čp23 , nár.social, Josef 
Havlíčrk, dělník čp. 4, nár. soc. 
 

 
Rok 1924 

 
Šel jsem z Václavic, kde jsem vážil krávu, přišel jsem za Haškovy, matce zvonili. 
Dne 26. Března, zemřela naše Babička, Anna Fulínová roz. Hašková z CHrášťan 
čp.1, nar. dne 22.června 1854. Byl jí přivezen dne 20. března lékař, na druhý 
den byla zaopatřena sv. Svátostmi, týden ještě přecházela, pak ulehla tiše 
s očima zavřenýma očekávala poslední vydechnutí, v půl dvanácté ve středu 
26.3. duši vypustila. Pohřeb byl v pátek 28.3., ač počasí bylo špatné, přece bylo 
mnoho lidu pohřbu účastno. Přítomni byli tři dcery Marie, Františka a Kateřina, 
vnoučat bylo: z Bělčic 1, Krusičan 4, Černíkovic 4, blízcí příbuzní byli Tůmovy 
z Bystřice, Matěj Fulín ze Zahrádky, dědečkův bratr, ze Zaječí  Tůma ze statku, 
Barbora Fulínová, dcera Tůmy, přezdívka Zelenková, mnoho osob z Černíkovic, 
CHrášťan, Václavic, Vatěkova, Kožlí a Tismi. 
Rané sena byly špatné, až pozdější byly dobré,  žně byly dobré , takže jedno za 
druhým se klidně sklízelo, přepršky přišly až počátkem září, takže kdo měl 
později sekané obilí, již špatně se sušilo, také za týden se nedostalo domů 
ničeho. Žně byly uspokojivé, jenomže velice přisušilo, takže jsem musel nechat 
dvě louky na krmivo dobytku, neb jsem nechal pod 8 korců jetele na semeno, 
mamlátilo se jetele 120 kg, neb byl brzo posekaný, nebyl správně dozrálý. 
Než matka zemřela, dala uschovati  3 vkladní knížky na obnos 7659 Kč, které se 
rozdělí mezi sestry, až po smrti mého otce, když se neupotřebí mě za léky při 
nemoci matky 250 Kč přináleží, můj díl ponechám dětem po mém bratru 
Josefovi. 
Dne  31.8.byly uspořádány S.K. mládeží dožínkové slavnosti. Ráno v 9 hod se 
vyjelo z Přibyšic, na koních a třech vozech do Václavic na mši sv., kterou měl dp 
katecheta Čulík z Neveklova, pak po mši sv. byl společný oběd u p. Fialy, 
hostinského ve Václavicích. Po obědě v 1 hodinu se jelo zpět do Přibyšic, kde 
v čp.13 bylo blahopřáno hospodáři, kterého zastupoval František Kubásek, se 
svou manželkou Marii, roz. Kadeřábkovou z Vatěkova, pak bylo uvítání 
obecního zastupitelstva včele starosty u hostince p. Havlíčka slečnou Boženou 
Havlíčkovou z Přibyšic z čp. 6. Pak se jelo na zahradu p. starosty Fulína, kde se 
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hudbou a básněmi odbývalo společné pobavení až do 5hod. odpoledne, ač bylo 
počasí deštivé, přece bylo mnoho lidu z okolí přítomno, pro banderyum byly 
koně Fulína Frant. čp. 17, Havlíčka Josefa čp. 6, Růžičky Josefa čp. 12, Vaněčka 
Václava čp. 11, z Přibyšic, Václava Fulína starosty z Tismi, dva Václava Haška 
z CHrášťan, dva Václava Skopce z Chrášťan, s koni ve vozích přijeli, 1 pár  
Frant. Fulína čp.17, 1 pár Františka Fialkyčp. 18, 1pár Václava Štěpánka čp.13 
z Přibyšic, 1 pár Čenka Čermáka z Chrášťan. V Benešově pro hudebníky byly 
koně Františka Kubáska z Tismi. Vybráno na zahradě a v hostinci okol 800 Kč. 
Brambor bylo roku letošního velké množství, takže jsem jich prodal 3 fůry po 
15q, jeden metrák byl placen 38-43 Kč, krásně se vybíraly, neb žádné přepršky 
nebyly. Dne  15. října jsem vyměnil část pozemku ve Stulinech s p. Václavem 
Štěpánkem čp. 13, já jsem mu nechal u obecní strouhy při jeho 9m2 půdy, on 
mě nechal při horním konci jeho pozemku opět 9m2 půdy, takže nyní  setí 
strojem bude velice výhodnější, neb nebude do tak velikého vrchu.  
Dne 29.října stěhoval starosta Tisemský p. Fulín Václav nějakého Hlaváčka 
k Netvořicím, když jel zpět, tak blíže již domova, se koně  rozutíkaly, on chtěl 
sebe zachránit, skočil ze žebřin dolů, padl nešťastně na hlavu, takže již vědomí 
nenabyl, druhý den v nemocnici v Benešově zemřel. Pohřeb měl na Vše ch 
Svatých, za veliké účasti širokého okolí. Byl to muž velice dobrý a milý ke 
každému, byl stár 41 roků. Jeho matka Antonie Fulínová, dala postavit železná 
kříž, v místě kde nešťastně spadl, jest to u státní silnice, mezi pozemkem pana 
Vernela (asi správně Vernera) a pozemkem obecním. 
Dne 15. 9. Jsme začali sít – žita 1046 kg, pšenice 368 kg, doselo se 11.10. 
15. listopadu, byl v roce již podruhé povolán lékař k mojí manželce, měla zánět 
pohrudnice, zánět plic, dne 18. Listopadu opětně, též dne 22. Listopadu potřetí 
neb jí bralo velice bolení, pokaždé nařizoval by se velice šetřila. Dne 8. prosince    
byl povolán p.primář Teiner z okresní nemocnice, říkal, že jest nemoc velice 
vážná, opět 21. prosince byl p. primář povolán, řekl, že se nemoc velice 
zhoršila, pravil, že kdyby bylo teplé počasí, že by jí vzal do nemocnice, léky se 
nelišily od lékaře Kudrny. Dne 4.ledna 1925 v 10hod dopoledne vypustila 
šlechetnou duši milovaná moje manželka ve stáří 46 roků a 6 měsíců, 
zaopatřena sv.Svátostmi dne 18.11.1924. 
Dne 27.listopadu byla jmenována nová Okresní správní komise, ve které měla 
strana rep. 6 členů, lidová 3 členy, nár. čs. soc. 3členy, soc.dem. 2 členy , nár. 
dem. 1 člen. Za lidovou stranu byl já František Fulín, čp.17 z Přibyšic, Jan Pánek, 
správce soudu Benešov a Thomas mistr zednický Teplýšovice. Fulín měl referát 
chudobince, žádný užší výbor nebyl odhlasován, celý sbor, že se bude scházet 
každý měsíc . Při první schůzi dne 12.12. bylo stále jednáno v žádosti stavby naší 
silnice , byla žádost všemi přijata, teprve při rozpočtu na r. 1926, že se bude 
jednat o výši příspěvku okresního, na onu stavbu, jak budou finance dovolovati. 
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Já jako starosta Fulín, jsem resignoval a byl povolán do nejprvnější schůze  
p. Josef Růžička , 1 náhradník. Úřad mi byl svěřen dále vésti, jako úřadujícímu 
tajemníku, já se protokolem zavázal, že jako starosta úřad povedu. 
 
 

Rok 1925 
 
 
Šel jsem z kostela a ženě zvonili. 
Tento rok začínám psáti se srdcem sklíčeným, neb Bůh povolal dne 4.ledna o 
10. hod ráno, moji milovanou manželku na věčnost po osmi týdenní nemoci, 
doma byla jenom nejstarší dcera Marie a můj otec 87 roků starý, úplně slepý, 
byla při rozumu až do posledního vydechnutí, zůstaly 4 dítky, Marie nar. 
1900,Josef nar.1903, František nar. 1911, Anežka nar. 1916,  pohřeb byl na  
Sv. Tři krále o 1 hod odpoledne za veliké účasti lidu ze širokého okolí. Byla to 
manželka velice rozumná a milá, ke každému velice přívětivá, její choroba byla, 
jak lékaři p. Kudrnou, též primařem  Tainerem zjištěno, vada srdeční, která již 
po 10roků, pořáde si sní pohrávala, také zjistili p. lékaři při začátku nemoci, 
záněty plic a pohrudnice, p. Kudrna stále říkal, že jest již starší nějaká choroba, 
manželka se upamatovala, že v 11 roce měla zápal plic, také jí velká záducha 
trápila, že sotva dechu popadala. Pak také zjistili, že játra jsou již tak velmi 
churavá, což odpovídalo, neb po mnoho roků měla žízeň neuhasitelnou. 
Dne 13.ledna opět dcera Marie dostala od babičky Novákové dvě zlaté 
desetikoruny. 
Dne 1.2. se měla prasiti svině starší na druhých prasatech a druhá prvnička, o 
Hromnicích již nechtěla nahoru a druhý den také, ihned ráno jsem poslal 
Hřebíčkovi lístek, by hned přišel, po obědu 3.2. jsem jí do Benešova nechal 
dovésti, shledány obě nohy zadní zlámané, měla 15 selátek v sobě. Druhá  3.2. 
o půl šesté ráno měla jedno sele, celý den žádné nucení žádné nucení, druhý 
den odpoledne jsme jí na oteklé vemeno dali mokrý pytel a do večera měla 
deset selátek, již mrtvé, do rána opět 4 selátka mrtvé, zčistila se a zase žrala, to 
první nechtělo cucati, také zašlo.      
Dne 4.března bylo po mojí manželce soudní projednání , p. Krčma notář, Dufek 
písař, Jeřábek odhadce, švagr Kubásek opatrovník byli přítomni. Dětem uděláno 
po 10000 Kč a synu Josefovi polovice po manželce byla připsána, neb já se 
dědictví vzdal ve prospěch dítek. 
Dne 5.3.1925 byl odveden syn Josef, ve třetí třídě. Já jsem před narukováním 
žádal, aby byl na vojně jenom 6 měsíců. Dne 6. května ke mně šel za kočího 
Václav Žižka, syn mé sestry z Krusičan, byl kočím u Baršů v Semovicích. 
Sena začaly po Sv. Trojici, moc špatně se sušilo, takže se to jenom z luk kradlo. 
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Žně začaly 16.července žitné, moc špatně se sklízelo, ač na slámu bylo obilí 
narostlé, že nebylo paměti, aby ho takové množství bylo, zelené krmení se 
nemohlo překrmit a také usušit, neb celý srpen byly bouře a deště, že nebyly 
celé dva dny, aby to vydrželo, aby nepadla hojná vláha. 
Dne 2.června se začala dělat silnice u nás v Přibyšicích. Stavbu vedl okres a 
dozorce u lidu byl Jan Vaněček starosta z Tismi. 
Ovsy nebyl možné suché dobře domů dostat, neb nebylo žádné pěkné počasí, 
sotva to trochu oschlo, již se to bralo, jeden den domů a druhý zase bylo hojně 
deště. Dne 30.7. jsem prodal od svině 8 selátek, dvě které jsme nechali doma se 
také druhý den odstavily. Svině začala postonávat a dne 11.srpna jsem ji musel 
zabít, dostal jsem za ní 400 Kč, kdyby se byla zabila hned ráno, tak za ní mohlo 
být o 200 Kč více. Brambor jsme prodali 68q po 33 Kč .  
1.září šel syn František šel do gymnasia v Praze v Bubenči, platil jsem na něj 
ročně 2000 Kč. 1.října syn Josef narukoval do Benešova. 
Dne 5.listopadu jsem po očkování svině koupené od Handlíře, druhý den musel 
zabít , měla červenku, koupil ji Hřebíček za 800 Kč, vážila 125 kg.  
Dne 10.11. jsem měl sen, jak na hřbitově ve Václavicích jsem měřil hroby 
černým pásmem (měřil jsem stále 3x2=6). 
Dne 10.11. jsem přivezl kandidátní lístky do sněmu a senátu, v republice bylo 
30 stran, v naší župě Praha A bylo 13 stran, které kandidovaly. 
Dne 7. Listopadu již bylo vyplaceno na silnici 64000 obecní zápůjčky a 24000 
poukazuje okres, celkem 88.000 Kč, aby stavba mohla dál pokračovat, tak obec 
uzavřela další zápůjčku 26000 Kč , silnice byla hotová na konec zahrady čp.4, tj. 
vyštětovaná a vyštěrkovaná, jenom od vožení kamene a štěrku a denní potahy 
koňské nebyly zaplaceny, planýrky bylo 900 m2, od okresní silnice od kapličky. 
Kolna na stříkačku byla obcí vystavena v říjnu, stála přes 7000 Kč, kromě potahu 
a nádeníků.  
Dne 15.11. byly volby do sněmu a senátu. Volby byly v hostinci čp.24, voličů 
bylo vnaší obci 111, volilo 99 osob i s komisařem, strana lidová obdržela  
37 hlasů, republik. 18 hlasů, čes.socilal. 40 hlasů, Prášek 1 hl., soc.dem.1hl., 
nár.dem 1 hl., jeden neplatný. Do senátu , lidová 29 hl, republik. 15 hl., 
čes.soc.33 hl., Prášek 1 hl., soc dem 1 hl., nár. dem. 1 hl.     
Sklizeň: 
žita -  vysel – 1040kg, sklidil - ? 
pšenice – vysel – 368 kg, sklidil – 3800 kg a 2,5 zadiny 
ječnene  - vysel – 175 kg, sklidil -  ? 
ovsa  - vysel – 1040 kg, sklidil - ? 
hrachu – vysel - ?, sklidil – 340 kg 
vikve – zasel - ?, sklidil -  1600 
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Rok 1926 
 
Jaro bylo dosti mírné, takže za 8 dní bylo již zaseto. V dubnu začala stonati 
kráva Vávra, zvěrolékař shledal, že má nějaký předmět, říkal krmiti jenom 
nápojem, šťastně se otelila, prodal jsem ji i s teletem za  3000 Kč bez zaručení, 
měla státi o 600 Kč více. V Květnu 11. byl mráz, že zem místy zmrzla. Vaněček 
Bedřich z Neštětic 10.5. překládal na maštali střechu 2 a půl dne, zadní stranu, 
na vápno, dostal denně 30 Kč. 
V červnu byly stálé deště, že se brambory nemohly oorávat, nebylo jednoho 
dne, aby nepršelo. Dne 14.6.jsem prodal hřebici 12 neděl starou, od Erdy, za 
900 Kč. 
Dne 12.6. okres již zastavoval práci na silnici, že okresní subvence je vyčerpána, 
bylo vydáno 9000 obecních a 47000 okresních, zemská žádná se dosud 
nedostala. Od kamene a denní potahy nebyly dosud placeny.   
Dne  26.června jsem teprve ooral  prvně brambory, neb pro mokro se dříve 
nemohlo, nebylo jednoho dne aby nepršelo, 11.6. jsme začali sekat na loukách, 
6.7. jsme měli ještě kopky na loučkách a zahradách. Jetele zarůstaly otavou, 
nebylo možné je dát na štangle. Dne 5.6. se obec opětně usnesla vypůjčit si 
15000, aby se silnice mohla dostavit, neb okres to sám založit nechtěl. 
Dne 24.7.jsme začali sekat žita, byly slabé přepršky, že to nebylo možné 
dosekat . V srpnu začaly krásné časy, takže ovsy i otavy byly pěkně sklizeny. 
Dne 17.září se již začali sít pšenice, bylo sucho, že jsme museli po zasetí ve 
Stulinách  válet, co bylo hrud. O našem posvícení přišla pěkná vláha, že se opět 
krásně oralo. 
Dne 3.října jsem s CHlistovským vyměnil čk.1419/2, měří 334 m, čk.1420 měří 
360m, úhrnem 694 m. Já jsem mu zato vyměnil proti kapličce část čk 1427, 
délka podél  Chlistovského čp.9, měřená délka 87m x 8 m šířka=696 m2 a za 
švestky při jeho pozemku, koupím mu stromy jiné z okresní školky, jaký druh 
budeme sázet. Dne 3.října říkal o mojí dceru Marii Václav Vaněček čp.11, 
UHejnů - po statku, já jsem mu ji přislíbil, když bude spokojen s tím co mu dám 
a s jeho otcem se dohodneme. Zůstalo to, neb mě se to zdálo mnoho co 
požadoval. 
Dne 15.11. byla již silnice dostavěna, kromě patníků, vyúčtování ještě nebylo 
hotové, až se zasadí patníky. Služka Antonie Kráčmerová odešla ke 
Štěpánkovům , byla u nás 12 roků, opět nám zjednala Marii Kráčmerovou. Tona 
byla její teta. 
Poznámka: 11.července byl posvěcen nový zvon „Václav“ , který byl pořízen ze 
sbírky farníků, vážil asi 1q 30kg a stál asi 7000Kč ( ? ).  
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Rok 1927 
 

Letošní leden a únor byly úplně bez mrazu a sněhu. Začátkem března se již  
začala sít jař.  Dne 15.1. měl veselku Josef Havlíček čp.6 s Žofií Černickou, 
dcerou mlynáře ze Mlýnů. Dne 4.dubna byl pamětní den našeho dědečka 
Františka Fulína, který dovršil 90-tého roku svého věku, byl ještě dost zdravý a 
čilý, jenomže úplně slepý. 
Dne 30.dubna v 05 hod přišla bouře s kroupami, takže žita byla přetlučena jak 
když je rozseká prutem, krup byly závěje, až do druhého dne. 2.5. jsem prodal 
dva cucky, hříbata, 12-15ti nedělní za 1450 Kč. 
Dne  15. Května jsem podal žádost  o přeložení cesty po horní zahradě. Z osmi 
členů souhlasilo 5 členů, že vyhovuje  a to: Hanibal č.26, Tůma č.23, Havlíček č.4 
Růžička č.12, Štěpánek č.13, nehlasovali pro schválení, Hašek č.8, Volák č.10, 
Mlikovský č.15. 
Dne 9.července měla moje dcera Marie vdavky v chrámu Páně ve Václavicích 
s ženichem Václavem Vaněčkem čp.11 z Přibyšic, za smluvčího byl Václav 
Vaněček, starosta z Neštětic, družka byla moje dcera Anežka, mládenec Josef 
Chlumský z Bělčic. Hostina byla u mě jenom pro blízké přátele nevěsty a 
ženicha, za čtyři stoly obsazenými. Vyplatil jsem dceři věno hotově 40000Kč, 
kromě dobytka. Vésti kuchyň jsem požádal sestru Marii z Bělčic, která nám 
domácnost vedla, neb dcera Anežka byla teprve 11 roků stará. 
Dne 14.srpna jsme dovezli poslední sklizeň domů, až na oves za borovím, který 
ještě stál. Úroda byla uspokojivá, neb žita hrozila bídu z jara, ale velice se 
zlepšila, že se tomu každý divil, jak narostli a zhoustli, bylo přes 500 bandorů 
žita, pšenice skoro 85 mdl. Ječmene 18 mdl. Ovsa 120mdl. 
Roku letošního v červenci jsem dal postavit napajedla, stála 5600 Kč, kromě 
zednické práce a materiálu a bazénu na 300 hl. vody. 
Stále bylo veliké sucho, že se na setí nemohlo orat, kromě nějaké měkoty, 
jetele, ty byly samé hroudy.   
O Sv. Václavu padly pěkné vláhy, že se opět mohlo orat a sít, jetelové otavy byly 
tak krátké, že jsme to nechali skoro všechno na semenáče, asi 7 korců. 
Již od žní se počalo krmit dobytek řezankou neb bylo málo zelené píce, obě 
zahrady a Zbelnice se zkrmily a na zeleno se dávaly do řezanky. Říjen byl na 
polní práce krásný, dne 31.8.jsme začali sít a 10.9. jsme dosíli, 12.listopadu jsem 
ještě jel orat, dne 11.11.jsem poslal pro Čermochů benzínový motor na 
mlácení, byl u Havlíčka ve dvoře, Josef řekl, že je to na Erdu moc těžké, že je 
bláto, tak jsem řekl, ať vezme Julču a Efku ročka, že pojedu s nimi orat. Jak se 
do motoru zapřáhly a řekl Venda vije, tak to začalo štrachat, již koně běžely 
rychle, až u Havlíčkového stáje to zvrhly, synu Josefovi to trochu přirazilo nohu, 
ale večer říkal, že to není zlé.  Motor jsem hned dovezl do Benešova, opravit, 
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protože jsme mysleli, že je moc porouchaný, do Hnátkovi  autodílny u nádraží. 
Měl hřídel na levé straně trochu ohnutou, celý jej rozebrali , dal jsem od něj 
224Kč, olej 36 Kč, dělníkům jsem dal 20 Kč. Čekal jsem na něj a večer jsem jej 
přivezl. 
Také byly vypsány obecní volby dne 16.10. , kandidátky měly být podány  dne 
2.10., byla podána jenom lidová, mým synem Josefem, hned to vzbudilo velký 
rozruch, neb lidovci tam daly 6 členů, dva daly sociálové a jeden nepolitický. 
Dne 6.10. ke mně přišel Havlíček, hostinský, že prý to nepodepsal, že je na 
kandidátce , já jsem mu řekl, že to nedal písemně, že by se tam dal jiný, s tím se 
smířil, že to tak nechá, jak se to odpůrci v obci dozvěděli v lese, kde pracovali, 
hned jsem měl na úřadě námitky proti obecním volbám, stále se mluvilo, ač 
žádný nic nevěděl, že budou znovu vypsány volby, až dne 10.11.přišel od 
politické zprávy komisař Janda, který to urovnal, že podle volby do Říšského 
sněmu ( správně asi do Senátu ) to vzal a lidovci mají 3 členy, republikáni  
dva členy a čes. soc. 4 členy. Komisař řekl, že čes.soc. mají míti starostu, lidovci 
náměstka, republikáni radu. Kdyby se to bylo nesmířilo, že by to bylo poslané 
na zemskou politickou zprávu a že by volby byly až v březnu 1928,  kdy bude 
volba starosty, to zašle polit. zpráva – volba bude 20.11. 
Dne 26.11. jsem uložil poslední vůli, vlastnoručně psanou do šuplete, co jsou 
věci po manželce o které se stejným dílem rozdělte, kromě hospodáře Josefa. 
Dne 20.11. byl zvolen starostou Hanibal za čes.soc., náměstek Štěpánek Václav 
za lidovce.   

 
Rok 1928 

 
V lednu podal starosta Hanibal resignaci, 15.března byla nová volba, starostou 
zvolen p. Štěpánek, lidovec, nám. Emanuel Tůma, čes.soc., pokladníkem 
Čermoch, lidovec . 
Dne 11.února měl synovec František Žižka vdavky s Annou Růžičkovou čp.12. 
Orat jsme začali 8.března a 10.března začalo opět mrznout, že práce na poli  
přestala. Dne 17.3. jsme porazili pod silnicí borovku na prkna, měřila 73cm (asi 
se jedná o průměr) pevného, potřebovali jsme prkna na dveře ke stájím a na 
zástavy. Dne ? jsme začali sít,  ? jsme doseli jař. 
Václav Žižka měl vdavky v Praze dne 15.5. s Anežkou Klikovou neb správně 
Bartůškovou. 
Na senách bylo jak na lukách tak jetele dost krmení, ale otavy nebyly, neb ve 
žních jsme sekali trávu na zahradách do řezanky dobytku. Obilí bylo pěkné, 
takže 62 bandorů žita a 13 mandl. pšenice se do plývně nevešlo. Ječmen a oves 
též byly pěkné, že takové nebyly již dávno, na tak málo vláhy, bylo to tím, že 
pozemky byly sypké, nic ulehlé, takže malé rosy obilí stačily. Ozim se krásně 
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sela, jetele se lehce oraly, že pozemky nebyly ulehlé. Orat se mohlo stále, ještě 
v prosinci o Barboře se oralo. 
Volby do okresu a země byly 2.prosince, u nás volilo 91 voličů a bylo: 
odevzdáno 24 lidovců z 28, 19 republik.z 22, 42 čes.soc. ze 42, 2soc.d. ze 2, 
jeden živnost., 3 neplatné. Ty tři neplatné byly nejspíše od našich lidí dány, neb 
tam byla vždy naše kandidátka do okresu, slepená ještě s druhou cizí. Já jsem 
byl za lidovou stranu zvolen do okresního zastupitelstva a to,tři lidovci,  
6 republikánů, 3 čes.soc., 2 demokrati, 1 živnostník, 1 komunista, celkem 16 
členů zvolených a 8 jich jmenuje vláda, přihlížeje k návrhu stran. 
V prosinci Josef udělal na dolejší zahradě haltýř na ryby, voda tam byla puštěná 
z obecního rybníku, jenomže byl rok suchý, tak tekl jenom malý pramen vody. 
Při volbě do okresního zastupitelstva, 2.12 – Benešov, Neveklov, Vlašim 
Plat.hlasů           čes.soc.soc.dem. lidov. kom.  n.dem. repub.   živnost. 
Okres   31677   5490       3484       6060  2815  1382     10350   2096 
Zemsk. 32377   5878       3422       5305  2773  1277     11166   2002 
V struhách na zimu sázeny smrčky 2200 kusů, dole u Fialkového upuštěno 
sázení o 8 m, nahoře o 4 m sázeno dále do Fialkového. 
Měří: dole 60 m, nahoře 70m, Tisem 40m, Fialk.33m 
Ony ryby všechny přes zimu zašly ( viz výše -  haltýř u obec. Rybníka ) 
Namláceno obilí: 
Žito – 106 strychů – á 80kg = 8480kg, pšenice – 50 strych – á 80kg = 4000kg 
Ječmen – 38 strych. – á 70kg = 2660kg, oves  - 275 strych. – á 50kg = 13750kg 
Celkem sklizeno obilí : 28890kg 

 
Rok 1929 

 
Letošní leden byl velice tuhý, sněhu mnoho a silné mrazy. Dne 7.února měl můj 
syn Josef vdavky, v Praze v Emauzích v 8 hod s nevěstou Anežkou Havlíčkovou 
z čp.24 z Přibyšic. Ve tři hod odpoledne přijeli domů, kde byl oběd ve staré 
světnici, neb v nové byla zima neb tam nebyly kamna. Dne 10.února na moje 
narozeniny zemřel můj otec František, stár 91 let a 10 měsíců, ulehl v pondělí a 
v neděli 7 den v 11hod zemřel, žádné velké posluhy nepotřeboval ač byl úplně 
slepý. Otec se ženil 1871, šel na výměnek 1900 a zemřel 1929. 
 V únoru byly stále silné mrazy, mráz dosáhl 12.února až 38 stupňů C. V březnu 
ještě byly stále mrazy, sníh se roztál jenom proti slunci, mimo slunce sešel 
jenom málo. Dne 24. března na Květnou neděli byl malý mráz, ráno začalo 
trochu rosit. Ve sklepích byly brambory pomrzlé od dveří a okolo zdí, které 
nebyly v zemi. 
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Dne 24.března byla sbírka na druhý zvon do václavského chrámu Páně, na 
kterou jsem dal za celou rodinu a chasu 150Kč. Na kolátoře bylo vybráno 
5700Kč. 
Duben začal opět studit, 6-tého byl silný mráz, takže se hnoje vozily a na polích 
se to dost málo nepromáčklo, 13.dubna jsme začali sít novým kombinovaným 
strojem, co syn Josef koupil za cenu 5000 Kč, 23.4. bylo doseto. 
Dne 14.dubna jsem po účtování společného majetku, které jsem vedl od 
roku1903, knihu jsem odevzdal, dali jí Václavu Vaněčkovi čp.11. 
Dne 14. dubna sestra Marie Fulínová z Bělčic, odjela zase do Bělčic, vedla nám 
domácnost od července 1927, když se dcera Marie provdala, byli jsme s ní 
úplně  spokojeni. 
Dne 22 až 24. dubna byly mrazy, takže ráno nebylo možné orat. Květen začal již 
lépe hřáti, takže osení velice pokročilo. Na plot od obecního rybníka jsem 
dovezl fůru planěk rozřezat do Benešova, ke koláři Fárovi, dal jsem od fůry 
50Kč, druhou fůru do Neveklova na pilu Maříkovu, dal jsem 25 Kč.  
V pátek před Svatodušními svátky jsme začali krmit směsku, byla dosti mladá, 
během týdne , 18.května, se i koně se sní krmily. Dne 28.května se oprasila 
svině, zůstalo 11 selátek, svině dostala zánět vemene, takže neměla žádné 
mléko, 30.5.jsme už svini museli zabít. Klika z Václavic ji odvezl za 644 Kč . Kůži 
mi dal vydělat, selátka se živila, ale během 4 dnů zašly, jedno po druhém, na 
selátkách bylo 2000 Kč škody, neb by byly za 400-500 Kč párek. Dne 28.června 
jsem dal překážku na cestu veřejnou u obecního rybníka, neb většinou obec. 
zastupitelstva bylo v. r. 1927 odhlasováno přeložení cesty po pravé straně 
našeho statku, první tam vypřáhl koně Josef Mlikovský čp.15, pak jel na jetel 
Josef Hašek čp.8 a Josef Volák čp.10, po nové cestě jet nechtěli, která je k jízdě 
přizpůsobená, překážku odstranili a jeli. Hašek výměnkář se vyslovil, že kdyby 
tam byl kdo to zahradil, že by jej hodil do rybníka a přišlápl, bylo velké štěstí, že 
jsem nebyl doma, neb by to bylo špatně dopadlo. Na to hned jsme novou cestu 
zahradili, a 1.7.  a 1.7. jsme zahradili i výjezdy za stodolou.  
Dne 1.července Jsem předal hospodářství svému synu Josefu, byl jsem 
hospodářem 29 roků, jako můj otec František, ale ne knihovně.    
Zkrze zahrazené výjezdy za stodolou dostali jsme od Tausiga psaní, abychom 
výjezdy uvolnili a zaplatili 35 Kč, výjezd jsme uvolnili z jedné koleje dole a další 
kolej jsme nechali, na což nás žalovali, že jsme onu starou kolej neuvolnili, stání 
na 3.října 1929, účet  35 Kč jsem zaplatil. 
Syn Josef koupil mlátící stroj a motor, na jaře secí stroj, úhrnem za 24000 Kč. 
Mlátička pěkně čistí. 
15.září byl vysvěcen druhý zvon Ludmila, světil jej dp. Vaněček kanovník 
Vyšehrad . Naše obec, dle zprávy z okresu, prý obdrží 40000 Kč subvence na 
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silnici, je to 20% dle zemského rozpočtu. Dne 27.října byly po rozpuštění  
národního shromáždění,volby, v obci bylo , sněm – senát, lidovci 28 – 23,  
republ .  29 – 25, čes.soc.33 – 32, soc.dem. 5 – 4, živn.2 – 2, bylo 99 
oprávněných voličů. 
Onen spor skrze výhybku za stodolou jsme prohráli, neb znalci Škvor z Pecínova 
a Kadeřábek z Vatěkova řekli, že se po vjezdu nedá jezdit. Výlohy jsme museli 
uhradit, ač oni svého právníka hradili polovici 250 Kč.  
Dne 10.listopadu se narodila synu Josefovi dcera Marie. Je to již v č.17 čtvrtá 
prvorozená dcera Marie, kmotrem byl Frantík , student a pí Šašková z Prahy. 
Frantík dal do vínku zlatou 20 Kč, kterou jsem mu dal. 

 
Rok 1930 

 
Dne 1 a 3 jsme dovezli na Doubravku na louku 20 for hlíny ve čtyřech zástavách, 
ostatní kompost jsme vozili na horní zahradu 20for a čtyři fory do Zbelnic. Dne 
21. března jsme začali sít a 2.4. jsme dosíli. 
Dne 2.dubna se udělala meliorace u Červenky  nad zahradou, svodník vyveden 
na louku v délce 70 metrů a přímka jedna je od hranic Haškového a 
Mlikovských dolů 16 metrů a běží linií na návoz, od Štěpánkového délka 40 
metrů dolů měřeno podle úvozu 
 Dne 15.5. zemřela Maruška, bylo jí 6 měs. a 3dny. 
V květnu byla dne 27 statistika zemědělských a živnostenských závodů, sčítacím 
komisařem jsem byl jmenován já, František Fulín čp. 17. Dne 23. Června 
starosta Štěpánek listiny sčítací osobně odevzdal, od práce jsem vypočet 27Kč, 
jak dle práce v listinách bylo uvedeno.  
Dne 2.7. jel syn František na měsíc k moři, ústav v Bubenči žádal , by jsme  na 
něho zaplatili 450 Kč, oč to více stojí že hradí ústav. Dne 1.7. jsme brali část 
peněz za práci a vožení kamene na silnici, já obdržel 5364 Kč a ještě mi zbývá 
doplatek 1344,5 Kč od obce. 
Dne 9.7. jsme začali sekat žita. Úroda obilí byla slušná, žita byla jako rákos silná 
a moc dlouhá, takže žentourem by se ani nevymlátila a také pšenice byly veliké 
a jako proutí silné. Ozimy jsme začali sít 16.září, 16.10. jsme dosíli. Žito i pšenici, 
vše syn Josef nechal trierovat ( čištění obilí ). Od měsíce května bylo sucho, 
jenom tak za čas padly rosy za kořínek, takže na lukách nebyly otavy skoro 
žádné, sekali jsme jenom loučka a dolejší Cvrčova, ostatní jsme zkrmili, též 
otavy na jetelích nebyly žádné. Podzim byl dosti dobrý, padla vláha, že se 
mohlo dobře orat i sít. Řepy jsme měli asi 18 for, bylo jí seto na 40 arech.  
Dne 7.listopadu se narodil synu Josefu syn František. Kmotrem byl opět Frantík, 
student, do vínku dal 20 Kč zlatou minci, kterou obdržel ode mne. 
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Dne  1.prosince o trhu, mi koupil syn Josef kožich za 350 Kč, od krejčího ze 
Sedlce. Do Vánoc byla zima pořád dosti mírná. 
Dne 23.října jsem byl pověřen přijmout vkladní knížku Městské spořitelny 
v Benešově číslo 34418 na jméno Anny a Marie Fulínovi z Kunic, dětí po mém 
bratru Josefu, z nařízení soudu Říčany. Vklad u Hospod. záložny  byl zaslán okr. 
soudu v Říčanech. Letos syn Josef pěstoval více vepřový brav. Říkal, že za vepře 
stržil  za rok 16000 Kč.  

Rok 1931 
 

Leden byl na zimu dosti mírný, sníh padal a zase roztál a tak bylo až do konce 
měsíce.  
Dne 3.února zemřel František Fulín z čp.13, který byl od r.1919 raněn mrtvicí, 
byl to milý soused, s každým ve vsi dobře vycházel, byl stár 73 roků. 
Dne 5.ůnora začal zvolna padat sníh až do 8.ůnora, takže se začalo jezdit na 
saních. 
Náš dp.František Matoušek, farář václavský, byl jmenován děkanem 
Benešovským, byl ve Václavicích farářem od r. 1915. Dne 20.3. byl v Praze 
jmenován na děkana, prý to odřekl, důvody uvedl, že je prý churavý.   
Na konec měsíce se již začalo sít, ale jen vždy odpoledne, neb byl ráno vždy 
mráz, my jsme měli nahákováno za Haškovi a oba chlumy, na květnou neděli 
29.3. padal dorána sníh a na den bylo hezky, pak opět mrazy, setí zamrzlo, 30.3. 
mráz, 31.3. mráz 5 stupňů, jeli jsme do Benešova a museli jsme dávat koňům 
ostré štoly. 1.4. mráz  a byl pohřeb Karla Kurze, hostinského u Suchánků. 
2-4.4. mráz, 5.4. deštivo, ale ještě nebylo zrno vyseté , 7.4.mráz a začalo se 
sít,8.4. mráz, 15.4 sníh, 16.4. mráz, 17.4.mráz, 17.4.jsme dosíli. 4.5.odpoledne 
přišel takový déšť, že nám to na dolním chlumu bralo pole. 
Dne 6. května jsme dělali plot okolo dolejší zahrady, plaňky jsme nařezali sami 
doma z metrových kuláčů 1 m stál 50 Kč.  
Dne 5.května přišla bouře, že to bralo pole, ač to trvalo jenom malou chvíli, pak 
vůbec nepršelo, až před Svatodušními svátky ve čtvrtek hezky zarosilo a pak až 
do konce měsíce žádná vláha, že již počaly jetele vadnout. 
Dne 7. května měla pohřeb Marie Štěpánková čp. 13, rozená 1887. 
Dne 30.května v noci opět přišla krásná vláha a 1.června k večeru zase pěkně 
pršelo. Pak přicházely častější deště, že zelené krmení obživlo, ale byly pořád 
zimy. Žně začaly 13.července, pšenici jsme dne 27.7. začali sekat a hned jsme 
14 bandorů  vymlátili, 31.7. jsme již měli ozim všechnu vymlácenu, až na cepy 
trochu žita necháno, sláma do horní oplotně se lisovaná vešla. V srpnu od 16, 
stále byly deště, takže ve 14 dnech sotva dva dny byly bez deště, až 30 a 31 to 
vydrželo, že nepršelo. Otavy se domů nemohly žádné dostati, pak asi dva dny 
byl čas, teprve se otavy dobře vzaly domů, opět byly deště, takže dne 19.září  
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jsme začali sít, sotva že jsme to zaseli, opět zase pršelo až do 27. září, takže se 
vůbec nemohlo do našeho posvícení sít. V neděli o posvícení nepršelo, ale večer 
již začalo opět pršet. 
Frantíkovi jsem  dal 28.září 7. zlatých desetikorun, na korunky zubů. 
Týden po našem posvícení bylo pěkné počasí, takže se krásně selo, 12.října 
jsme ozim dosili, 26.října padal sníh, takže mnoho řepy zapadlo, my jsme měli 
řepu na Krásnici, bylo jí tam 350q. na Všech svatých 1.11.opět do rána padal 
sníh, ale na slunci roztál, 12.11. jsme již doorali a hnoje  pod 3 1/2 strychu 
zaorali. Zima stále byla dost mírná, trochu sněhu padlo, ale dne 28.11. již nebyl 
žádný, jedině ve struhách, kde byl navátý, ani nebyly žádné mrazíky od 26 do 
29.prosince. 

 
Rok 1932 

 
Dne 8.ledna se narodila synu Josefovi dcera Marie, v nemocnici v Benešově, 
kmotrem byl Frantík, ač nepřítomen, neb měli moc pilné učení před maturitou, 
dal jsem za něho zlatou 20 korunu do vínku, kmotra byla pí Šašková, mladé 
sestra. Leden byl úplně beze sněhu, ani mrazy nebyly moc veliké, také v únoru 
nebyl sníh, až ke konci padl trochu sníh. 
Dne 25.února měl pohřeb Josef Fulín – Pankracký, syn mojí sestry Kateřiny, dne 
28.února měl pohřeb dědeček Hrušků z Černíkovic. 
V březnu byly stále mrazy, občas také padal sníh, na zelený čtvrtek 24.3. byl syn 
Josef v Praze a říkal, že u Prahy seli, u nás byl poprašek sněhu. Na velký pátek 
jsem nosil křížky z kočiček do polí, jenom jsem je kladl na zem, neb se nedaly 
zapíchat, jak byla zem zmrzlá. Dne 31.3. jsme začali sít jař, ale spodek byl ještě  
zmrzlý .  
V úterý po svátcích jsem koupil Frantíkovi  na černé šaty k maturitě, látka stála 
110 Kč – 3,1m, příprava 86 Kč  a 341, celkem 427 Kč. 
Z okresní školky jsme 7.4. koupili dva zákrsky, hrušku ranou, blumu a dva rybízy 
do zahrádky. 
Dne 13.4. se synovi nemohla otelit jalovice, dojel pro zvěrolékaře, pak násilím 
tele vytáhli, ale bylo mrtvé, doktor Baštář říkal, by jsme ji nechali, ač nemohla 
vstávat, ale žrala i pila, pak jsme ji zvedali, na levou zadní  nohu se nepostavila, 
tak ji syn Josef prodal za 150 Kč 13.5. Valši do Bystřice. 
Květen byl stále suchý, až před sv.Jánem padla malá vláha, pak zase sucho, až o 
Sv. Trojici 22.5. o naší pouti přišla bouře s kroupami , takže žita byla kudy 
kroupy táhly hodně požkozena. 
Syn Josef začal 23.5. kopat v kolně za chlévem, kde je řezárna jámu na siláže, 
kde chce nakládat zelenou píci, chce děla 32m3, v délce 8m a 2m šířky a 2m 
hloubky, já mu stále říkám, že mu to naložení shnije.  
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Pšenice letos moc špatně přezimovaly, neb byly holomrazy, takže byla obava, 
že se snad musejí zaorat, až teprve po té bouřce o naší pouti se začaly zvedat, 
ale byl moc řídké, žita proti pšenicím byly moc pěkné, kde byl dostatek hnojení. 
Koncem května a začátek června byly hojné vláhy, takže zelené krmení se moc 
zlepšilo, na lukách byly trávy moc pěkné i jetele se udělaly hezké. Řezali jsme 
dobytku řezanku, ale slámy bylo málo a samým zeleným nebylo možné krmit.  
Od 5 do 12.června byly na Sv. Hoře jubilejní slavnosti 200 výročí korunovace . 
Korunovace  proběhla roku 1732.  Na slavnostní legitimace je na dráze 50% 
slevy, takže obě cesty z Benešova do Příbrami stojí 35,80 Kč tam i zpět a 
legitimace 7,50 Kč. Já jsem tam jel opět letos podruhé na zlevněné jízdné, obě 
cesty tam i zpět mě stály 49,60 Kč. Syn Josef a Anežka tam byli dne 9.6. 
s neveklovskýma autem. 
Dne 10.června měl pohřeb Josef Kadeřábek, rolník z Vatěkova za velké účasti 
lidu.  
Syn Josef koupil pumpu na močůvku za 900 Kč, která na jeden zdvih hází 4 litry 
močůvky. Starou stříkačku koupil Emanuel Tůma z čp.23 za 150 Kč, já jsem ji 
koupil v r.1908 za 60 Kč. Žádnou opravu od strojníka nepotřebovala po celou 
dobu a ještě Tůmovi úplně stačí, je to již třetí věc z našeho hospodářství 
v čp.23, první řezačku, která byla v hospodářství od r. 1884 stála 80 Kč, prodaná 
za 15 Kč v r. 1916 Tůmové, žentour koupil za 150 Kč v r. 1930, když syn Josef 
koupil nové mlátící složení. Onen žentour mě stál 220 Kč nové mlátící složení 
stálo syna 19000 Kč. 
Sena začaly 13 června, 17.6. jsme obě louky ve Cvrčovech dobře dostali domů a 
18.6. z hořejší zahrady, pak se počasí změnilo, že se nemohlo nic přivést. Pak se 
opět vyčasilo a 25.6. jsme odvezli z luk všechno. 
Syn František složil maturitu v Bubenči s dobrým prospěchem a dá se zapsat do 
semináře v Dejvicích studovat bohosloví na dalších 5 roků. V Bubenči byl sedm 
roků, neb měl dvě měšťanky, udělal zkoušku do druhé gymnasijní, na stravování 
se platilo 10 Kč denně kromě jiných potřeb. 
Měsíc červenec byl opět dosti vlhký, 14.7.přišla od jihu hojná vláha s větrem, že 
nám všecky ovsy, ječmeny a pšenice úplně padly, jediný oves nepadl nahoře na 
Chlumu, kde byl setý oves po ovse. 
Syn František dostal 31.července dopis ze semináře v Dejvicích, že je tam přijatý 
a má nastoupit dne 3.října 1932 – ředitel ústavu Stanovský. 
Pěkné dny byly 28,29,30,31, července  a 1.srpna. Na druhého srpna již do rána 
začalo opět pršet, ještě jsme měli za Březím sekat žito, pršelo celý týden, pak se 
vyčasilo a nepršelo. Až na sv. Matouše přišla v noci bouřka, že se mohlo lépe 
orat. Do našeho posvícení jsme neměli jetel zoraný žádný, kromě na Návoze asi 
pod 1 korec. Co jsme seli, bylo pouze na měkotách, žito po ječmenu Na 
července a pšenici po ovse v Hůrkách a na Krásnici po kukuřici. 
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Siláže bylo v kolně naložené asi 210q, za stodolou v jámě asi 100q zelené 
kukuřice, když mělo v šiškách zrno mléko, po naložení za 8 neděl to syn Josef 
otevřel, bylo to jenom pod hlínou asi na dva prsty povrchu plesnivé, ostatní 
bylo pěkně zaležené, bylo to za stodolou v jámě. Krmit se s tím začal dobytek 
8.11. a dobře to žral. V kolně byla siláž otevřena 10.prosince, též byla dobře 
uležená, jako v jámě za stodolou, ač strany byly od hora dolů podle zdi asi 1m 
do hloubky plesnivé, bylo to tím, že jsme prostředek udělali moc vysoký a 
strany nižší, takže zatížením se prostředek silně utáhl a strany málo. 
Úroda letošního roku byla velmi dobrá, jak na obilí, tak na zelenou píci. 
Služce Marii Havlíčkové platil syn Josef 120 Kč měsíčně v r. 1932, a pojištění, 
které činí za ¼ roku 82,60Kč.  Na r. 1933 má ujednáno 140 Kč měsíčně.  
Obilí se prodávalo, v prosinci, pšenice 1q 150Kč, žito 1q 75 Kč, oves 1q 64 Kč , 
ječmen 1q 75 Kč. Kráva s teletem – tele 80kg, kráva 500kg, stála 2300 Kč. 
Cestář Jan Havlíček žádal syna Josefa, aby mu vyměnil pole proti kapličce čk.? 
za jeho pole proti našemu Na václavský, které má přibližně s naším výměru, neb 
na něm chce stavět domek. Kámen dovážel ze Zádolí nákladním autem. 
Roku letošního, já jako člen okresního zastupitelstva, jsem byl dvakráte 
okresním autem a to na Vlašimsku v lese Dalkovickém, co koupil okres Vlašim, 
podruhé na sjezdech u Živohoště a u Slap, co má být třetí přehrada na Vltavě. 
Shlédli jsme silniční práce co okres vystavěl. 
Letos jsme vymlátili oves vítěz, z dlouhého u Jankovců, bylo ho 40q, pod 4 korce 
setého. Dne 31.12. jsem dal Frantíkovi dvě zlaté dvacetikoruny na vysazení 
zubů ( zapsáno mělo být v roce 1933 ). 
 

Rok 1933 
 

Leden byl dosti tuhý, připadl sníh, takže se mohlo jezdit na saních, v únoru na 
Hromnice již začalo pršet, sníh se roztál, takže 5.února již nebyl žádný sníh, 
jenom ve struhách, kde byl navátý. 
Dne 5.února ve 3hod odp.se synu Josefu narodila v Benešově v porodnici dcera, 
dali jí jméno Anežka a Milada, kmotřička byla moje dcera Anežka. Do vínku dala 
zlatou 20 korunu, kterou jsem jí dal, křtěná byla na děkanství, to bylo synovo  
druhé dítě tam křtěné, Mařenka a Anežka – Milada. 
Dne 24-25 ledna padal sníh, takže se zase pěkně jezdilo na saních. Bratr mého 
zetě Jan Vaněček měl 18.února veselku, dostal se do Zderadic k Tůmovům.  
Dne 19.2.měla pohřeb Marie Hašková č.p.8, byla rozená Potocká z Ouštic. Dne 
21.února měl veselku Jenda Pokorný z Kunic s nevěstou rozenou Brabcovou 
z Lomnice a ve stejný den měl veselku i Antonín Čečil z Chrášťan,  vzal si Marii 
Volákovou z Přibyšic čp. 10. 
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Dne 28.února se ohřebila Erda, sama, ráno už hříbě běhalo, koník hnědý po 
Vrchňáku. Zlatá úhrada naší koruny československé byl 43%. 
9.března se ohřebila Julča, též hříbě koník po hřebci Vrchňákovi, hnědý 
s kvítkem na čele. Dne 19.března měl pohřeb pantáta kunický, Jan Pokorný,na 
nový hřbitov, z mužů, byl tam pochován první .    
Dne 24.března, opět jako člen okres. zast., v den 50 let výročí úmrtí prvního 
okresního starosty okresu Benešov jsme byli autem na hřbitově v Okrouhlici u 
hrobu Karla Vilany. Odtud jsme jeli na Teplýšovice, na novou stavbu silnice 
k Vlkovu, pak opět na  Kozmice, Ostředek a Choratice, opět na novou stavbu 
silnice, které byly stavěny ze silničního fondu a příspěvku obcí. Okres byl ve 
finanční tísni, takže příspěvky 30% od roku 1929 žádné nevyplácel. Pak jsme 
ještě dojeli až do Sázavy podívat se na bývalý klášter Sv. Prokopa. 
Jař jsme doseli 31.března, seli jsme skoro čtrnáct dní, neb byly od půlky stále 
mrazíky. Stále bylo studeno, jenomže bylo sucho, tak to obilí moc neubližovalo, 
ale žita moc pozdě seté hrozí, že se snad budou zaorávat, jestli se ještě 
nezlepší. Dne 7.května padla trochu rosa, že osení pěkně oživlo. Nepršelo, až po 
svátcích svatodušních a to až dne 9.června padla vláha za kořínek, takže to 
pěkně oživlo, pak byly bouře, jenomže u nás nenamoklo mnoho, ale obilí se 
pěkně zotavilo. 
V pondělí svatodušní 5.června jsem koupil Anežce hodinky za 180 Kč, dal jsem 
za ně tři zlaté desetikoruny, počítal jednu za 60 Kč. 
V červenci 20., byla vykopaná další jáma pro siláž a z chléva probourány dveře, 
aby se tam dalo chodit. 
Letos bylo opět milostivé léto, byl jsem zase podruhé na Sv. Hoře, jako loni, šli 
jsme 15.července pěšky a zpět vlakem neb pršelo. Šel jsem já, syn Frantík a 
Párys  z Václavic, co je rozený z Kožlí. 
V květnu a červnu bylo málo vláhy, až v červenci padly častěji rosy, takže otavy 
se pěkně vyvíjely, jak jetele, tak i na lukách, ale ještě 22.6. žádný z Přibyšic 
nesekal. Sekat obilí jsme začali 27.července . 
Anežka chodila od 15.dubna do 15.září do hospodinky v Benešově, měsíčně 
jsem platil 170 Kč, měsíc docházela domů a pak tam bydlela, jenom na neděli 
chodila domů.  
Oves jsme dovázali 17.srpna, ještě jsme měli sekat jarou pšenici, která nebyla 
ještě zralá. Otavy jsme dovezli 1.září a ráno 2.září začalo pršet. Měli jsme naseté 
boby Na Děhově, bylo jich tam 7q a na Návoze jich bylo 5q, žito stálo 60 Kč, 
pšenice 125 Kč,, oves 60 Kč za jeden metrák=100kg.      
Dne 4.září jsme seli ozimní směsku a 7.září na Návoze žito, bylo sucho, že se 
jetele špatně oraly, zoraného jsme měli asi pod 1ha, ještě za vláhy. Dolejší 
zahradu jsme zorali na zimu 1932 a zjara 1933 jsme tam zaseli kukuřici, narostla 
moc veliká, takže dosáhla jednotlivá výšky až 360cm, Do siláže byla naložena, 
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od kapličky u silnice asi dvě fůry, z Jankovců, ostatní se krmila s dobytkem, neb 
bylo velké sucho, že žitné jetele nebyly k useknutí. Odpoledne 2.října přišla 
bouřka, pěkně namoklo, že se dobře selo i oralo, ozim se dosel 14.10. 
Dne 15.2. se již začalo krmit siláží, byla pěkně uleželá, dobytek ji dobře žral. 
Letos orginál vítěz, u lomu ve Cvrčovech pod 4 korce setý, bylo namláceno 32q, 
byl trochu od krup potlučený, neb když se zoralo strniště, tak bylo pole zelené 
jako louka.  
Syn Josef objednal 1 vagon dříví na palivo ze Ždírce u Krucenburku, na Česko-
moravské vysočině, bylo koupeno na váhu, 1q za  8Kč a dovoz stál za 1q 5Kč, 
takže vyšel 1q za 13Kč. Jeden m3 vážil 380kg, nejvíce 400kg. My jsme ho vzali 
4fůry, asi 56q, byly to štěpiny moc pěkné, asi již rok staré . Lesní závod 
Konopiště za štěpiny udělané v r.1933 čítal 1m3 za 75Kč, z r. 1932 asi o 5Kč 
levněji. 
Lidová Reifansenka koupila do kostela Sv. Terezičku sochu, stála 1500Kč, dělal jí 
ten samý sochař co Božské srdce, které daroval nejmenovaný našemu chrámu 
Páně. 
Zde mělo být zapsáno 31.12. tj.na konec roku 1932 – na zuby Frantíkovi dal dvě 
zlaté dvacetikoruny. 
Syn Josef přijmul služku ze Slovenska 1.12.1933, Annu Hudecovou, měsíčně jí 
platil 140Kč a pojištění,které činí čtvrtletně 88Kč. Dne 19.12.měl syn na 
masopustu z Lidové záložny z Prahy Konzala , Činátla tajemníka z Benešova, 
Přitasiala z Miřic a Čápa z Vracovic-oba z Vlašimska. 

 
Rok 1934 

 
Rok letošní začal velkou oblevou, neb místo sněhu pršelo, že na den 20.1. nebyl 
ani mrazík. Syn Josef byl 20.1. na masopustu u p. Čápa, lidovce ve Vracovicích. 
Naše koruna byla krytá zlatem 38.2%, dne 23. ledna dle úřední zprávy. 
Dne 24. Ledna byla 10-tiletá valná hromada zdejšího hasičského sboru. 
Sníh polevil a od 21.1. byly stálé mrazíky, nikde na cestách led nebyl. 
Obilí se prodávalo: pšenice tvrdá á 1q 135Kč,  žito až 90Kč, ječmen 85Kč, oves 
57Kč. Dobytek na živou váhu 3Kč až pěkný mladý 4Kč za 1kg, vepřové za 4Kč, 
nejvíce pěkný 5Kč za 1kg ž.v., selátka za 150-180 pěkné párek, telata za 3-4 Kč 
živé váhy, co nebylo hezké nemělo kupce. 
Dne 20.2. začal padat sníh, padal do rána , napadlo ho velké množství, ale začal 
polevovat, takže již 23.2. saně nešly. 
Kříž na misii jsme přivezli 22.2., dělal jej p. Mareš, mistr tesařský z Benešova, 
byl modřínový, stál 765 Kč. Misie začaly 25.2. až do 4.3., dp. Misionáři byli dva, 
jeden jménem Čáka, ten tu byl před 40 roky, již byl stár nyní 70 roků, druhý 
jménem Coufal. Za dp.faráře Františka Matouška to byly redemptoristé ze Sv. 
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Hory, jako za dp. Vaněčka roku 1894, tehdy byli misionáři tři, v čase adventním, 
také za Sv. Hory. 
Můj syn Josef poslal drahou do Prahy na trh dne 24.2. dva kusy hovězího 
dobytka, jednu jalovici ve váze 585kg a krávu ve váze 580kg , na trhu byly 
prodané 26.2. , jalovice za 4.75Kč, na váze ubylo 50kg, kráva byla prodaná za 
3.60Kč , na váze ubylo 40kg, doma dávali za jalovici 4Kč za 1kg a 5% srážky, za 
krávu 3Kč za 1kg ž.v. a také chtěli 5% srážky. Jař jsme začali sít 21.března. 
Syn prodával brambory za 40 – 43Kč za 1q, na zimu z pole prodával  1q za 28Kč, 
byly to Alfa Holandaňky. Na zimu jich prodal 130q, na jaře 35q. 
Dne 4.dubna se dosela jař, kromě vikve a hrachu, 5.dubna padal sníh, ale zima 
přitom byla dosti mírná, také jsme již den sázeli brambory. 
Dne 10. dubna měl pohřeb Josef Havlíček čp.6, byl bratrancem mého otce, ležel 
jenom asi tři týdny, pohřbu se účastnilo mnoho lidí.  
Syn Josef prodával brambory k sázení, za 1q dostával až 40Kč, byly to Alfa 
Holandaňky, měl je od Čápa z Vracovic z Vlašimska, na zimu jich prodal 35q po 
40Kč . Koncem dubna byla moc pěkná pohoda, takže jsme mohli již ozimní 
směsku sekat na Krásnici a 2.května jsme začali sekat také lucinu na Návoze. 
Dne 28.dubna měl svatbu František Fulín z Černíkovic ( u Pankratských), mé 
sestry Kateřiny syn nevěstou je Řezníčková z Brdečného, okr. Nevekolov. 
 Dne 5.května se narodila synovi dcera Růženka v Benešově v nemocnici, třetí 
dcera, křtěná v Benešově. Za kmotřičku byla moje dcera Anežka, dala do vínku 
zlatou dvacetikorunu, kterou jsem jí dal, její otec František. 
Dne 6.května padla pěkná vláha, jenomže to bylo moc prudký, pak vůbec 
nepršelo až 14.5. padla malá rosa, zase vůbec nepršelo, takže obilí i zelené 
jetele zůstaly sedět,neb spodní vláha žádná již nebyla, hezká vláha za kořínek 
padla 3 a 4.června, takže to všechno okřálo, v lehkých půdách už to počalo 
vadnout na žule již i schnout. Dne 2.června jsme ze Cvrčov z obou luk přivezli 
seno, bylo ho tři velké fůry. Jetel jsme usušili jenom v Hůrkách, bylo ho tam dvě 
fůrky, jedna fůra na Malém suchého, ostatní jetele se zkrmily a žádné otavy 
suchem nerostly.  
Obilí na trhu dostouplo velké výše, takže oves během týdne stoupl o 26Kč a 
18.6. byl již za 150Kč, dne 19.6. již za 160Kč 1q., pšenice 190Kč 1q. Selátka se 
prodávala párek za 30Kč, na Trhu v Benešově 40 – 60Kč. 
Pěkná vláha padla opět 20.června, ale na otavy to bylo ještě málo, 25.června 
opět začalo pršet bez bouřky, pak 26 a 27  pršelo celou noc , moc pěkně, pak 
zase žádná vláha nepřišla, takže žně byly skoro o 11 dní dříve než jiná léta. Na 
Chlumu se začalo sekat již 6.července, my jsme začali sekat ozimní směsku 
7.července na semeno. 13. července přišla bouře, u nás padla jen malá vláha. 
Dne 30.července jsme měli již všechno sklizeno, kromě bandorů na Kavčině, 
Jankovcích u lesa a na dlouhém za jamou. Na to veliké sucho byla sklizeň dosti 
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dobrá, až na některé pozdní pšenice, které byly moc řídké, nad stohem, pod 
jeden ha, 30 mdl., Na děhově 25 mdl. , k Divůčkovému 10 mdl., Zbelnice nad 
silnicí 11 mdl. , za kapličkou u silnice 8 mdl. Žita bylo Za Haškovi 53 band., Na 
návoze pod 1 ¾ strychu 43 band., Dlouhý za jamou 83 band., Kavčina 50 band. , 
Jankovce  40 bandorů. Ječmene na Dlouhém, pod 2 3/4 strychu 25mdl. , U jámy 
7mdl.  Ovsa , dole Chlum 10mdl., Na Hockovém  27 mdl., Václavský 33 mdl. , 
Stulina 30 mdl. , Za kapličkou 14 mdl. 
Dobytek byl krmen jenom čistou řezankou a dostával pokrutiny, žral, jako když 
zametá, otavové jetele nebyly skoro žádné, snad to nebude mít ani semeno, 
pro velké sucho. 
Dne 4.srpna padla pěkná vláha, celou noc pršelo a žádný velký příval, jak 
v některých částech republiky byly zlé povodně. Také byly státem určené ceny 
obilí a to : pšenice 164 Kč, žito 125 Kč, ječmen 125 Kč, oves 112 Kč za 1q. Nyní 
selátkům pěkně stouplo, my jsme 10kg těžké prodávali jedno za 50 Kč. 
Dne 27.srpna opět padla vláha, že zelenina pěkně okřála, měli jsme již pod 15 
strychů zoráno na setí, směsku ozimní jsme již dne 16 srpna Na děhově zaseli. 
Dne 11.9. jsme začali sít ozimy a 12.10 jsme je doseli.   
V měsíci září a říjnu padaly vlážičky, že narostly zaseté směsky tak, že jsme 
krmily samým zeleným dobytek i koně, byly sety na Návoze, po ½ ha, u stohu za 
stodolou po 1ha a ve Zbelnicích nad silnicí a na Kavčině. Silážovali jsme kukuřici, 
která byla moc pěkná, takže jsme jí přes 300q naložili. Směsku jsme od 1.9. 
krmili koně i dobytek samotnou bez slámy. 
Dne 10.11 jsem byl s mladými koňmi v Benešově, jel jsem s nimi já sám. Když 
jsem jel na most, tak jel vlak od Prahy, koně se splašily, já je nemohl udržet. 
Proti hejtmanství na asfaltované silnici náruční vranka sklouzla a hned padla, 
druhá jí asi 10m táhla a zůstala stát. Já jsem bez úrazu slezl dolů, nic se nestalo, 
jenom u náruční se přetrhalo držení.  
Dne  20.prosince jsme začali vozit mléko do Benešova do mlékárny, platili za % 
tuku 2,6hal., naše mléko mělo 3,6% tuku. Stoh slámy, který byl za stodolou na 
zahradě  z roku 1933, jsme 17.12. pořezali na stlaní, bylo v něm nejméně 60q 
slámy, bylo ho 22 forek do fakeňáku (?).    
Dne 21.11, jsme s koňmi přestali krmit směsku, neb byla již trochu namrzlá, pro 
hovězí dobytek bylo ještě směsky skoro na týden a ještě na dolejší zahradě 
krmné zelí, které bylo požaté na pěti řadech, na které dal syn Josef udělat 
z hřebíkové mlátičky řezačku, stála 150Kč. Ono zelí bylo dokrmeno dne 24.12., 
krmeno i koňmi. Dne 27.11. jsme doorali po směsce ovsu, doposud byly toliko 
asi čtyři silnější mrazíky, jinak byla stále zima mírná, že se mohlo stále orat. 
Začátkem listopadu obec Tisem od hranic naší obce začala dostavovat silnici do 
Tismi, asi 700m dlouhou. Dostali na ní 65000 Kč ze silniční akce a 15000 od 
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sociální péče a 20000 dala obec Tisem, okres vedl stavbu a dozorce byl Jan 
Vaněček z Tismi, jako na stavbě naší silnice, stavěla se za 7 roků po naší silnici. 
Dne 5.prosince jsme ještě orali, cestář a Majer, oba sobě orali.  
Dne 8.prosince byl posvěcen nový oltář p. Marie v kostele ve Václavicích, světil 
jej dp. Václav Tichý, vikář z Poříí n.Sázavou, dělal jej p. Dvořák, truhlář 
z Neveklova a řezbáři z Prahy, ti samí mistři, jako oltář sv. Jana za dp. Faráře 
Vaněčka v r. 18.. 
Prosinec byl pořád mírný, takže se ještě oralo, doposud žádné mrazíky nebyly, 
jenom občas pršelo. Ono krmné zelí na dolejší zahradě bylo 22.prosince  
poslední domu dovezené a stále bylo zelené, jak v době letní, krmilo se s ním 25 
dní. Obilí podzimní  letos bylo moc urostlé, neb byl podzim moc teplý, že žádné 
mrazíky nebyly a stále teplé počasí. Žita jsou tak urostlá, že je obava, jestli 
pozemky nepromrznou, že by mohly vyhynout, kdyby na ně napadl sníh a déle 
držel. Po krmném zelí na dolejší zahradě jsem oral 27. 12. První sníh začal padat 
teprve 24.12 a druhý den se již roztál. Dne 31.12. jsem na Václavském zaorával 
hnůj. Jak bylo dokrmené zelí, tak se krmila řepa, pět košíků na jedno krmení 
kravám, kromě koní, těm se také dávalo denně až 6 košíků, čtyřem tažným 
koním. Řepa byla dokrmená 15.února 1935 a hned se začala krmit siláž, opět 
byla dobře uležená, na kus dobytka asi 20kg na den. 
Oseto v ha v r. 1934: 
oves ……….. 4,6378 ha           boby …………0,6482 ha       jetele …….3,4429 ha 
ječmen……..1,1217 ha           siláž zelí ……0,5954 ha        směsky ….1,6214 ha 
žito …………..2,6789 ha           kukuřice ….0,3000 ha         zelí ………..0,0400 ha 
pšenice …….2,9770 ha           celkem:       1,5436 ha         celkem:    5,1043 ha 
brambory ..1,8464 ha 
řepa …………0,4153 ha 
celkem:      13,6771 ha 
Zaseto a zasázeno  celkem: 20,3250 ha 

 
 

Rok 1935 
 

Na Nový rok místo mrazu dopoledne pršelo, pak to trochu přimrzlo a napadlo 
trochu sněhu, že se na saních jezdilo, dne 16.1. bylo mírně, a dne 17.1. trochu 
pršelo a pak to zase přimrzlo, ale sníh ještě všechen neroztál. 
Dne 8.února jsme domlátili pšenici přesívku, byla ve Zbelnicích nad silnicí a 
k Divůčkovému, tam jí bylo 10,5 mdl. , namláceno 18,60q. jeden hektolitr vážil 
82kg. 



39 
 

Dne 23.2. jsme na Václavské vozili hnůj a hned jsem jej já s druhým párem 
koňmi zaorával.  
Dne 28.2. jsme měli masopust, přijeli páni Nerad, Konzal a Dobeš z Prahy, 
Přitasil a Čáp z Vlašimska, Vaněček , můj zeť, švagrová z Tismi. Dne 19.února 
měl můj synovec Jan Junek z Krusičan veselku s nevěstou Anežkou Hlaváčkovou 
z Chrášťan, já jsem byl za smluvčího a moje dcera Anežka byla za družičku. Na 
svatbě byl syn Josef, Anežka,  jeho manželka, Frantík jejich syn 4 roky starý, byl 
v kostele a šel ke mně, dědovi k oltáři při oddavkách.  
Dne 1.března opět napadl sníh, je obava, že pokud bude déle držet, že ozim 
vyhyne, neb není umrznuto. 
Dne 9.března začala obnova sv. misie, byli zde dp. Metelka, redaktor časopisu 
Sv, Hora a dp. Kučera. U sv. zpovědi bylo 500 osob, sv. přijímání přijalo 
900osob.   
Dne 16.března jsme přivezli násadu od Párysa z Václavic 60 kusů potěru, vážil 
2.8 kg, a 20 kusů větších, vážily 3.7kg , stály 10 Kč za kilo = 65Kč. 
Dne 29.března začal padat sníh a mrzlo, že synu Josefovi natrhl mráz motor, 
neb vodu nevypustil, již prasklé podruhé v těch samých místech. Zaseto jsme 
měli 50kg jaré pšenice a pod 1ha ovsa u stohu. 
Teprve 8.dubna jsme začali znovu dělat v poli, neb padal sníh nebo pršelo a 
také byly dosti velké mrazy. Hřmělo a pršelo 8.dubna, asi dva dny bylo hezky a 
opět pršelo, 17.4. jsme zaseli ve Zbelnicích a na Krásnici lucinu ( vojtěšku ), do 
rána opět pršelo, 18.4. na Zelený čtvrtek též pršelo, takže bylo kdy jít do 
kostela, o svátkách bylo počasí lepší, po svátkách opět skoro každý den pršelo. 
Na 1.května popadával sníh  a 2.  byl tak silný mráz, že se ráno nemohlo ani orat 
a ve stejný den byla dokrmena siláž a 9.května jsme začali na Děhově sekat 
ozimou  směsku, byla skoro samá vikev. 
Dne 19.května byly volby do nár. shromáždění a senátu, voličů v obci bylo 103 a 
strany obdržely hlasů: nár.shr. - senát 
lidovci 50-43, republ. 12-13, čes..soc. 17-14, soc.dem.4-4,komun. 15-11,živn.2-2 
Volby do země a okresu byly 26.května, voličů bylo 98 osob a strany obdržely 
hlasů: země – okres 
Lidová 49-50,republ.16-15, čes.soc. 19-18,soc.dem. 1-1, komun.11-10,živn.2-2 
Dne 25.května jsme  seli koňský zub na Děhově, po ozimech, asi pod 1 korec , 
druhý kus se sel 6.června. Dne 5.června jsme směsku a růžák na Děhově 
dokrmili, krmila se i s koňmi od 9.května. 
Dne 2.6. zmetala jalovice, měla asi 5q, stále marodila a 5.6. se musela honem 
zaříznout, vydělával ji Hartman z Vatěkova, Byla prodaná za 1000 Kč Karlu 
Matějíčkovi do Benešova. 
Dne 19.června se narodil synu Josefovi v porodnici v Benešově syn Josef, za 
kmotru byla moje dcera Anežka , dala do vínku zlatou 10 Kč, kterou jsem jí dal. 
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Byl křtěný v Benešově a to již třetí dítě Josefovo 
Roku letošního byly žně o celý týden dříve než se očekávalo, neb přišly velká 
vedra, že bylo až 45° teploty. Již 10.července se u Přibyšic sekalo, my jsme začali 
až 17.července sekat žito. Novinami prošly zprávy, že letos při prodeji 20q obilí 
musí si  každý vzít zpět na krmení 1q starého obilí. 
Sena byla letos moc pěkná, takže na lukách, jeteli jsme sklidili 32 for píce. Žita 
byla také moc pěkné, pšenice také, ovsy začaly urychleně zrát, neb byla velká 
vedra. 
Dne 17.července se začaly sekat žita, 10srpna se dovázal oves, jedině jsme měli 
na dolejší zahradě jarku pšenici přesívku. Bylo stále sucho, ani dosti malé rosy 
nepřišly, takže  jsme 13.srpna měli zoráno jenom po dva korce strniště. Žito 
jsme vymlátili venku, jenom 36 bandorů jsme nechali mlátit na cepy, dali jsme 
jej na patro. 
Dne 26.srpna jsme museli vylovit ryby, neb jim již byly vidět hřbety, jak bylo 
v rybníku málo vody, bylo jich 79 kusů, vážily 14kg, zjara vážily 6.5kg,bylo jich 
80 kusů, dovezli jsme je do Kožlí do rybníka. Dne 31.srpna jsme začali bláto 
z rybníka vyhazovat na hráze, také 4.září jsme začali vozit bláto, jenomže  
trochu zapršelo a tak jsme toho vyvážení museli nechat. 
Na lukách nebyly otavy skoro žádné, takže jsme to sekali sekačkou ke 
krmení,sušili jsme jenom na loučkách, byla toho tam forka do korby. Měli jsme 
dva páry koní  a bylo dne 1.září zoráno na setí jenom U jámy. Pro veliké sucho 
se nemohlo orat, strniska byla seškrábané jenom na Homoli a v Kameníčku 
jsme nezorali.  
Dne 6.září padla vláha, že jsme mohli zase trochu lépe orat, dne 15.září jsme 
měli již zoráno pod 14 strychů, ve Stulinch jsme 10.září seli pšenici a 19. října 
jsme doseli. 
Kukuřice ( koňský zub ) byl setý na Děhově, začali jsme jím krmit dne 14.září, byl 
jenom asi 1m dlouhý, neb pro velké sucho mnoho nevyrostl , dokrmený byl dne 
12.října.  Dne 22.září padla k ránu rosa, že se zase trochu lépe oralo, ale obilí 
zaseté pořád špatně vzcházelo, ale hroudy ani na lehčích půdách nebyly, neb je 
válec zamačkal. 
Roku letošního se začala družstevně Elektrika, do polovice září domovní 
instalace byla hotová v čp. 5,7,11,17, další se za členy přihlašovali, síť po obci se 
začala dělat 30.září. Svaz dává na transformátor  a rozvodnou síť 50% a ze státní 
subvence, že si sobě ponechá 50%. Rozpočet činí 79000 a to:  
Transformátor …… 22900 
Sekundární síť  …… 36700 
 18svět.příp………..    9000  
7 komb.příp…………   7000 
Různé…………………… 3400 
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Část je zadána, ale Františku Blažkovi dle jeho oferty na spotřebu materiálu: 
18 světel. přípojek………………   29842.20 
7 kombin.přípojek………………   10274.70 
 
Dne 6.října padla zase pěkná vláha, brambory jsme vybrali na Václavský pod 
1,5ha, bylo jich 5 for, pro velké sucho nenarostly. Dne 20října začalo pršet, 
24a25 též sníh padal a že bylo dost namoknuto, tak se dobře oralo, protože celý 
týden pozvolna přeprchalo.  
Dne 17.listopadu zemřel otec mojí manželky František Kubásek z Tismi, 
pracoval skoro až do své smrti, jenom 4týdny byl upoután na lůžko, pohřeb byl 
19.listopadu na Chvojenský hřbitov za veliké účasti obecenstva. 
Dne 16.prosince se prvně elektrikou rozsvítilo, za 4rána a večery jsme prosvítili 
1kWh  = 3 Kč . 
Syn Josef koupi 20.prosince voznici na močku, modřínovou, z Bystřice od 
bednáře Havlíčka 20 200 Kč , má obsah 5 hl, také koupil od fy Kolben Daněk 
elektrický motor o 10 koňských silách a 20m kabelu za 2900 Kč a ještě dalších 
20 m kabelu za 16 Kč za 1 m, dříve 25 Kč, je silnější. 

 
Rok 1936 

 
Na václavský kolátoře bylo v r. 1935 narozeno 8 dítek, zemřelo 14 osob, 
oddavek bylo 13, jak d.p. ohlásil. 
Dne  12. Ledna měl pohřeb Matěj Fulín , byl to mého otce bratr, rozený 1858, 
ze Zahrádky, pohřeb byl do Maršovic. 
Dne 14.ledna na domovním vedení, na nových světnicích museli skříňku 
zaplombovanou svazem přemístit ze dvora na štít a do onoho místa dali zase 
skříňku, jenomže je zadělaná a syn chtěl, aby byla vidět, kdyby někdy byla 
potřeba oprava, že by se ze skříňkou zaplombovanou nemuselo ani hnout, 
jenom, že by se ve dvoře za rohem od studny musela ona skříňka vydlabat, aby 
se mohly dráty vytáhnout. 
Dne 13.března jsme od mlynáře vzali 58 ryb, vážily 10kg, měli jsme je v Kožlí 
přes zimu, jedna vážila 17dkg. Začátkem dubna bylo letos obilí tak pěkně 
vyvinuté, že jindy začátkem května takové nebylo, oves na Dlouhém byl 
setý21.března, již dne 4.dubna pěkně řádkoval. Duben byl dosti chladný, co 
nemělo látku výhřevnou, tak se skoro skácelo, naše obilí sobě ze zimy nic 
nedělalo. Dne 1.května jsme začali sekat žito u lomu ve Cvrčovech ke krmení, 
byl v něm setý růžák. Lucinu s trávou na Krásnici jsme začali sekat 11.května a 
5.června to dosekali. Bylo to moc pěkné krmivo. Na horní louce ve Cvrčovech 
byla již tráva tak polehlá, že jak se udělá trochu lepší počasí ji musíme posekat. 
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V květnu byly pořád vláhy a zelenina i obilí se moc pěkně vyvíjejí, kde mají jen 
trochu sílu. Dne 25.května jsme již posekali horní louku ve Cvrčovech, neb tráva 
ležela, také u Červenky se půl pole posekalo, kde byla louka dočasná, ta, že se 
zesilážuje,  ale usušili jme ji. U lomu ve Cvrčovech jsme asi pod 5 věrtelů zkrmili 
žito, ve kterém byl setý růžák, opět jsme zorali a seli směsku do které jsme seli 
jetel se směsi travní.  
V květnu v siláži dělal Čečil na vrchu betonový rám pro přiklápění plechovou 
deskou a příčky na dvě komory vyhladil cementem. 
V dolních Cvrčovech a na Doubravce byl vše v kopkách 4.července. Dne 
23.června jsme dovezli travní sena, bylo jich na lukách 10 fůr , na polích 13 fůr, 
luciny 1 fůra. Nad chlévy jsme vyfoukali 19 fůr sena, dobrých 115q, jetele byly 
na štanglích na Hockovom a kus za Březím. Jetele bylo 9fůr, to se vyfukovalo 
nad konírnu a k tomu ještě 2 fůry sena a 1fůru otavy 15.7. z horní louky. 
Dne 10.7. jsme na Návoze sekali lucinu k sušení , 22.8. tam ještě byla. Na 
Krásnici jsme otavu zkrmili za 7 dní, 21.7. jsme začali krmit za kapličkou. 
Žita jsme začali sekat 15.7. , deště jsou skoro každý den. Dne 22.8. jsme mlátili 
23 bandorů dlouhých, trochu vlhkých, stálo to 11,5 Kwh, mlátit jsme museli 
přestat neb opět pršelo. Dne 27.srpna jsme již měli vymlácenou pšenici 
z Dlouhého, ze Stulin a Doubravky, žita 443 bandorů vymláceno, ještě jich bylo 
venku 74, 131jich bylo ve stodole.   
Otavy jsme začali sekat 31.srpna, 5.září jsme měli 5 fůr doma. Nad chlévy jsme 
ještě vyfoukali dvě velké fůry jetele, takže se tam nařezané píce vešlo 21 fůr. 
Začátkem září byla taková tepla, že 4.září bylo 28°C ve stínu. Na noc 5.září pak 
byla bouře, od večera až do rána s deštěm.  
Dne 6. září se narodil synu Josefovi v Benešově v nemocnici syn Václav, byl 
křtěný dne 12. září na děkanství v Benešově, za kmotru zapsaná moje dcera 
Anežka, ač nebyla přítomná. Byl to již třetí syn mého syna Josefa a čtyři dcery 
(Mařenka zemřela 13.51930).  
Monopolní ceny obilí byly: pšenice 147, žito 118, ječmen 108, oves 105 Kč za 
100kg, po srážce pro obilní společnost, ceny jsou průměrné. 
Krmné řepy bylo 18 fůr, mrkve 6fůr, krmili jsme s ní i koně, dva košíky mrkve na 
jedno krmení a žádný oves jsme nedávali. 
Můj syn František byl v Praze dne 1511.1936 vysvěcen na jáhna. 
Dne 16.prosince to byl rok, co jsme začali svítit elektrikou, bylo vysvíceno 
64kWh á 3Kč = 192 Kč za rok, na pohon to bylo 950kWh á 1.5 = 1425 Kč . 
Dne 22.prosince jsme vylovili 55 kusů ryb, vážily 26kg a potěru byly 4 kopy, 
všechen potěr a 11 větších jsme dali pod Fialkovu studánku na loučkách u 
Karlova do sudu, do kterého jsme svedli vodu ze studánky, na louce Fialkové byl 
sud, neb nám to dovolil. 
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Prosinec byl pořád bez sněhu, jenom mrzlo, také to o svátcích trochu polevilo, 
pak zase mrzlo. 60 kusů potěru, který jsme dali na Fialkovu loučku zašlo, do 
sudu nešla voda, neboť se trochu zabořil, zbyly 3 kopy potěru a ty větší 11 kusů. 
Onen potěr nám 16.1.1937 vypláchla voda, zbylo 26 kousků a 11větších, které 
jsme dali 17.února 1937 do našeho rybníčka.  

 
 

 
 

Rok 1937 
 
 
 
Leden byl silně mrazivý,sníh začal padat teprve 19.1., padal také v noci 20.1., 
pak zase mrzlo. 
Třetího ledna křtil můj syn jáhen Václava Růžičku, syna Josefa Růžičky z čp. 24 
z Přibyšic, na děkanství v Benešově v kostele u sv. Mikuláše, neb matka Marie 
byla v benešovské porodnici. 
Dne 6.února měl pohřeb za veliké účasti obecenstva František Babčický z Horní 
Podhájí, předseda Lidového družstva. 
Sníh byl v nížinách skoro roztátý, neb 6.2. pršelo. Březen byl dosti studený, 
takže se ozim dost slabě vyvíjela, pozdní žita byly dosti prořidlé, kde to mělo 
malou sílu, my jsme měli nejslabší na Václavským od lesa, co bylo po pšenici. 
Dne 2.dubna se ohřebila již druhá kobyla Efka, nedochodila do roku 47 dní, měli 
jsme 7 kusů koní , 4 tažné , 1 roček a 2 cucky. 
Zelené krmení jsme začali sekat na Děhově 7.května. Květen byl teplý, ale málo 
bylo vláhy. V červnu na začátku byla vláha, že všecko zase okřálo, opět zase byly 
časy, takže raná sena se rychle sklidily a pak zase sena pozdní. 
Dne 20.června byl můj syn František vysvěcen na kněze, 27.června měl první 
mši sv. ve Václavicích, za velké účasti obecenstva, hostina byla u nás ve statku 
v Přibyšicích, bylo přítomno 11 kněží, 3 bohoslovci a naši krevní přátelé. Dne 
20.července dostal František dekret, že má nastoupit za kaplana do 
Bečvy/Teplou, dopisem od tamního dp. faráře má nastoupit 9.srpna.  
Žita se začaly sekat 13.července. 
Dne 5.srpna jel můj syn Josef do Holandska, s výpravou bylo 21 mužů, aby 
shlédli tamní způsob hospodaření, 12.srpna přijel. 
Dne 15.září jsme začali sít, měli jsme již pod 17 korců na setí zoráno, doselo se 
20.října. 
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 V září 15. byl Frantík přeložen do Horní Blatné, učí 26 hodin týdně. V tentýž 
den byla u nás bouře s deštěm. 
Dne 30.října jsme dovezli řepu, byla za loukou ve Cvrčovech a bylo jí 13 fůr, na 
třech brázdách byla 1 fůra, ještě tam zůstala mrkev, teprve jsme začali sekat 
nať. Mrkev byla poslední vyorána dne 6.listopadu, byly jí 4 velké fůry, krmila se 
 dobytkem i koňmi. Dne 20.11. jsme na celou Skalku zaorali hnůj, vozili jsme jej 
3.5 dne. , 23.11 jsme orali ještě za Haškovi, pak padal sníh a začalo mrznout, 
takže orání  přestalo.  
Dne 31.12 1937 bylo vysvíceno od 16.12 1936, celkem 76 kWh za á 3 Kč, na 
morotu 682 kWh za á 1.5 Kč, ještě ale bylo mlátit 300 bandorů žita , 40mdl. 
pšenice, 20 mdl. ovsa, takže bylo na motorový proud ještě 140 kWh, celkem 
motor. proud byl za 1233 Kč. Všechno bylo řezáno, jak všechna sláma při 
mlácení, tak také i všechna píce, které bylo letošního roku hodně. 

 
Rok 1938 

 
Koncem roku a počátkem roku 1938 padal pěkně sníh, takže se moc pěkně 
jezdilo na saních, drželo to tak 14 dní, neb již 14.ledna byly již silnice prosté 
sněhu a ledu , kromě v lesích, tam byl ještě na silnicích led. 
Dne 25.ledna byla večer, asi od osmé hodiny veliká záře na obloze vidět, od 

západu k severu, jak by někde hořela celá vesnice, byl to nějaký úkaz na nebi, 

rádia prý hlásila, že to byla na severní točně polární záře, jak pak bylo 

v novinách, že se taková záře vyskytne za 100let, byla vidět po celé Evropě. 

( dopsáno později: Na Moravě dne 16.srpna prý byla opět vidět polární záře  
v roce 1947). 
Ke konci února byly silné mrazy, že se mohly ledy sekat.  
Můj syn František, kněz měl odkázanou celou knihovnu po zemřelém Dst.p. 
Františkovi Vaněčkovi, sídelnímu kanovníku na Vyšehradě. Nechali jsme ji 
přivést domů, bylo jí čtyři police dvěma řady, v hodně široké skříni, byly při 
pozůstalostním projednání vzaté v malé ceně, nebyl z nich žádný poplatek. 
Mnoho jich tam syn František nechal, co byly národohospodářské, ne 
náboženské. 
Selátka se prodávala pěkně za 100 až 120 Kč jedno. Telata ž.v. 1kg za 5 Kč, 
býčkové 1kg za 4 Kč . Syn Josef koupil 15.2. čtyři měsíce staré tele, býčka na 
pouštění, vážil 210kg, stál 1kg ž.v.10 Kč. Jednoho koníka 2 roky starého prodal 
syn za 3600 Kč. 
 Dne 7.března začali 4 tesaři sekat dříví na stavbu starých světnic, sekali čtyři 
dni, syn jim platil 25 Kč denně, dříví bylo všechno z našeho lesa v Chlumu, co 
zasázel můj otec. 
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Dne 23.března jsme měli již všechnu jař zasetou. Syn Frantík byl opět přeložen 
do Petrovic u Rakovníka, od 15.9.1937 byl v Horní Blatné, od 9.8.1937 byl 
v Bečově n.Teplou, nyní se 9. dubna stěhuje do Petrovic u Rakovníka. 
Dne 10.května spadl malý Pepík do našeho rybníka, byly mu čtyři roky bez dvou 
měsíců. Bylo velké štěstí, že tam byla Máňa stará 6 roků, takže křikem 
upozornila lidi, Jaroslav Mlikovský jej vytáhl, také Frantík, když byl starý 4 roky, 
vedl psa Voříška vykoupat do obecního rybníka, pes tam hned skočil, ale on jej 
stále držel a hned byl v rybníku, já jsem tam máchal povřísla a tak jsem jej 
vytáhnul. 
Staré světnice byly dne 9.května přikryty taškami, které nám vagonem přišly 
z Hrochova Týna, jedna přišla na 65 hal., vešlo se jich tam 3300 ks a 350 ks 
cementek. Fialka od písku 80 Kč – od kopání 18 m. Cihel na vyzdění a kusy pilířů 
bylo 2000 ks, a bílých se zdělalo asi 700 ks. Celkem to stálo:tesaři 900 Kč, 
zedníci 370 Kč, tašky 2500 Kč,cihly 840 Kč, vápno 240 Kč. Celkem to stálo 
5390Kč.  Krovy, které jsme sundali byly ještě dosti dobré, ač jak můj otec říkal 
to byla stavba hodně přes sto roků stará, jak to slýchal od své babičky.  
Dne 10.května jsme přivezli prvně zelené krmení, ale bylo ještě špatné, neb 
byly pořád zimy, stále sucho, takže se obilí dosti drželo, na ty veliké zimy. Dne 
18.května padla malá vláha, pak 19.5.větší, též 20, 21 a pak 22 pršelo celé 
odpoledne, ještě v noci na 23.5. , obilí a zelené krmivo se zrovna jen třáslo, jak 
povyrostlo. 
Při zřízení Vlašimi na politickou zprávu, od okr. Benešovského, byly dne 
29.května volby do okresu Benešov-Neveklov. V naší obci bylo 99 voličů a 
platných hlasů bylo 98, komisař Houdek volil republikány, dále strany obdržely:  
Lidová 45 hl. , republ. 16, živnost.3, čes.soc.24, komun. 10 hlasů. Hlasovalo dle 
čp : č.1-2rep., č.2-2 rep.,1lid., č.3 – 2lid.,  č.4 – 3 čes.soc., č.5 – 2lid. , č.6 – 3 lid. 
Č.7 – 2lid., č.8 – 3lid., č.9 – 4lid., č.10 – 4 lid., č.11 – 3rep., 1lid., č.12 – 3 lid.,  
Č. 13 – 2repub. č. 14 – 2 čes.soc., č.15 – 2 čes soc., č.16 – 3 lid, 1 čes.soc., č.17 – 
7lid., č.18 – 5 rep. , č. 19 – 4 čes.soc., 1 kom., č.21 – 2 kom., 2 lid., č.22 – 3 č.soc 
č.23 – 3 lid., č.24 – 4.lid., č.25 – 3čes.soc., č.26 –2živ., č.27 –3čes soc.,č.29-2kom 
 č.30 – 2 lid., č.31 – 2 lid. č.32 – 2 čes.soc., kožlí  - 1 živ., 1rep.   
Dne 2.června se narodil mému synu Josefu, syn Jan, v Benešově v porodnici, byl 
křtěný dne 12.června ve Václavicích, křtil jej můj syn František, byl kaplanem 
v Petrovicích u Rakovníku, kmotrem byl Jan Dlouhý z Prahy ač nepřítomen, 
kmotřičkou byla moje dcera Anežka. Bylo to již osmé dítě mého syna Josefa.  
Začátek června byl moc pěkný, přicházely hojné vláhy, doposud bez velkých 
škod, obilí a zelené krmivo bylo moc pěkné, že je obava, aby obilí nepolehlo. Do 
20.června byly asi jenom 4 dny, že bylo přes den slunce, více pršelo, než byl čas 
pěkný. Dne 8.7.jsme již měli na půdách pořezáno 25 fůr sena a jetele, ve 
Stulinách pod silnicí byly ještě štangle. Sekat žita jsme začali 20.července, ještě 
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nebylo moc zralé, byly pořád přepršky, že mnoho bandorů se stavělo moc  
mokrých. Obilí bylo moc dlouhé, takže bylo moc polehlého, že se sekalo i 
kosami lučními, neb to leželo mnoho až na zemi. Dne 12.srpna jsme dovázali 
poslední oves, bylo ho pod 13 strychů, horní plýveň ho byla plná a na patře nad 
mlatem, jak byl dlouhý. Ječmen už byl vymlácený, pšenice byla v dolejší plívni 
v celé, bylo jí zaseto pod 9 strychů. Žita byla ještě všechna na poli, 555 bandorů. 
Syn Frantík byl opět přeložen, jmenován kaplanem v Račiněvsi  a administroval 
faru v Cítově u Mělníka, 13.srpna nastoupil, přijel v dešti. 
Koncem srpna byly stále deště, takže všechno žito jsme měli ještě na polích 555 
bandorů, pod 13.5 strychů, čepice na bandorech se zelenaly, ostatní obilí bylo  
ve stodole, pšenici jsme dne 5.září domlátili. Ječmen byl mlácen hned, jak se 
přivezl, bylo ho 24q, pšenice 70q. Žito se začalo vozit teprve 7.září , neb pro 
deštivé počasí se dříve vozit nemohlo. 
Dne 17.října se moje dcera Anežka odstěhovala do Cítova u Mělníka na faru 
k Frantíkovi, já jsem tam jel také a dne 20.října jsem přijel. 
V měsíci listopadu Němec zabral z republiky všechno německé území, okrouhle 
asi 28000  čtver. kilometrů, všechno pohraničí, takže to sahá skoro až po Plzeň 
a Mělník. 
V měsíci dubnu, dne 6, jsem měl sen, jak Hitler – Němec od jihu k severu 
rozsekával Čechy širokou sekerou, jak ťal jednou, bylo to málo znát, podruhé 
ťal, nalevo kus ulítlo a to druhé zůstalo, to jsem ve snu viděl, jak to bylo 
oddělené. Také se mi zdálo, jak rozsekával armádu, vojsko, ale to bylo málo, 
pak jsem s ním byl na hodně vyvýšeném místě a dolu byla veliká propast. 
Na konci roku začaly silné mrazy a také padal sníh, zima byla dosti ostrá, až přes 
Nový rok. 
Dne 31.12 bylo na svícení 59kWh x 3 = 177Kč, na motor 987 kWh x 1.5=1480.5. 
Žita namláceno98q, ovsa 120.5q, směsky 11.5q, brambor 120q, cukrovky 120q, 
mrkve 80q, máku 150kg, řepky 7.5q, 266q jetele a sena i s otavou. 
Oseto: pšenice 3ha, žita 3.58ha, ječmen 0.89ha, ovsa 3.73ha, směsky 0.52ha , 
brambor 1.1ha, cukrovka 0.40ha, mrkev 0.26ha, máku  0.13ha, řepka 0.34ha, 
jetele a louky 7.26ha. 
 

 
Rok 1939 

 
Měsíc leden byl na začátku dosti chladný, také byl sníh, že se jezdilo na saních, 
jenom ne moc dlouho, dne 17.1. byl už sníh jenom kam se trochu navál, mráz 
úplně nebyl žádný,  od 8.ledna to začalo polevovat. V únoru bylo dosti mírně, 
takže se mohlo hnedle sít. 
Dne 2.března jsem jel do Cítova za Frantíkem. 
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Hitler byl v Praze už 15.března. Slovensko bylo oddělené od republiky a 
Podkarpatská Rus, zůstaly jenom Čechy a Morava bez německého území, dal 
nám protektorát, když to vojskem obsazoval tak padal sníh, v Cítově padal 
málo, u nás doma byla veliká vánice, takže se jelo sít a úvozy se ještě jeti 
nemohlo, jak bylo silně naváto sněhu. Ještě v květnu se dosazovaly brambory a 
v květnu také skoro každý den pršelo, až do 29.května a pak byly časy, že ani 
nekáplo, až zase dne 9.června začalo pršet, že se zase nemohlo na poli nic 
dělat.Dne 4.6.byl 8 dní Josef v nemocnici, na slepé střevo. 
Dne 17.července jsme na zadní stranu stodoly dali všechny nové latě, za dva 
dny to bylo zalaťované a přeložené, tašky na tupl a na 5latí tašky žíhelské 
vzdušné 500ks, jedna stála 80hl, obyčejných je na jedné zadní straně 5000 ks, 
jedny jsou z r. 1866 – z Bezejovic, část jich je z r. 1886 – z Černého lesa, byly 
sejmutý z chléva v r. 1914 a dány na stodolu. 
Že bylo moc deštivo, tak se něco žit začalo sekat teprve 17.července, my jsme 
začali až 22.července. Srpen byl opět velice deštivý, takže se sklizeň jen 
s velkým chvatem sklidila, aby nezůstala na polích a opět nastalo deštivé počasí. 
Otavy se sklidily dobře, ale také to trvalo dlouho, neb byly stále přepršky. 
V září jsme až v úterý po našem posvícení začali sít, dne 28-29-30 září byly 
mrazy, že se ráno nedalo vláčet, jak silný byl mráz. V říjnu byly opět deště, 14 
dní jsme pro mokro nic nezaseli, brambory se moc špatně vybíraly, neb bylo 
moc mokro a deštivo, na Hockovom jich bylo 11 fůr, jezdili jsme z pole čtyřmi 
koňmi. 
Dne 26-27 října jsme začali vyorávat řepu na Dlouhém nad Tůmovým, byla 
osetá na 50 arech, bylo jí na 13 brázdách s polem Kovářovým 4 fůry, celkem jí 
bylo 48 brázd. Pšenice byla zasetá za loukou a k Divůčkovům, byla obřidlá, neb 
jsem říkal, hned jak jsme ji mlátili, že je měkká, že se musí stále přehazovat, což 
se asi špatně dělalo, takže neměla všechnu klíčivost. Žito bylo mláceno až před 
setím, bylo dobře sejité, také v obci bylo žit mnoho obřidlých, neb mlátili hned 
o žních, takže se připařily, neb byl rok velice mokrý. My jsme chtěli ještě za 
Hockovom sít žito, ale skrze velké deště jsme pořád nemohli sít, ještě 29.října 
nebylo ještě zaseté. Zaseli jsme až po dušičkách 4.11., ještě se dobře selo až do 
15.listopadu a déle, neb listopad byl od začátku bez dešťů, až ke konci měsíce 
bylo zase hojně vláhy, že nám až z rybníka voda ryby vyrážela. Dne 6.prosince 
opět deště se sněhem, takže u nás sníh ostal na stromech, v lesích bylo mnoho 
polomů a vývratů, u nás se jezdilo pěkně na saních, ale půda pod sněhem 
nebyla moc umrzlá. Já jsem byl v Cítově, tam byl jenom malý poprašek sněhu, 
10.12. jsem jel domů a u nás jezdily saně. 
Dne 31.12. bylo na světlo 74 kWh x 3 = 234,90  Kč, na motorový proud  
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960 kWh x 1,50 = 1434 Kč. Zima stále drží, až do konce roku. V listopadu za 
koníka, 7 měsíců starého utržil syn 4450 Kč. Josef byl 11 dní v nemocnici, měl 
žloutenku. 

 
Rok 1940 

 
Letošní rok je stále tuhý, takže se v lednu stále jezdí na saních, na potraviny byly 
lístky, také i na  obleky.  
Dne 14.ledna byl prodán býček po Švýcarovi, 1.5 roku starý, vážil 490 kg, za 9Kč 
za 1kg, Vaněčkovi z Tismi na pušťáka . Dne 28.ledna byla u nás na hasičském 
bále Šašková z Prahy, říkala, že je v Praze 2kg masa na svíčkovou za 96Kč. 
Velkými mrazy voda do nádrže v trubkách zamrzla, takže to prokopávali a 
vypalovali, bylo to místy až 70 cm promrzlé. Polevilo to 6-7-8 února a pak začalo 
opět mrznout a připad trochu sníh. Uhlí nebylo možné koupit, nejvíce tak 1q na 
týden, aneb na tři týdny se 1q dostal, stálo hnědé 32Kč. 
Únor byl stále na malé oblevy, do konce velice studený. 
Také se odvádělo z krmníků sádlo s kůží, ze 100 kg těžkého kusu 4 kg, také se 
mají odvádět vejce, od 1slepice 60 vajec. 
Březen začal a je pořád dosti studený, proti slunci to trochu opelichalo, jinak 
zima stále drží. Duben byl bez dešťů, ale ke konci bylo hodně studeno, byl jsem 
na pouti na Řípu a ještě jsem byl v zimníku. 
Ozim byla od velkých mrazů moc vymrzlá, takže se jí mnoho zaorávalo a sílo, 
my jsme nezorávali žádnou. Dne 18.května jsme již sekali na Návoze  vojtěšku. 
Josef prodal 23.5. dvě krávy, měly váhy 12q 30kg, za 1kg. Dne 7.června jsme 
začali sekat na lukách a 12. Již také jetel v Hůrkách. Jetele byly moc pěkné, také 
obilí bylo pěkné, až na ty pozdní žita, ty byly moc řídké. 
Hříbata cucky se prodávaly, ty lepší za 4500Kč až také za 5500 – o trhu13.6. 
Pomrzlo taky moc ovocných stromů, skoro ty nejlepší druhy, celkem bylo 
zničeno 20 stromů. Jetele byly moc pěkný, takže se špatně sekaly sekačkou, jak 
byly ležaté, ale dosti dobře se sušily. Žita se začaly sekat 26. července a stále 
byly deště.   
Dne 31.července jsme dali dvě hřebičky na osadu, byly jedna 16 neděl, druhá 
15 neděl, byly moc hezké. Deště byly stále, neb sotva to vydrželo půl dne a opět 
pršelo. Jetele otavové byly moc pěkné, v žitech jsme museli jetel vytřásat, 
neboť bylo moc jetele a při sekání pršelo. Žně byly stále deštivé, oves jsme ve 
Stulinech dosekali 2.září, 10-11 zase pršelo dvě noci a den, měli jsme ještě 
směsku posekanou na Chlumě a na Homoli, ve Stulinech na tři fůry ovsa. Také 
tři fůry otavy byly doma. Doposud se nic při tak deštivém počasí nepokazilo. 
Dne 5.září se nám zjankovatěla Vranka 11roků stará. Doktor jí pustil 5l krve, 
týden byly blbá a nic nežrala, za týden jí dal doktor injekce, pak sebou ve 
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stodole tloukla a silně se potila, ale již se žrádla z lože chytla, nemohla již vstát, 
takže jsme ji zvedli a od té doby chodí a žere, jenomže je silně odřená, jak 
sebou hodně tloukla – 4.října zdechla. 
Syn Frantík byl opět přeložen z Cítova do Kozmic. Dne 27.srpna jel stěhovacím 
autem, kozmický zase do Cítova. Frantík dal Řehákovi z Benešova 2300 Kč, jel 
dvakrát, neb toho měl kozmický moc, že to nemohl najednou pobrat, tak 
Frantík si nechal do Kozmic přivést uhlí, neb v Cítově měl uhlí mnoho. 
Dne 1.září  dal můj syn Josef, svého syna Františka do škol do ústavu 
Selesiánského v Praze v Kobilisích, bylo mu 10roků, bez dvou měsíců, platil na 
něho 10 Kč denně.  
Dne 22.září měla Máňa Nováková z Tismi svatbu – oddavky na Chvojně 
v Kostele, vzala si vdovce, učitele ze Školy pokračovací v Benešově, p. Čiperu. 
Sníh začal padat 29.října, napadlo ho, že se jezdilo na saních, vozili jsme na nich 
řepu z Děhova, již 4.listopadu se opět dělalo v polích bylo bez sněhu, oralo se až 
do 30.listopadu, takže jsme všechno zorali, jenom nám zůstalo vozit hnůj. 
Dne 1.prosince kobyla Efka, dcera Lucky,byla na zadní nohu levou kulhavá, se 
při vstávání zranila do hlavy, takže jí hlavy silně otekla, Doktor Baštář říkal, že to 
má růži, kterou už měla také dřív v obou zadních nohách, hlava jí otékala stále 
víc, že sotva dýchala, dne 6.prosince si čtyřikrát lehla a zase vstala, pak sebou 
praštila a převalovala se, nahoru už nevstala, v 9hod starého času, přestala 
dýchat, tak jsme jí podřízli, v 11 hod ji řezník Procházka odvezl autem. Byla 
pojištěná na 5000 Kč, syn za ní dostal 4000 Kč, tj. 80%. Za Vranku, která 
v maštali zdechla 4.10. dostal syn 3500 Kč, byla pojištěná na 5000 Kč , ta přišla 
drnomistrovi, kam jsme ji pak museli dovést, tak vyplaceno jen 70%. 
žita bylo vyseto: 4, 4159 ha………sklizeno………80,7q ……….. 1q za 170Kč 
pšenice, vyseto : 1, 4120ha ………sklizeno………30 q ……….  1q za 200 Kč 
pšenice, jará :      1,0921 ha ……….sklizeno……39,5q…………1q za 200Kč 
ječmen , vyseto : 1,1286 ha……….sklizeno…….23,3q ………..1q za  160 Kč 
oves, vyseto       :  2,2657ha ………sklizeno……..77,5q…………1q za 150 Kč 
směsky byly na Homoli, Dolním 
Chlumu a u lesa v Jankovcích …….sklizeno…… 38.5q 
Přišel jsem z ústavu dne 21.12.1940 na 1 měsíc prázdno ( zapsáno vnukem 
Františkem ) 
Elektrika: dne 31.12. na pohon motorů   ? 
                  dne 31.12. na světlo 69,24 kWh á  3 Kč 

 
Rok 1941 

 
V lednu držela zima, takže se celý měsíc jezdilo na saních, sněhu bylo 
napadlého 75cm. 
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V únoru dne 4, se rozstonala moje sestra Kateřina a dne 6. února zemřela, 
ztratila řeč a ulehla, již z lůžka nevstala, bylo jí 63 roků. Měla Fulína z Černíkovic  
( u Pankrackých ) a měli 6 dítek, 2 dcery a 2 syny.  
Zima už trochu polevila, saně na silnici již nešly. Dne 14.února opětně 
připadával sníh, 21.2. začal časně ráno padat sníh  a padal a padal celý den, 
přitom se také vál, takže to ani dva páry koní někde nemohly prohrnovačem 
protáhnout, museli být zjednáni lidi na prohazování. Dne 29.března opět padal 
sníh celý den, 3.dubna roztával a 4.4. již zmizel, 7.dubna celý den pršelo, večer 
začal sníh poletovat, do rána se vál, že děti nemohly jít do školy. 
Dne 14.dubna jsme začali sít, 22.dubna začalo opět pršet, že se v polích 
nemohlo dělat. Jař jsme doseli 10.5., ještě je sít řepu a u lomu, k louce, asi tři 
věrtele, co bylo mokré se musí ještě dosít.  
Dne 11.května padal sníh a pršelo, když jsme šli do kostela. Mnoho ovocných 
stromů bylo vykáceno, které roku 1939-40 pomrzly, ty nejlepší druhy štěpů 
zašly. 
Od 12.května začalo být trochu tepleji, takže ke konci května se začalo sekat 
zelené krmení, my jsme začali zeleným krmit až 5.června. Od 15.června byly 
pěkné časy, že za týden jsme měli z luk seno doma a také jetele po 3 strychy 
27.června byly na stojanech.  
Žitné žně začaly až o sv. Anně, my jsme začali sekat 29.července, dne 23. srpna 
byla ozim již svezena, 220 band. bylo již vymláceno, bylo jich 604, také 2fůry 
pšenice na setí vymláceno a 27 mdl. ječmene, též vymláceno. Od 21.srpna byly 
časté přepršky, že se to z polí jen kradlo. Jaré pšenice a ovsy nebyly ještě 
posečeny. 
Ozimy jsme začali sít 20 září, brambory byly dne 19.října vybrány, byly na 
Václavský a na Chlumě na 1,25 strychu. Měli jsme jich odvést 142q, byly za  
46 K 1q.  
Dne 22.října přivezli traktor , byl koupený z Loun, od p. Bohumila Šnobla, 
Dobroměřice u Loun, za cenu 18000 K, vážil 12q 50kg, byl již starší, ale dobrý 
tahoun, bez pluhu. Dne 23.10. jsme za něj dali náš pluh, orali jsme u kovárny 
obě pole od silnice přes cestu, měli jsme před pluhem radlici – loupačku. 
Od 16.října začaly přepršky, na neděli 17.října dorána byl sníh, skoro každý den 
sníh, neb přepršky, že se nemohlo sít, jenom něco orat. Ještě jsme chtěli sít na 
Václavský pod 5,5 korce, u kovárny za kapličkou 2 korce traktorem zorané, za 
Haškovi 2 korce a v dolním Chlumu 1,25 korce, Václavský chceme jenom 
kultivovat a hned sít, mrazíky doposud nebyly.  
Otavy jsme dostali domů rychle, takže ze Cvrčov jsme to brali bez kopení, na 
Doubravce, Zbelnice a Loučka nás pro deštivé počasí pozdržely. 
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Na Václavském jsme brambory vyorali vyorávačkou, za kterou dal syn 500 K. 
Lehko se to s ní vyorávalo. Brambory na Václavském zůstaly na hromadách, 
vozili jsme je rovnou do Benešova, na nové korbě jich bylo 13q. Korbu dělal 
Jan Kühnel z Václavic, za fasuněk dal ?K od pobíjení a za všechny šrouby dal 
145K, prkna byly naše, kováři 240 K – dal staré kování.   
Dne 30.října dorána napadal sníh, nebylo nic umrznuto , zrána 31. ještě padal, 
že děti nešly do školy, pak sníh slezl, takže jsme v Hůrkách a celé Václavský 
zaseli žitem dne 11 až 13. Listopadu, moc pěkně se to selo. V listopadu 14 – 15 
byl již mráz, že se již nemohlo orat, mrzlo stále, ale sníh nebyl žádný, dne 
19.listopadu již začalo pršet, že se mohlo orat, jenomže pro deště se orat 
nemohlo. Dne 22.listopadu jsme na dolním Chlumu seli 1,25 korce žita. Od 
27.11. do 2.12. byly mrazy, 3.12. padal sníh, pak to povolovalo, 12.12. se opět 
oralo, žádné mrazy nebyly.  
Dne 9.12. musela celá obec mlít v Semovicích, neb menší mlýny mlít nesměly, 
na osobu bylo 14.5kg obilí na měsíc. Na šrot jsme tam to zadní obilí také dali, 
z jednoho metráku musel namlít 90kg mouky, jak bylo nařízeno. Dobytek hovězí 
a vepřový se musel stále dodávat, za hovězí bylo nejvíc 8 Kč za živou váhu, vepři 
nejvíce 10 Kč za živou váhu za 1kg. 
 Dne 11.prosince se narodil mému synu Josefovi v nemocnici syn Pavel, bylo to 
již 9 dítě, křtil jej můj syn Frantík, byl administrátorem v Kozmicích, křtil jej 
v Benešově, kam přijel na kole, kmotrem byl Jan Dlouhý, ač nepřítomen, 5 dětí 
mělo modré oči po otci a čtyři kluci od Josefa počínaje měli černé oči po matce. 
Elektriky do 31.12, za světlo 68kWh x 3 = 204 Kč, proud za motor do 31.12. bylo 
722 kWh x 1,5 = 1083 Kč. 
Děti měly od 20.12 do 20.1.1942 prázdniny, sníh stále připadával. 

 
Rok 1942 

 
Od sv. Tří králů stále sníh připadával, takže se moc dobře na saních jezdilo. 
V únoru ještě stále sníh připadával, mrazy byly, ale ne moc silné, v lednu byly 
asi tři mrazy 31° pod nulou.  
Dne 9.února přivezli na saních pluh orací  se třemi plechy, z Roudnice z továrny, 
stál 6000 Kč. 
Děti školou povinné měli od 20.prosince do 20 ledna prázdno a pak do 6.února, 
dne 9.února byli ve školách pro úkoly, do školy ještě nešli, neb školy neměly 
uhlí. 
Dne 20.února se dalo od přeložení dvou polštářů na koně Otradovci v Benešově 
300 Kč. Na saních se jezdilo celý leden a únor, neb sníh stále připadával, stále 
zima držela. Dne 25.února prodal syn krávu s teletem za 6000 Kč, kráva vážila 
570 kg, tele 70 kg.  
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Dne 28.března se na obecním spisovaly všechny čp. v obci, jakou má každé číslo 
výměru, stále se mluví, že se budeme muset vystěhovat. Můj syn Josef si sobě 
zamluvil hospodářství v Čeňovicích od p. Cacáka, má to 60 strychů celkem. 
Dne 3.4. se ohřebila Julča, sama, má hřebičku hnědku, 20 dní nechodila. 
Osadní zvonek se musel odevzdat  2.dubna, ty které byly lehčí než 10 kg se 
neodevzdávaly. Václavické zvony prý vezmou až po svátkách, Václav byl 
vysvěcen 11.7.1926, Ludmila 15.9.1929. 
Dne 7.dubna začali sít jař, 18.dubna doseli, dobře se selo, nebyly velké 
přepršky. Brambor máme sázet po 2ha 80arů, dosázeli jsme dne 4.května. Sena 
se letos dostala dobře, i jetele, 6.července jsme dovezli poslední. Ozimní 
ječmen je již zralý, 10.7. je  posekán.  
Dne 1.7. prodal syn pár černých hřebic dvouletých, vodili je do Netvořic, šly do 
Lešan, že prý budou ještě dva roky v ohradě. Koupili je Říšský Němci za 38000 K, 
slovy třicetosmtisíckorun, zaplaceny byly až 2.12.1942. 
Dne 8.července syn Josef koupil samovazač od fy Knotek Jičín, za 14000 Kč, 
slovy čtrnácttisíc korun. Dostal na samovazač 1000 Kč subvenci, kterou vrátil 
Knotek. 
Žito ze  samovazače, 1 bandor dal 5kg zrna, pšenice dala až 18kg zrna z 1  
bandoru. Jednou kosou u samovazače jsme posekali pod 20 strychů. Žita bylo 
699 badorů, bylo pod 18,5 korce, pšenice bylo 343 bandorů, bylo jí pod 7,5 
korce zaseto – ozimů, jarní pod 2,75 korce zaseté. 
Dne 26.července byl syn František instalován za faráře na Kozmickou faru, kde 
administroval od 27.srpna 1940.  
Celý srpen a září až do 16. října nepršelo, takže my jsme žádné jetele nezorali 
na setí, jenom samé měkoty. Dne 17.října začalo pršet, takže za brázdu dobře 
zamoklo, že se jetele dobře oraly. Sít jsme začali až 5.října a doseli 21.října. 
Pod 16 strychů se zoralo traktorem, pod 4 strychy jsme po bramborách jenom 
kultivovali, neorali a zaseli.  
Část okresu Neveklov a Jílové je již vystěhovaná, druhá etapa se má také do 3 
čtvrtletí 1943 vystěhovat, má prý živý i mrtvý inventář v hospodářství zanechat. 
Zaseté obilí moc pěkně vzešlo, neb padaly častěji vláhy. Roku letošního jsme 
pod 30 strychů posekali samovazačem a pod 40 strychů zorali traktorem. 
Sníh napadl na měkkou zem a hned slezl, že se mohlo v prosinci doorat, neb  
Byly jen malé mrazíky. 
Elektriky: světelné – 76 kWh x 3 = 228 Kč   
                  Motorové – 802 kWh x 1.5 = 1203 Kč 

 
 

Rok 1943 
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Leden byl dost mírný, sněhu málo. Dne 8.února, také v naší obci začali již měřit 
budovy, my jsme hned odvezli samovazač a mlátičku do Bystřice do stodoly na 
faru. Ještě tam chceme dát prkeňák, pluh od traktoru, obracák a sakovák.   
Únor byl bez sněhu i deště, byly mrazy na sucho. Březen byl též bez deště, až na 
29. ,kdy hezky zapršelo. Dne 23.března byly poslední služby boží v Chrámu Páně  
ve Václavicích, dp. Farář Matoušek, odjel dne 25.3. do Dolních Chvalin na 
Kolínsko. Matriky byly vedeny ve Václavicích od r. 1842 do 25.3.1943. Ke konci 
měsíce byly Václavice vystěhovány, kromě těch dělníků, co tam zůstali.  
Dne 31.března zemřel Václav Vaněček, můj zeť ve věku 53 roků, dne 19.3.,začal 
polehati, 22.3., již zůstal ležet, 31.3. zemřel, měl slabé srdce, malý tlak krve, 
zápal plic. Byl pochován na chvojenský hřbitov, kam se kladli jeho ? předkové. 
Semovice dostaly 27.3. , že se mají do 1.4. vystěhovat. Mohli si prý všechno 
odvést, také i hnůj. 
Sucho bylo stále, v březnu málo vláhy, v dubnu též žádné deště, dne 2.května 
malá vláha, pak 8.května jenom jako rosa, pak stále sucho, obilí se stále ještě 
udržovalo, jenom jetele byly moc špatné, neb byly moc řídké, nebo byly od 
myší hodně poškozeny, velikým suchem nic nezesílely. 
Také naší obci již dávali vystěhovalecké legitimace, do 30.litopadu 1943, jen 
jestli nebude lhůta zkrácena, jak se proslýchá do 15. října 1943. Dne 1.července 
vyšla vyhláška, do 31.prosince, aby se vystěhovala 3.etapa s 53 osadami, u nás 
č. 2 , 17 ( 7)?, 13, a 18 byly zabrány SS od 1.7., živý i mrtvý inventář a úroda 
polní , SS na oněch statcích hospodaří. V Tismi byly zabrány tři statky, Nováků – 
Kubásků, Krejčů – Fulínů, Kovářů – Fulínů, v Neštěticích také tři, Kudrnův, 
Štajgrův a Vitejčků. Dne  6.července, Essmani v celé obci zabrali koně, dobytek, 
vepře, nářadí i stroje. Nám zabrali 3 koně, 11 ks hovězího, 1 žebřiny, 1brány, 
jeden el.motor 3 HP.  
Všechen dobytek se musel vodit do hostince, tam vypalovali hovězímu na 
rohách, koním na kopytech značky SS. 
Moje dcera Marie se dne 9.července 1927 provdala k Vaněčkovům č.11. 
Hospodářství předala dne 9.července 1943, jako vdova Němcům SS, neb jí 
statek vyvlastnili a nevěděla ještě za jakou cenu, s živým i mrtvým inventářem a 
polní úrodou. Dcera šla do Kozmic na faru k mému synu Františkovi faráři. 
Dne 9.srpna se narodil Jiřík, v Benešově v porodnici, bylo to již 10 dítě mého 
syna Josefa. 
Essmani seli řepky a již pole zorávali dohromady, naše u Lomu, až k Haškovému 
do Hůrek, Návozy až do Cvrčov k lukám. 
Dne 11.prosince přišlo nařízení, že ta čísla co neostaly u Essmanů, že mají být 
vystěhovány do 20.prosince a to číslo 6, Havlíček Josef, č.7, Čermoch Antonín a 
č. 17, to jest naše hospodářství, Josef Fulín. 
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Dne 31.prosince, jsme z našeho statku naposledy odjeli do Kláštera, 
hejtmanství Čáslav, pošta Vilémov u Golčova Jeníkova. Nákladních aut bylo 6, 
vagonů 7 – jeden byl 200q a jeden 150q. V onom velkostatku jsme přebrali  
23 kusů hovězího a 4 koně, vepřového 7 kusů, za zvířectvo 99.472.30 hl. Zásob 
se přijalo: 14q pšenice, 16,5q ječmene, 73q ovsa, 13q směsky, 150q brambor,  
45q řepy, 150 řízků, 52q sena, 42q jetele, 778q slámy, 6q strusky, 2q soli, za 
výběh zaplatili 7000 Kč. 
Přebrané : zvířectvo – 99472 + zásoby – 67672 + osetí a hnojení - 10078 
                    Celkem: 177222 Kč 
Poslední vagon došel dne 23.1.1944 
Vyhláška IV etapy zněla do 31.října 1943 se vystěhovat a to 38 osad ze 
Sedlčanska a Neveklovska, etapa V, že jí bude oznámeno na jaře 1944 na  
3 měsíce, měli oznámeno vystěhování do 31.března, ale lhůta  byla zkrácena do 
15.února 1944, to bylo 27 osad ze Sedlčanska a Neveklovska. 
                   

 
Rok 1944 

psáno v Klášteře 
 
Rok letošní jsme začali hospodařit v Klášteře na dvorci s výměrou 52 ha rolí,  
5 ha luk, 4 ha zahrad a 4 ha pastvin. Máme nyní v únoru 30 kusů hovězího 
dobytka neb jsme 6 kusů přivezli.  
Leden byl mírný, takže se oralo, na Kroměříšsku se prý i selo. V únoru začal 
padat sníh a připadával, že se moc pěkně jezdilo na saních, dojelo se s hnojem 
6x  za jeden den na Dlouhý, jedním párem. V březnu též stále sníh připadával i 
na 1.dubna sníh ještě padal, jenomže u nás opět slezl, ale na polích místy ještě 
byl, ač je zde v Klášteře nížina 340 m.n.m. Dne 2.dubna, na Květnou neděli, byl 
opět mráz, na den bylo znovu hezky, ale stále zima, neb na všechny strany byl 
sníh. Dne 5.dubna psali z Přibyšic, že ještě prohazují závěje, psala to Mařka 
hostinského. Celý duben, když sníh roztál, bylo pěkné počasí, neb bylo brzy 
zaseto, brambory jsme sázeli 16.května, stále bylo bez deště, až 20.5. začalo 
opět rosit, pak do rána 20.5. padla hojná vláha. 
Sena se dosti dobře sušily, bylo 14 fůr sena, jetele také 14 fůr. Dne 26.7. jsme 
začali sekat ozimní ječmen a v červenci také přicházely hojné vláhy, takže otavy 
byly dobře zasazené. Žita jsme začali sekat 7.7. K Sirákovicím se pro obilí  dojelo 
3x za půl dne, jedním párem koňmi, ale přepřahalo se. Ječmene ozimého 
bylo po 75 arech 18q. 
Dne 17.srpna hezky zapršelo, od té doby nepřišla žádná vláha, takže se moc 
dobře sklízelo, dne 27.srpna jsme měli venku jen ovsy a směsky. Moc špatně se 
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oralo, jak to bylo od dešťů utažené. Otavy se moc dobře usušily, neb bylo velké 
sucho.  
V Klášteře, na 14 dní před sv. Václavem se již začaly vybírat brambory, neb bylo 
všechno sklizené a nemohlo se dobře orat na setí. Dne 29.září padla vláha, za 
týden opět, takže se pěkně oralo. Osmého října jsme neměli ještě nic zaseto, 
brambor jsme měli vybraných pod 4 ha, naoráno pro setí bylo po 10 ha. U 
Trojice jsme zaseli pšenici 16.října, jako první ozim. Žito na Červenci jsme zaseli 
26.října, na Dlouhém 3.11., u Sirákovic  pšenici 7.listopadu jsme doseli poslední 
ozim. Řepa byla u Sirákovic, bylo jí pod 8 měr, na jedné míře jí bylo 50q. 
Žito bylo oseto pod 8ha80arů, bylo ho 122q, pšenice pod 8ha20arů, sklizeno 
112q, ozimní ječmen 0.75ha, sklizeno 18q, ovsa pod 5.5 ha, sklizeno 149q, 
ječmen jarní pod 3ha, sklizeno 71q, pšenice jarní pod 2ha – 26q. Brambory se 
též vydařily, co jsme měli na množení, neb jich bylo pod 1 ha 50arů, bylo jich 17 
fůr, jedna 15q, těch druhých bylo méně, neb byla špatná sadba, bylo jich i na 
zahradě dalších 29 fůr po 15q, celkem asi 700q. Do lihovaru dáno 8040kg, řepy 
do lihovaru 187q, na množení na zimu odvezli 110q, á 150Kč , zase jsme přivezli 
originály na množení 150q. Na začátku prosince jsme začali jezdit pro výpalky, 
jednu lejtu denně, do konce dubna 2 lejty denně.  
Ještě jsme měli mlátit směsku, len a semenáč. Také jsme prodali i koně valacha 
masaři, za 12000 korun. Také bylo o žních sekáno traktorem, ale mnoho se 
sekalo vazačem s 3 koňmi, neb nebylo dost petroleje. Také syn koupil jeden 
starší vůz, spodek za 5 tisíc a dva nové sakováky za 1500 Kč, též jeden pár 
nových kšírů na koně za 3690 Kč a jeden pár na voly z Bečvár za 600 Kč. 
Doma v Přibyšicích jsme v r. 1942 zorali traktorem pod 40 korců a posekali pod 
30 korců polí. 
Pšenice stála 200 Kč , žito 188 Kč, oves 168 Kč, ječmen 197 Kč, brambory 66 Kč. 
V Klášteře bylo v r. 1944 oseto obilovinami 29.75 ha. Obilí sklizeno celkem 
544q, pšenice dala z 1 ha 23q. 
Cena za kšíry na koně: 2 podhřebetníky a 2 pobočnice ………….1190   
                                         2 podušky ………………………………………….    650 
                                         2 chomouty ………………………………………  1200 
                                         1 pár opratí ……………………………………….    350 
                                         2 ohlávky …………………………………………...   240 
                                         4 skoblí hakové ? ………………………………..      60 
                                          Celkem ……………………………………………..  3690 Kč      

Rok 1945 
 

V lednu se moc dobře jezdilo na saních, všechen hnůj se na saních vyvážel, vozil 
se k Sirákovicím, také se dojelo 12x  za den dvěma páry koní, vozil se také na 
velké žejdlíky, na dolejší část pro brambory. 
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Dne 6.února přijeli do Kláštera vojáci se 4 kanony, samí Němci, ve dvoře bylo  
50 koní, odjeli 28.března. 
Sít jař jsme začali 26.března, 6.dubna jsme doseli, kromě lnu. Na zahradě byly 
ještě zasázené brambory.  
Dne 5. května jsme doseli odpoledne, než jsme doseli, tak již začali zvonit, že je 
po válce, ale posádka, co byla v zámku zbraně ještě nechtěla odevzdat.  
Dne 9.května již německá armáda ujížděla a u Kláštera ztroskotala, byla to na 
ně hrozná podívaná, na ten zmatek ve Vilémově a v Klášteře nastal. Auta do 
dolíků a lesů zajížděly, vojáci ven z nich vyskakovali, zbraně zahazovali, auta 
zapalovali, přes pole do lesů utíkali, jak myši německé.  
Dne 10.května zde byli již Rusové, také hned v noci kradli a ženské znásilňovali, 
mě vzali zlatý řetízek a hodinky, fotrovi 3 hodinky, kočímu 3 hodinky, 
Novosádovi kočímu 3 hodinky. Ruská armáda motorová a trén stále jezdila. Dne 
12.května zajel trén také do dvora a za stodoly. Byla to hrozná podívaná, jak 
nám seno z půdy házeli, jetel ze stodoly, též oves a směsku ze špýcharu 50q, 
jedno prase 80kg těžké, dva koně, tři kšíry. Syn Josef šel ke kapitánovi, aby mu 
dal potvrzení, co všechno mu vzali, kapitán mu nedal nic. Dva důstojníci 
českoslovenští u nás po dva dny spali, říkali, že nárok na krmivo mají, ale že je 
povinnost na odebrané dát potvrzení. 
Ještě jsme neměli dosázené brambory, neb celých 14 dnů se nic nedělalo, neb 
jsme měli obavu, že nám ještě druhé koně vezmou i s vozem.  
Rádio hlásilo, že z Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska se vystěhovalci mají 
hlásit zpět do svých domovů. Opět rádio hlásilo, aby se vraceli jenom do těch 
obcí, které budou jmenovány. 
V Klášteře bylo z 29ha 80arů 668q obilí. 
Na počátku května, ještě trochu zapršelo, pak po celých 14 dní, ani dost malá 
rosička nepřišla, co přijížděli Němci a za nimi Rusové, až teprve 18.května padla 
hezká vláha a 19. a 20.května se rozpršelo. Dne 1.června jsme dosázely 
brambory, neb celé tři týdny byla obava, že by nám Rusové vzali koně, které 
jsme sobě chytili.  
Dne 5.června přijeli Rusové od Prahy, asi 400 vozů motorových. Byly od Lesního 
úřadu, podle obory, k Vazu,až ke kříži, nad Vaz, též ve dvoře byly vozy a 
kuchyně. U nás byli ubytováni dva důstojníci s puršemy, ševci a krejčími, odjeli 
dne 9.června ráno na Brno. 
Dne 8.června jsme přivezli 3 fůry sena ze Žejdlíků ve školce, bylo v kupách. Žito 
jsme začali sekat 21.července, dne 18.srpna jsme odvezli poslední oves. 
Dvůr Klášter měl mít dožínkovou slavnost v sobotu 18.8., nemohli sehnat 
muzikanty, tak to bylo přeměněno na středu dne 22.8., kdy se teprve dožínky 
odbývaly. 
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Dobře se sklízelo, ale sucho bylo moc veliké, že se nemohlo orat, voda nám do 
rybníka žádná nepřitékala, na lukách byli Rusové, asi tisíc kusů dobytka, takže 
otavy máme již posekané, také obilí kolem luk bylo moc poškozené. Brambory 
byly na zahradě, rané, bylo jich pod keřem dost, ale byly moc malé, neb bylo 
veliké sucho, ač byly hodně brzy sázené, co jsou sázené pozdě, ty budou ještě 
menší, jestli nedostanou brzy vláhu. Obilí bylo všechno sekané samovazačem, 
tahal ho jenom jeden pár koní, na začátku žní byly koně vyměňovány, každého 
půl dne jiný pár, pak stále sekali jenom jedním párem a druhý pár, slabší svážel 
obilí. Sucho stále trvalo, že jsme na setí moc špatně orali, jetel jsme ani nezačali 
orat, neb to šlo špatně. Dne 25.září začalo pršet, celou noc a pršelo ještě druhý 
den, takže se jetel mohl orat, ale kde to bylo ulehlé, tak to za brázdu nebylo 
ještě naležené, voda do rybníka již žádná nepřitékala.  
Dne 26.září zašlo hříbě, dostalo velký průjem, ráno v8.30hod zašlo, bylo staré 
šest měsíců a bylo po hřebci v Žlebích. Oves jsme mlátili, bylo z 10 snopků 10kg, 
také 12kg, za 6 hod jsme namlátili 39q ovsa. Z Dlouhého jsme z 5.5 ha namlátili 
žita 118q. Řepy bylo málo, tu jsme dali do lihovaru, která měla hodně cukru tak 
do cukrovaru, kde dal 1q až 22kg cukru. 
Již jsme se připravovali na stěhování z Kláštera, jestli domů, nebo na Tobolku 
nejsme ještě rozhodnuti. Máme nyní 6 koní a 20kusů hovězího dobytka, vepře 
jenom dvě malá prasata, neb nám všecky zašly na obrnu.  
Kočího jsme od konce války měli jenom Novosáda, neb krmič a jeden kočí 
odešli, takže jsem s jedním párem jezdil já anebo Fanouš, než začal chodit do 
školy. Také nám ve žních pomáhal Matoušek ze zámku. 
Když jsme mlátili, tak jsme slámu hned prodávali, 1q krmné za 75 Kč, na stlaní 
za 70 Kč. 
Celý prosinec byl dosti mírný, že se mohlo skoro celý měsíc orat. My jsme 
27.prosince domlátili v Klášteře a připravovali jsme se na stěhování. Dne 
11.ledna nebyl ani mráz. 
V Klášteře bylo ze 149 měr osetých polí 668q všeho obilí. Pšenice dala24,5q/ha. 
Pšenice stála 1q 250 Kč 
V roce 1921 stála pšenice 440 Kč, žito 330 Kč, oves 300Kč za 1q   
 
 
 
 

Rok 1946 
na Tobolce 

 
Leden byl velice mírný, bylo trochu sněhu, ten deštěm dne 11.1. roztál, ani 
mrazy nebyly, takže by se mohlo orat.  
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Dobytek 11 kusů, byl poslán na Tobolku, došel dne 6. Ledna do Berouna, byly tři 
dny ve vagoně, také jeden vagon s nářadím došel. Dále druhý vagon 10 kusů 
dobytka , třetí 15.1.nářadí a stroje, čtvrtý 19.1.prkna, žerdě, žebřiny, pátý 24.1. 
obilí 150q, šestý 27.1. vozy, bedny skříně, sedmý 5.2. vozy, osmý 14.2. koně,  
5 kusů hovězího, devátý mlátička, lis, vazač, desátý 2 koně a zbytek. 
Auta z Berouna: Sekerka nábytek 11.2., Sekerka  čtyři auta 14.2. 
Orat po řepě se začalo 48.února, sít jsme začali 28. března, za necelé dva dny 
jsme zaseli pod osm ha. Dne 26.března došel vagon z Benešova, secí stroj, 
kultivátor, rozmetadlo, dvoják, čtyřdílný brány. 
Co jsme začali sít, tak jenom jedno půldne trochu rosilo, že jsme neseli, ostatní 
celé setí nepršelo, doseli jsme dne 16.4., ještě asi budeme orat v Lesích, neb je 
tam vyhynulý jetel. Dne 18.4. přišla pěkná vláha, pak nezapršelo do konce 
dubna, vláha přišla 2 a 3 května, pak zase v noci 16.května. Dne 17.5. jsme 
začali sekat vojtěšku v Lesích, je jí tam po 9ha. Téhož dne přišla i hojná vláha , 
také v Lesích jsme začali sekat vojtěšku na sušení. Travní směsi bylo 1 fůra na 
míře. Dne 23.7. jsme začali sekat ječmen, 14.srpna se dovezlo žito, oves po 
12ha ještě bylo sekat. Dne 4.září dovezli poslední směsku a zároveň domlátili, 
oves byl na slámu pěkný, moc málo dal výnos, také moc lehký, 50kg se do pytle 
nemohlo vejít. Oves dal asi 12q z 1ha.  
Od 1.července jsme měli na práci 6 Němců, takže jsme na práci najímali málo 
dělníků, mají odjet 15.září, odjeli 2.září. Pšenici jsme domlátili 29.11.  
Na Tobolce bylo všeho obilí na 37ha 42arech a bylo sklizeno celkem 850q. 
 

 
Rok 1947 

Doma  
 
Rok letošní byl opět rok stěhování z Tobolky domů. Na saních  dne 27.2., čtyři 
skříně, na Mníšek, Štěchovice se jelo celých 12 hodin, 4.března 2 fůry  saně, 
skříně, bedny, 7.3. auto dobytek, 12.3.auto skříně, bedny, 14.3. vagon 100q, 
obilí a bedny, 21.3. 1 fůru , brusy, bedny, roury, 26.3.vagon, také auto 
králíkárna, motory, psací stůl, drobnosti, 29.3.vagon, 1 fůra bedny, 31.3. jsem 
jel kočárem s Máňou a Anežkou, 31.3. auto vepři, 2.4. dvě fůry, svině, stoly, 
postele, promokli a přijeli v 11 hod v noci, 4.4. auto, nábytek , drobnosti.  
Orat pro jařiny se začalo 10.4. na Václavský, u Červenky, Za loukou a ve 
Zbelnicích, stále bylo bez deště, takže jař špatně scházela, 23.4 se jař dosela, 
29.4 se začal vozit hnůj bramborům, 14.5. se dosázely brambory, pořád žádná 
vláha. Dne 15.5. trochu zarosilo, 15.5. opět zarosilo, dne 24.5. přišla bouře, 
hezká vláha, 6.6. trochu zarosilo, 7.6. opět vlažička. 
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Když byli Rusové v naší obci, tak na dolejší zahradě udělali pekárnu, kde pekli 
chleba, já jsem ony cihly vybíral, bylo jich 1500 celých, mnoho rozpůlených a 
rozdrobených.  
Jetele na sušení se začaly sekat 6.6. , už měl paličky, ale byly krátký neb bylo 
málo vláhy, 2.5. byla bouřka, ale nepršelo, až 15.5 a 16.5. trochu zarosilo, pak 
až 24.5. přišla bouře, na vyschlou zem to bylo málo znát. Bylo celý květen a také 
v červnu moc studeno, že rosy co přišly obilí udržovaly, že úplně neuschlo. 
Sena se rychle usušily neb byly stále časy, ač někdy zarosilo, opět zase slunné 
dny, dne 15.6. přišla vlažička, též 22.6.také vlažička, za 2hod. to nebylo již znát. 
Úhory jsme nemohli zorat pro velké sucho, Návoz, Nad Kloudovy, Dolní chlum, 
u č. 11 Ovčácký a Homole. Dne 5.7. přišla hezká vláha, obilí valem dosychalo 
pro veliké sucho, otavy žádné nerostly. 
Dne 3.7. již bylo všechno posekané a také svezené a vymlácené, kromě ovsa ve 
Zbelnicích a za loukou ve Cvrčovech. Pro ozimy bylo skoro vše zorané, oralo se 
moc těžko, samé hroudy. Ovsy byly moc krátké a řídké, my jsme jaři orali až 
z jara, kde to bylo pěkně rozdělané, tak byly ovsy dost slušné, kde byly hrudky, 
tak byly obřidlé.   
Dne 17.srpna byl syn Josef s manželkou na sv. Hoře, byli tam také Moraváci, 
říkali, že po půl noci 16.8. byla vidět polární záře, jako roku 1938 u nás. 
Dne 29.8. padla hezká vláha, tak jsme zaseli žito jako jarní směsku a růžák 
s travou jílkem, za loukou, na Děhově a na Návoze půl pole. Ze zasetého žádné 
zrno nevyšlo, neb celou dobu nepršelo, brambor bylo 6 vozů, na jednom 
strychu byla 1 fůra brambor. Pršet začalo teprve  4.listopadu, pak 5,6,7 a 
8.listopadu každý den hezky zapršelo, 7.11. jsme seli ve Cvrčovech u lomu žito, 
dne 10.11. zase pěkná vláha, ale za brázdu ještě nebylo namoknuto. 
Zapršelo12.11., pak hezky zapršelo 15,22a 23.listopadu, obilí teprve začalo 
vycházet, pšenice ve Stulinách ještě neřádkovala, byla setá 4.října. Orání již 
dobře šlo, neorali jsme, až přišly vláhy, mrazy nebyly doposud tak zlé, že se 
mohlo stále orat. Na Vánoce to polevilo, že nebyl ani žádný mráz, při dolinách 
již nebyl ani žádný sníh. Koncem roku bylo mírně, že se oralo, sníh nebyl, ani 
velké mrazíky. 
Oseto: pšenice ………ha                                sklizeno: pšenice ………q 
              žito……………ha                                                 žito …………….q 
              ječmen……..ha                                                  ječmen……….q 
              oves …………ha                                                  oves …………..q 

 
Rok 1948 
(rok jubilejní) 

1848 – konec roboty 
1948 – nastoupení Komuny 
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Rok letošní začal dosti mírně, že se na Václavský vozil hnůj a zaorával, dne 
9.ledna jsem oral úhor za Kravím dolem, bylo to zarostlé pýrem, že to koně 
těžko protáhly. Bylo stále beze sněhu, že se mohlo orat, ani mrazíky nebyly, 
únor začal tak mírný, jak z jara, když se má již jet na pole. Dne 30.března jsme 
začali sít jař a 10 dubna jsme doseli, zbyl orat starý jetel u kapličky. 17.dubna se 
začaly sázet brambory na Václavský. Dne 10.května jsme začali krmit žito 
z Děhova, neb koňům jsme neměli žádné seno, vojtěšku na Malém jsme začali 
krmit 13.května. Jak setí, tak brambory se moc pěkně sázely.  
Na Boží Tělo padla hezká vláha, 27. a 28.5. opět zapršelo. Sena, ty byly brzo 
sklizeny, neb byly pěkné dni, tak 16.června již byly doma, jenom horní louku ve 
Cvčovech jsme museli nechat na krmení, neb jetele žádné nebyly, neb v roce 
1947 žádné suchem nevzešly. Byly stálé časy a zase 19.,20. a 21.6. hezky 
zapršelo , takže ta vláha přišla v pravý čas, neb ovsy a brambory to nutně 
potřebovaly. 
Dne 29.května byly volby, Komuna zvítězila, měla celou vládu v rukou, Beneš 
president odstoupil, je nyní Gotvald, komunista. 
22 a23.6. hezká vláha přišla, pak 5,6,7,8,9,10 a 11.7. pršelo. 
Dne 14.7. jsme sekali žito, bylo ještě moc zelené, nebyla už žádná sláma na 
řezanku, ani ke stlaní. Kde byly jaké plevy, všecko se vystlalo, neb již jiného 
nebylo, všechny půdy byly vymeteny, jetele nebyly žádné, kromě vojtěšky na 
Malém, asi strych, na zahradě, kde jetel s vojtěškou sešel, naseté směsky byly 
moc pěkné.  
Dne 30.7. jsme dovezli žito z Krásnice a vymlátili jeden bandor, dal 8 kg zrna. 
31.7. jsme sekali oves za Haškovi a Ovčácký a 2.8. jsme začali sekat pšenici na 
Dlouhém pod 6 strychů.  
Žně byly na začátku pěkné, ječmen jsme přivezli a vymlátili, pak přišly takové 
deště, že byla obava, že to všechno shnije, ale zase to uschlo, že jsme to svezli 
dobře suché, až na trochu ovse, že byl vlhčí. 
Orání šlo dobře, vazačem a traktorem se sekalo a dvěma páry se stále oralo, 
takže jsme po ozimu i po jaři všechno zorali. Sít se počalo až v říjnu, doselo se 
26.října. 
Bylo stále bez deště, až 4.října padla hezká vláha, pak bylo bez deště, teprve na 
konec října hezky zapršelo, teprve obilí co bylo v suchém poli, začalo klíčit. 
Brambor bylo dosti, takže 60q jsme spotřebovali a 240q jsme prodali, byly za 
100 Kč 1q, jedlé, na líh stály 1q…Kč. Obilí se namlátilo málo, neb obilí ozimní 
bylo vesměs moc obřidlé. Jař byla dobrá, jetele nebyly žádné, neb velkým 
suchem žádné nevzešly. Seli se směsky, měli jsme po starém jeteli zasetu 
kukuřici s bobem, dokrmili jsme ji dne 26.října. Vojtěška co byla setá do 
ječmene za Březím a k Divůčkovému, se sekala k sušení, pěkně uschla. Ozim se 
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pěkně sela a také dobře sešla, skoro všechno se do zimy dooralo, hnůj se zaoral 
jenom na Skalce, v Jankovcích a Zbelnicích až z jara 1949. Zima do Vánoc nebyla 
skoro žádná, ale vláhy do zimy mnoho nebylo. 
pšenice ….Kč, žito ….Kč, ječmen …. Kč, oves …..Kč 
 Roku 1948 bylo sklizeno obilí: 
Oseto : pšenice ………….4.7ha                     sklizeno: ………….71.5q  
              žito ………………..5.4ha                                     …………100q 
              ječmen …………..2.17ha                                   .. ………  37.6q  
              oves ……………….7.07ha                                   …………126q 
 

 
Rok 1949 

 
Leden byl trochu sychravý, ne mnoho, únor byl moc mírný, že by se dalo sít, 
březen byl dosti chladný, že se nic nezazelenalo, padal 3,4,5,6, sníh, ale ne 
mnoho, 14,15.4.pršelo, 18,19 opět padal sníh. 
29.4. jsme již začali sít Ovčácký a Za Haškova, Nad zahradou a Cvrčova, 1.dubna 
jsme doseli Velký pole, 8. Dubna se sela řepa Na skalce, moc pěkně se to selo, 
bylo to sypké, že žádné pole jsme nekultivovali, jenom smykovali a vlekli, pole 
byly moc sypké, 19.4. se sel na Homoli hrách s ovsem, 29.4. se sázely brambory 
ve Zbelnicích, nad silnicí, jsme jich vysázeli 18q,byly veliké lihovarnické, na 
množení nám je účtovali za 280 Kč a za naše dávali 190 Kč, 2.5. se dosázely 
v Jankovcích proti lesu.  
Vojtěška se začala sekat 5.5., byla moc pěkná, také jetele červené byly moc 
pěkné. V květnu padaly moc pěkné vláhy, že by se mohly už o Sv. Jánu sekat 
vojtěšky na sušení, jenomže byly stále přepršky, do rána na 22.5. přišla moc 
pěkná vláha, že taková nebyla od jara. 
28.května jsme začali sekat vojtěšku na sušení za Březím a 30.5. jsme jí dali na 
sušáky. Začátkem června byly hezké časy asi pět dní a pak byly stále přepršky. 
Trávy jsme začali sekat 14.6. ve Cvrčovech, vojtěšku jsme již 10.6. přivezli. 
17.6.jsme oorávali brambory, byly již hodně veliké. Seno ze Cvrčov jsme  až 
18.června dovezli pěkně suché. Jetel červený byl moc pěkný, my jsme ho měli 
jenom v hůrkách, byly seté vojtěšky, ale časy stále špatné, kopky na lukách u 
Karlova, Děhov , Březí  na Vaněčkovém se dovezli 8.7. 
14.července se dala nová elektrická pumpa na pumpování vody do reservoáru, 
tlačí za 1 min. 50l vody, stála…?…  
 Od 3.července byly hezké časy, že vůbec nezapršelo, až do 16.7., pak zapršelo 
18 a 19 hezky ráno. Žita na Chlumě se již 18.7. sekaly, my ještě ne, až dne 20.7. 
jsme začali sekat na Dlouhém proti Šibinkám, na Hockovom jsme sekali 22.7. 
21.7. jsme prodali hříbě za 10000 Kč Haškovi do Černíkovic, bylo staré 13 týdnů. 
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Žita jsme dosekali 28.7. Dne 6.srpna za 10hod. se posekala vazačem  pšenice na 
Václavský. Dne 12.srpna pršelo, měli jsme doma ječmen a 500 bandorů žita, to 
bylo vymláceno jako loni, to byl vymlácen jenom ječmen, ostatní bylo venku, 
letos také tak, ale přišly časy, že se to suché všechno domu dostalo. Oves se 
dosekal 20.srpna a 6.září se oves odvezl. Otavy ještě nebyly doma jenom 
z louček, 11.září byly ještě ve Cvrčovech kopky, všechno se pěkně usušilo.  
Brambory byly dosti dobré, ale přece jich bylo méně než v roce předešlém. 
Sít ozim jsme začali 24.září a doseli 4.října. Hnoje jsme za Kapličkou zaorali, 92 
fůr velkých, dne 9. Listopadu byl všechen zaorán, mohlo se orat až do konce 
roku, jak byl podzim mírný, byly jenom asi čtyři větší mrazy, že se neoralo a pak 
to polevilo. Ozim pěkně vzešla, zvláště ta hodně pozdní. Obilí bylo všechno 
sekané vazačem s traktorem . 
 
Roku 1949 bylo sklizeno: 
Oseto:                                        Namláceno:                          cena obilí – 1949: 
Pšenice ………..4.44ha              ………….90.2q                ………402 Kčs 
Žito ………………6.05ha              …………117q                   ……..360 Kčs  
Ječmen ………. 1.42ha               …………  27q                    ……  380 Kčs 
Oves …………….8.17ha               …………188q                   ………283 Kčs 
Řepka …………..0.60ha               ………….7.50q                  ……. 900 Kčs  
Směsky …………2.61ha              …………..32q                     …… 500  Kčs -  ozim,vikev 
Řepa cukr………0.60ha              ………….                                       60 Kčs 
Brambory ……..2.33ha               …………                              ……..95  Kčs  
Máku sklizeno …………..1.5 kg 
Ceny: 1kg vepřov. – 30 Kč, 1kg hověz. – 16 Kč, cukr 1kg – 16 Kč, vejce 2.50 Kčs 
za jedno, volně až 10 Kč 

 
Rok 1950 

 
Rok letošní je pořád dosti dost mírný, sníh, zaprší, malé mrazíky, 15.ledna malý 
mrazík, 16.1.volně pršelo, 17.1. v noci padal sníh, ve dne mlha a pak mrazy až 
do 6. 2., 8.2. obleva. 9.2. snížek, 10.2. sníh s deštěm, 11.2. bez sněhu, pak menší 
mrazíky do 20.2. 
Hnůj bramborám jsme zaorávali 15.3. u Jámy, 20.3. jsme začali sít jař a doseli  ji 
28.3., dne 5.4. jsme seli řepu a 13.4. jsme začali sázet brambory. Dne 12.5. se 
začala krmit vojtěška, 25.5. se sekala vojtěška na sušení, dne 5.6. se začalo 
sekat na lukách, trávy bylo málo, neb bylo sucho, takže jsme někde ani nekopili 
a brali domů, 15.6. jsme dovezli vojtěšku ze sušáků, 26.6.se sekala řepka na 
Návoze. Dne 6.7. jsme začali sekat žito, neb suchem rychle dozrálo, žita byla 
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řídká,ale dosti dlouhá, sekali jsme hrsťovkou, neb nám vazač vzali, též traktor, 
pluh, disky a ježky.   
Dne 21.7. jsme již mlátili ječmen, kromě žit bylo obilí moc krátké, otavy žádné 
nenarostly, až ve žních padaly vlažičky, tak na lukách se teprve začalo zelenat.  
Dne 1.8. jsme měli ječmen a pšenici vymlácené, ostatní bylo ještě na poli, oves 
byl k sekání u Červenky nad Vaněčkovi a kus za Hockovo, jako směsku to bylo 
zaseté, neb se zoral jetel, byl moc řídký. Stálé přepršky, že posekaný oves se 
nemohl ani dát do bandorů. Poslední oves se dovezl 17.8.  a všechno bylo 
vymláceno a sklizeno. 
Otavy na jeteli se všechny posekaly ke krmení, na lukách jsme ještě nesekali, 
neb byly ještě malé, zdali vyrostou ! Otavy na lukách se lehko sklidily, na 
Doubravce a ve Cvrčovech byly čtyři fůry otavy. 
Strniska se dost dobře podmítaly, že se dvojákem všechno oralo, pak se oralo 
po pšenici na setí již dne 25.srpna, takže 4.září bylo po 4ha žitu zoráno, tolik 
jsme měli osívat a také tolik pšenice, dne 11.září jsme 40 fůr zaorali ( asi hnůj ), 
u lomu ve Cvrčovech, řepě a bramborům. 
Brambory byly na velkých polích a bylo jich dost, na kontigent jsme jich dali ..?, 
také řepa a mák byly na velkých polích, řepy jsme dodali 138q, doma nechali 
85q. 
Pšenice se začala sít 16.10. a dosela se 13.11. u Jámy, poslední, stále se mohlo 
orat, tak měkoty jsme dne 21.11. doorali, doposud nebyly žádné mrazy.  
Dne 5.11. napadl sníh, týden přestala práce v poli a pak se oralo a také selo. 
Dne 6.12. mráz 7.12. mráz, dne 10.12. padl sníh, 16.12. opět trochu sněhu, 
14.12. dovezli 78q řízků, sníh připadal, takže se pěkně na saních vozil hnůj. 
„Stroje, které nám vzali, proplatila traktorová stanice v Konopišti v nových 
penězích roku 1953 – 280 Kč. Traktor 12q, pluh 6q, vazač 6q, disky 6q, ježky 2q, 
celkem 32q. „ – dopsáno později. 
Roku 1950 sklizeno: ( oseto ha, sklizeno q, cena v Kč ) 
Řepka ozim       0.75ha                 1.70q            900.50 Kčs 
Žito                     5.34                    80.50              380               
Pšenice              4.76                    98.50              400 
Ječmen               1.6                      31                   360 – 400 
Oves                    6.26                    79.60             280 
Směs ječm.bob 1.54                     15.50             
Cukrovka            0.65                   223.50               62 
Mák                     0.25                        0.30             120 
Zelí                       0.02                        2 
Brambory         2.98                        518                 100 
Píce                   7,97      
1kg cukru-16 Kč, vejce 3Kčs na lístky, volně 9Kčs, 1kg hověz.12-14 Kčs   
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1 kg vepřové 28-32 Kč. 
„Na podzim šel syn Josef na učení do továrny Kolben - Daněk v Praze 
Vysočanech. Bydlel u Šašků na Letné. Učil se tři roky.“(dopsáno později) 
 

Rok 1951 
 

Dne 27.ledna měl veselku Josef Kubásek z Tismi, s Miluškou Štajgrovou ze 
Chvojínka. 
Počasí v lednu bylo dost mírné, takže se také oralo, neboť sníh sešel a nebylo 
zamrznuto. V únoru nebyly ani mrazíky, také nám nechtěli povolit zabíjačku, 
musel syn Josef se podepsat, že do července bude mít 26 ks hovězího dobytka, 
máme 20 kusů. 
V únoru se již oralo, neb spodek byl rozmrzlý, jenom na povrchu se to blátilo, 
ale žádné mokro nebylo. Bylo také nařízeno z každého ha lesa udělat 1m dřeva.  
V březnu se zaorával hnůj bramborům, jař se začala sít až 5.dubna, dne 
12.dubna jsme doseli, 17.dubna se u Lomu začaly sázet brambory a 28.dubna 
jsme dosázeli, ale bylo dosti sucho, řepa 29.dubna již řádkovala. 
Na lukách nebyla skoro žádná tráva, až začátkem května padly vláhy, takže 
15.5. jsme začali sekat vojtěšku ke krmení, 23.5. jsme proorávali brambory 
třemi plečkami a pak se teprve vlékly, 7.6. jsem už prvně oorával. Začátkem 
června opět přišly pěkné vláhy, takže zelené píce bylo mnoho narostlé, 15.6. 
jsme již přivezli 2 fůry sena. 
Také se vozily selata do trhu, bylo za 1kg selete 95 Kčs, muselo mít každé 
nejméně 12kg. 
Dne 30.6.  jsme již měli sena i jetele doma, jenom na loučkách u Karlova na fůru 
v kopkách. Nad chlévy bylo pořezáno 14 fůr, nad maštal 5 fůr, nad staré 
světnice 6 fůr řezaného z Hockového, dosti dobře se to usušilo. Vojtěšky za 5 
neděl narostly, že se mohly opět sekat, sekaly se třikrát. 
Dne 25.8. jsme měli obilí svezené a hodně vymlácené, až na tři fůry žita a na 
třech strychách se má svést domů oves, kdyby šel el. proud správně, tak to bylo 
všechno vymlácené. 
Od 13.srpna do 25. 8. byly hezké časy, takže se obilí pěkně domů sváželo. Dne 
24.srpna odvezli krávu na porážku, měla drát, co se spojují řemeny, byla již moc 
vyhublá, vážila 350kg.  
Koncem září jsme měli brambory vybrané, žitu jsme měli všechno zoráno, 
zaseto dne 14.října nebylo ještě nic, teprve dne 25.října se začalo sít žito. 
Řepu jsme již dva dny těžko vyorávali, neb bylo moc veliké sucho. Pšenice se 
budou sít po bramborách.  
Dne 1.11. začalo pršet, také o Dušičkách padla vlažička, že zaseté obilí vzejde, 
neb málokde bylo vidět obilí zelené. Řepu jsme vozili povozem, byly jsme již  
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11 krát v Benešově, ještě asi tři fůry se mají odvést, dne 7.11. jsme řepu dovezli 
233q, 14 fůr, asi 10q jsme nechali doma. Bylo jí seto pod 90 arů.  
Pšenice se dosela 9.11., dne 30.11.jsme měli pod 7 strychů zaoraného hnoje, 
ještě nebylo za brázdu namoknuto. Na Kalištích byl vidět sníh teprve31.11. Do 
svátků se mohlo orat, že nebyly velké mrazy. Dne 29.12. padal sníh, bylo dosti 
mírně. 
Oseto a sklizeno 1951: 
 
Pšenice …………….4.34ha……………………………91q……………………..400 Kčs 
Žita…………………...4.35ha………………………….121q…………………….380 Kčs 
Ječmeny……………3.24 ha ……………………………33.5q…………………380 Kčs 
Oves………………… 3.73 ha…………………………….69q……………………290 Kčs 
Řepky ……………….0.55ha……………………………….7q……………………800 Kčs 
Vojtěšky-sem…….0.50ha………………………………1.5 kg……………… 
Cukrovka ………….0.85ha …………………………...265q …………………...64 Kčs 
Brambory…………3.84ha……………………………..494q…………………..100 Kčs 
 
1kg cukru-15 Kčs, vejce 2.50 Kčs, volné 7-8 Kčs, 1kg hovězího 14-21 Kč, 1kg 
vepřové do 100kg 29 Kč, pře 100kg 32 Kč, sele 20kg 80 Kčs za 1kg. 
 

Rok 1952 
 
Leden byl mírný, takže se mohlo orat, až teprve 14.1. byl mráz, 18.1. také, pak 
začal padat sníh, že se pěkně vozil na saních hnůj, mrazy nebyly moc silné.  
Dne 2.února měla moje dcera Anežka svatbu s Josefem Peckou z Teplýšovic 
č.44, byla v Kozmicích na faře u mého syna,  vedla mu domácnost, nyní je tam 
moje dcera Marie, vdova po zemřelém Václavu Vaněčkovi. 
20.3. se začaly přebírat Bintie, pět dní 115q.  
Duben byl teplý, takže jetele byly moc pěkné i trávy. Jař se dosela 21.4. , 2.5. se 
začaly sázet brambory, 5.5. jsme již začali krmit vojtěšku, 20.5. mráz zničil 
ovoce, 21.5. se sekala vojtěška na sušení, stále přeprchalo, tak až 31.5. se 
dávala na sušáky. Dne 4.6. se proorávaly brambory, také v červnu byly stále 
přepršky, takže ještě dne 16.6. jsme ještě neměli žádný jetel doma, 19.6. již 
přivezli 8 fůr vojtěšky, 23.6. přivezli 3 fůry sena z Hockového, 24.6. bouře a 
déšť, 25. a 26. mžilo, 2.7. dovezli seno, 9.7. 4 fůry jetele z Václavských, 10.7. dvě 
fůry jetele na kontingent.  
Dne 17.7.se začalo sekat žito a22.7. se dosekalo žito na Velkých polích, dne 5.8. 
se začalo orat pro pšenici na setí U lomu, 25.8. se dooralo žitniště, kromě po 
bramborách, 27.8.byl dovezen oves, ostatní bylo všechno vymlácené. Na 
otavách jsme vůbec nic neusušili, vojtěšky se zkrmily, na lukách jsme nesušili, 
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na Loučkách se pro deště ani neposekalo, 30.8. jsme měli pod 30 strychů 
zoráno na setí. Dne 14.9. jsme začali sít ozim, 16.9. se začaly vybírat brambory, 
30.9. se dovíraly, že byly stále přepršky, byly brambory moc zahliněný. Dne 
7.11. padal první sníh, 11.11.se začala vyorávat řepa na Dlouhém 17.11. na 
Malém, byly již mrazy, takže jsme asi 1ha pšenice nezaseli, padl sníh, bylo málo 
umrznuto, že se ještě trochu oralo, hnůj nebyl zaoraný žádný. 
Prosinec byl od začátku studený, byly mrazíky a také snížek připadl, pak napadl, 
že se pěkně vozil hnůj na saních, ale všechen jsme nevyvezli . O Vánocích do 
toho začalo trochu pršet a na cestách se udělalo náledí. Na konec roku opět 
zase sníh připadl, mrazy byly dosti mírné, o palivo bylo dosti nouze, kdyby nebyl 
Fanouš za vojáka v dole na Ostravě, kde dobýval uhlí, takže nám posílal lístky na 
uhlí, za ¼ roku 13.5q černého uhlí jsme mohli koupit, jinak bychom měli o 
palivo také moc velkou nouzi. 
Po žních, kdy bylo všechno vymláceno, tak se muselo všechno odvést na 
kontigent, že sotva nechali na živobytí a to musel syn dát skoro všechen oves, 
aby byl kontigent dodaný. Obilí na setí také všechno jsme museli odvést, jiné 
nám zase dali o 100 Kč na jeden cent dráže. Na otavách jsme neusušili ani jednu 
kopku suché píce. 
 
Oseto a sklizeno: 
Pšenice ………………………..4.60ha …………………………  91.6 q 
Žito ………………………………4.65ha………………………….  77q 
Ječmen………………………… 2.28ha …………................   46.5q 
Oves ……………………………. 3.05ha ………………………..    45q 
Hrách …………………………...0.25ha …………………………. 0.30q 
Mák …………………………….. 0.39ha …………………………. 1q 
Řepka …………………………..  025ha …………………………..2.50q 
Brambory …………………….. 3.49ha ………………………….370q 
Cukrovka ………………………  1.06ha …………………………  160q 
Suchá vojtěška                                   ………………………….60q 
Jeteliny                                                 ………………………..128q 
Seno z luk                                             …………………………..91q 
 
1 kg cukru – 15 Kč, vejce kus 2.50, volně 10 – 16 Kč ?, 1 kg hovězího…? 
1 kg vepřov. …? 
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Rok 1953 
 
Rok letošní byl v lednu na sníh hojný, neboť jsme vozili na saních všechen hnůj, 
neb jsme žádný na podzim nezaorali, nebyl na hnůj čas, protože bylo na podzim 
moc deštivé počasí. Vyhnojili jsme Jankovce u lesa 93 arů,  Šibinka 84 arů,  
U kapličky 1 ha. Mrazy nebyly velké, také to oblevilo, pak zase sníh připadl, 
závěje nebyly. 
Dne 7.února měla veselku Marie, dcera mého syna Josefa s Václavem Sedlákem 
z Velké Losenice u Žďáru n.Sáz. On je strojní zámečník v Brandýse n/Lab., 
veselka se odbývala u nás, byli jenom přítomni krevní přátelé. 
Dne 10.února byla u nás kriminálka, syna Josefa odvedli, navečer zase přišel, 
prohlídka se týkala neplnění dodávek a převzetí hospodářství Vaněčkového 
čp.11, také, že bylo udání, že prý jsme zabili prase na veselku, ač to nebyla 
pravda, také, že prý synovi vzrostla pšenice, což také nebyla pravda. 
V březnu byly pořád mrazíky, že se ráno nedalo orat, ještě dne 22.3. jsme neseli 
žádnou jař. 
Dne 3.4. opět přijela kriminálka, všecko prohledali ač nic nenašli, syna odvezli, 
přišel až druhý den, že nesel žádnou jař, na zdražené neměl peníze, by jej mohl 
koupit, jarku oves družstvo čítalo 1600 Kč. 
Dne 16.4. jsme doseli oves na Ovčácký a Za Haškova, 20.4. jsme začali pást 
koně, neb nebylo čím krmit. Dne 4.5. jsme začali sekat vojtěšku pro vepře a 
také pro dobytek, 7.5. hezky zarosilo, neb celý duben nepršelo a bylo velmi 
studeno, 9.5. začal padat sníh, dva dny držel, na Kališti byl ještě12.5., teprve se 
pole trochu napily, 13.5. opět trochu zapršelo, bylo stále studeno, jetele se 
všechny zoraly, jenom na Skalce ostal, neb byl setý s travou. 
1.6. byl státní krach, vzali všechny peníze nechali jenom ze 100korun dvě 
koruny, všechen soukromý i církevní majetek byl na 98% zabrán. 
„1.6.1953 byla nová měna, za 100Kčs dostal každý 2Kčs, vklad na spořitelních 
knížkách do určité výše vkladu za 100 Kčs 5 Kč.“ – zapsáno později 
Brambory jsme měli zasázeny dříve než jsme zaseli jarní obilí, pod Průhonem 
jsme dosázeli dne 6.5., kam se teprve vozil hnůj.  
Dne 9.6. byl syn Josef uvězněn pro neplnění dodávek, byl odsouzen na 2 roky, 
jeden rok mu byl prominut, neb byla amnestie. 
„Byl jsem 9.6.1953 rozsudkem okresního soudu odsouzen , 2 roky vězení, 
 ( jeden rok amnestován ), konfiskace majetku a navždy vyhoštěn z obce. Ve 
vězení v Benešově jsem byl od června do listopadu, v Řepích u Prahy na 
vězeňském statku od prosince do března a od března do června na Pankráci 
v kuchyni jako pomocná síla.“ ( zapsáno později synem Josefem Fulínem ) 
11.6. jsme již sekali vojtěšku podruhé, dne 2.7.jsme měli doma 12 fůr suché 
píce na půdě.   
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Dne 6.7. jsme přivezli 3 fůry sena, 15.7. jsme na Náhradníku vybrali 30q 
brambor, byly prodány družstvu 1q á 60Kčs, byly to rané Akrsenky.  
Dne 20.7. jsme začali sekat žito u Červenky a na Hockovom, 23.7. zničily kroupy 
úrodu, 29.7. jsme sekali pšenici na Václavský, byla vymlácena a z 9 strychů jí 
bylo 10q, 1.8. bylo již sklizeno obilí, kromě ječmene u Lomu, za Haškova, 
Ovčácky, oves, tam byla jenom sláma, nad Vaněčkovou stodolou žito pod 3 
strychy se namlátilo jenom 450kg. 
„Na podzim šel na učení slévačem syn Jan. Učil se 2 roky v Liberci“ ( zapsáno 
později synem Františka Josefem ). 
 

 
Rok 1954 

 
Dne 9.června přišel syn Josef z vězení, kde byl 12 měsíců. 
Vnuk František měl 12.června veselku s Anežkou Marušákovou  z Jírovic. Dne 
16.července se sekalo zelené žito, kvůli slámě, neb již nebyla sláma žádná. 
Dne 21.září zemřela sestra Marie v Bělčicích, 82 roků stará. 
  
 
 

Rok 1955 
 

Dne 1.března se narodil vnuku Františkovi syn Franišek. 
Dne 13.dubna komunisti zabrali v obci 7 sedláků pro státní statek a to : 
Čp. 1 Olman, čp. 2 Sejk František, čp. 6 Havlíček Josef, čp. 11 Vaněčková Marie,  
čp. 13 Štěpánek František, čp. 17 Fulín Josef, čp. 18 Fialka Václav. Farmářem byl 
Jaroslav Tůma z cihelny čp. 23. Zabrali koně,hovězí dobytek, vepře, také 
hospodářské nářadí, stroje, vozy, kočár, nám 4 koně, 15ks hovězího, 2 svině,  
7 prasat, dva motory na 8-10koní. Dne 22.4.začali 3 páry koní sít. 
Dne 3.září měla veselku vnučka Růžena se Sejkou Františkem čp. 2 Přibyšice. 
Dne 18.září  zemřela sestra Františka Junková  z Krusičan. 
Dne 16.října můj syn František, přišel o život způsobem tragickým, vezl jej Josef 
Provazník z Čeňovic na motorce na mši sv. do Okrouhlice, kam jej celé léto 
vozil, kromě zimy, to jezdil povozem z Kozmic. Když přijeli za Teplýšovice do 
blízkosti hřiště tam na kole hoch 13 –ti letý, jménem …?…. vjel proti nim na 
pravou stranu, řidič nechtěl na něho vjeti, tak zabrzdil a syn František přeletěl 
přes řidiče, narazil hlavou na patník, byl mrtev. Je pochován na hřbitově 
Kozmickém, jak měl v poslední vůli, dne 20.října, do hrobky, kterou mu kozmičtí 
nechali zhotovit, za veliké účasti lidu. Byl v Kozmicích farářem 15 roků. 
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Rok 1956 

 
Dne 2.března zemřela Františka Havlíčková, matka naší panímámy, byla rozená 
Přeučilová z Mrače. 
Dne 11.července zemřela Františka Pecková, matka mého zetě Josefa Pecky, 
Teplýšovice čp. 41. 
Dne 9.července se narodil syn František mojí vnučce Růženě, provdané za 
Františka Sejka Přibyšice čp.2. 
   
Tímto rokem končí zápisy, psané zakladatelem této kroniky Františkem Fulínem 
narozeným  10 února 1876, zemřel 8.května 1962 v Teplýšovicích u své dcery, 
kam se uchýlil po vyhnání rodiny svého syna Josefa Fulína z Přibyšic čp.17 v 
únoru r. 1956.  
 

Poznámky k roku 1952 
 

V roce 1952 jsme měli tak veliký kontingent, že jej nemohl žádný sedlák splnit.  
Mě z našeho a Hejnového statku, který jsme obhospodařovali, zvýšili 
kontingent ještě přede žněmi, takže jsem měl dodávku, ku příkladu pšenice 80q 
a JZD Tisem 90q. Když nám na podzim odebrali ostatní obilí a stěží jsem uhájil 
10q žita a 10q pšenice na živobytí, rozhodla se celá obec, že založí JZD prvního 
typu. Bylo to pochopitelné, neboť sedláci měli sýpky prázdné, takže nezbývalo 
jiné východisko. 
Na podzim večer v hostinci se sešlo všech 22 hospodářů, malých i velkých a byli 
ochotni všichni podepsat přihlášku do JZD. Z okresu byl přítomen předseda 
František Drda z Lešan, tajemník Rosa z Benešova.  
Soudruh Drda si proti mně sedl a pravil mi: „Tak co kulaci, jste sražený na 
kolena, co si tak myslíte ? , kdyby jste měli kulomet a postříleli nás.“ 
Když sedláci žádali přihlášku do JZD, řekl Drda : „Kulakům přihlášku nedávejte, 
družstvo se staví bez nich a proti nim.“ Toho se malí zemědělci zalekli, že kulaky 
vystěhují a oni musí na půdě pracovat a nebudou moci jít do vedlejšího 
zaměstnání. Rosa je přinutil udělat přípravný výbor, který vůbec družstvo 
nerozjel. V roce 1955, od dubna převzaly sedláky státní statky z Benešova, 
ředitel Havránek a později Rys. Základ byla konfiskace majetku mého, Štěpánka 
a Haška čp. 8, kteří byli uvězněni. Ostatní sedláky předal národní výbor podle  
§ 55 státním statkům, jako hospodářství úpadkové. 
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V únoru 1956 byl jsem s rodinou vystěhován na dvůr Chvojen. Tam jsem uklízel 
nejprve 30 prasnic a manželka telata. Později jsem dostal na starost 60 prasnic 
a manželka krmila se mnou. 
 
Příčinou, nebo pomocníci mého uvěznění byl Josef Vajs, co měl Mařenu 
Majerovu, Josef Váňa z Jírovic, který v té době dělal tajemníka v Přibyšicích a 
Bohumil Simůnek předseda z Přibyšic. Poslední podal svědeckou výpověď 
písemně, kdežto první dva vypovídali u soudu ústně.  
Když jsem byl uvězněn, tak ani ne za půl roku zemřela Josefu Váňovi vnučka, 
roztomilé děvčátko, které bylo radostí všech. A tehdy tajemník Váňa plakal a 
litoval činu, že mě pomohl uvěznit. Proto všem svým potomkům přikazuji, aby 
se v budoucnu na nikom nemstili za utrpěná příkoří, ale vše ponechali 
spravedlnosti Boží a pro milosrdenství Boží na všechno zapomněli. 
Jak spravedlivě soudily tehdejší soudy vysvítá z toho, že když jsem vyvracel 
jednotlivé body žaloby a na důkaz pravdy uváděl svědky, aby byli slyšeni, to 
vůbec soud zamítl v Benešově i u krajského soudu v Praze. Teprve když jsem si 
vězení odpykal, vyhověla generální prokuratura odvolání mého advokáta 
Dr.Svobody a byla nařízena obnova procesu, že nebyli zavoláni moji svědci. 
Na to jsem vůbec už nereagoval. Jako soudce při mém procesu byl Dr. Němec    
( evangelík ) a prokurátor Felcman. 
Žádný rozumný nebo protistátní důvod k pronásledování lidu v padesátých 
letech od vlády nebyl. Byla to jen nenávist i náboženská. Když mě vyšetřovali na 
SNB, přišel jeden příslušník SNB a říká mi : „Co dělá váš bratr v Kozmicích ? 
Blbne lidi,že jo !“ Bratr byl knězem. A podle postoje a řeči Drdovy shora 
uvedené je vidět s jakou nenávistí budovali socializmus v naší vlasti. O Lidicích 
neznámý básník napsal: Kde lidská srdce ovládají zášť a nenávist, tam životem si 

není nikdo jist. 
Dodatek vepsal do knihy Josef Fulín nar. 1903, syn zakladatele této kroniky 
Františka Fulína a současně poslední hospodář na statku čp.17 v Přibyšicích. 
 
 
Tato část je opis ručně psaného textu z originálu knihy záznamů na č. 17 
v Přibyšicích, kterou vytvořil František Fulín nar. 1876 a jeho syn Josef Fulín 
nar.1903 doplnil obsah o poznámky k r. 1952. 
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PAMĚTNÍ KNIHA 
 

událostí, které sepsal Jan Fulín nar.1938, vnuk Františka Fulína nar.1876 
v Přibyšicích, který sepsal výše uvedenou kroniku událostí od r. 1900 

 
 
 
Tato kniha navazuje na události v rodině Josefa Fulína, posledního hospodáře 
na statku čp. 17 v Přibyšicích, která byla v 50-tých letech 20 stol. násilně 
vystěhována z rodného domova, do kterého se vrátili v r. 1975 pouze sami 
rodiče, protože všech jejich devět dětí měli již své rodiny mimo rodnou obec. K 
tomu museli ještě zaplatit polovinu odhadní ceny za zdevastovanou usedlost. 
Své vzpomínky doplním současně podrobným rozborem našeho vystěhování, 
které prověřil po pádu totality Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu. Pokusím se řadit jednotlivé události chronologicky, jak své, v mé 
rodině i v rodinách mých sourozenců tak i dalších příbuzných. 
Protože naše rodina byla velmi rozsáhlá, nejen pokud se týká mých vlastních 
sourozenců, ale ostatních bratránků a sestřenek, pokusím se jí celou popsat: 
 
My jako děti otce Josefa Fulína jsme nikdo nepoznal naší babičku ze strany 
našeho otce, protože ta zemřela ještě před naším narozením, naproti tomu  
babička z matčiny strany s námi žila až do r. 1956, kdy zemřela bezprostředně 
po našem vystěhování ( nesměla s námi s manželem z Přibyšic odejít ).  
Žili s námi tedy v rodině dva dědové z otcovy i matčiny strany a babička ze 
strany matčiny, které jsme říkali babička Šenkýřová ( pocházela z hospody 
z Přibyšic ), jejímu manželovi jsme říkali děda Šenkýřů a dědovi ze strany otce 
jsme říkali děda Sýkorů ( podle původního názvu statku ). 
Babička Šenkýřová rozená Přeučilová z Mrače byla dvakrát vdaná. První manžel 
byl Václav Růžička, majitel hostince čp. 24 v Přibyšicích, který zemřel a druhým 
manželem se stal František Havlíček z Přibyšic čp.6, otec naší matky, děda 
Šenkýřů. 
Z prvního manželství s Václavem Růžičkou měla babička dva syny, Josefa a 
Františka a jednu dceru Marii. Syn Josef převzal hospodu v Přibyšicích, oženil se 
s Marií roz. Haškovou z Přibyšic čp.8 a měli spolu celkem 6 dětí, Josefa, 
Františka, Marii, Václava, Jana a Ludmilu. V době protektorátu byl zatčen a 
vězněn v koncentračním táboře Dachau, kde těsně před koncem války zemřel 
na tyfus. Pozůstalá vdova Marie zůstala sama a starala se o děti až do doby, kdy  
si postupně všichni založili rodiny. V Přibyšicích v hospodě zůstal syn Jan a ten 
se oženil, měl tři děti, Jana, Pavla a Ondřeje. Manželka Jana náhle zemřela a tak 
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další starost o rodinu převzala babička, otec a nejstarší syn Jan. Otec Jan nar. 
1938 se rozhodl po tom, co děti dospěli, hospodu prodat. Odstěhoval se do 
Tábora, kde v r. 2014 zemřel, je pochován na hřbitově ve Václavicích. Jeho děti 
zůstali věrni rodnému kraji, Jan žije v Benešově a Pavel s Ondrou žijí s rodinami  
v Tismi, v rodinných domcích, které si tam postavili.     
Druhý syn babičky František se oženil, odešel do Prahy a měl jednoho syna. 
Dcera Marie se provdala do Prahy za p. Dlouhého ( byl majitelem obchodu 
v Praze na Letné ) se kterým měla dceru Jarmilu a syna Jana, ovdověla a 
druhým manželem se stal Josef Šašek, s tím měla dva syny Josefa a Václava. 
Babička Šenkýřová měla z druhého manželství s Františkem Havlíčkem jednu 
dceru Anežku, naší matku. Když Josef Růžička, prvorozený syn z prvního 
manželství převzal hospodu v Přibyšicích a její jediná dcera Anežka z druhého 
manželství se provdala za Josefa Fulína z Přibyšic čp17, tak přešla babička 
Šenkýřová s manželem za svou dcerou do rodiny Fulínů, ve které žila až do své 
smrti. Další podrobnosti o formování komplexu těchto dvou rodinných celků se 
pokusím částečně uvést v dalším popisu událostí.  
 
V roce 1953, jsem se odešel učit do Liberce slévačem. Když jsem končil čtvrtou 
třídu národní školy v Benešově, přihlásil jsem se na benešovské gymnasium. 
Protože otec byl právě odsouzen ke dvěma letům vězení, veškeré naděje na 
studování rázem padly. 
 Po prázdninách jsem se šel v Benešově zeptat, co budu dělat. V kanceláři pro 
pracovní dorost byl jeden funkcionář, který mi řekl:  „Chceš se učit slévačem 
nebo potrubářem?“ Protože jsem nevěděl co je slévač nebo potrubář, vybral 
jsem si slévače, protože to bylo v Liberci a šel tam jeden kluk z Benešova, učit se 
modelářem. Druhý den jsem se doma u studny rozloučil s maminkou a odešel 
na stanici autobusu u kapličky Sv. Trojice , s nápisem „provázej nás na cestách 
našich všemohoucí Bůh otec, Syn a Duch svatý“. 
Učiliště SPZ ( státní pracovní zálohy ) mělo sídlo v Liberci v Blažkově ulici č. 8, 
v budově bývalého soudu a věznice ( ve sklepních prostorách byly ještě vězni 
popsané prázdné cely ). 
První seznámení se slévárnou mi připadalo jako návštěva v pekle, všude kouř, 
z odlitých forem plápolaly plamínky hořícího plynu, hluk formovacích strojů, 
pěchovaček a hromady černého formovacího písku. 
Učení probíhalo tak, že jeden týden byla škola a druhý práce ve slévárně. 
Celková doba učení 2 roky a protože to nebylo v Benešově, kde byla naše 
rodina odepsána, tak mě doporučili studovat na Průmyslové škole. Po vyučení 
jsem nastoupil do ČKD a odtud přímo na Střední průmyslovou školu strojní 
v Praze 9, U spalovny. 
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Protože se v té době nedalo do Prahy dojíždět, bydlel jsem nejdříve u pana 
profesora Váni ( kterého jsme měli na fyziku a chemii ), ve vilce v Horních 
Počernicích. 
Pak se mi podařilo sehnat podnájem u pí Heřmanové na Vinohradech ve 
Slovenské ulici a dojížděl jsem do Vysočan do školy trolejbusem. Paní 
Heřmanová byla stará žena, vdova po ruském emigrantovi. Bydlel jsem tam 
s jedním z jejích příbuzných, který po několika měsících odešel. Potom se mnou 
bydlel, po návratu z vojny, starší bratr Josef. Byl vyučen elektrikářem v ČKD 
Stalingrad a tam po vojně nastoupil zpět do zaměstnání. Po nějaké době si bratr 
sehnal zaměstnání u Státních statků v Benešově a já tam bydlel opět sám.  
Dalším spolubydlícím byl Zdenek Brandl z Benešova. Ten začal v Praze studovat 
vysokou školu a čekal na uvolnění místa ve vysokoškolské koleji. V té době jsme 
oba zažili zajímavou situaci. Jednou, někdy pozdě v noci nás probudil hluk a hra 
na housle. Po probuzení jsme zjistili, že houslistou je známý virtuos Kavasiuk, 
kterého si naše paní bytná přivedla z nějaké pražské kavárny na návštěvu. 
Zdenek Brandlů studoval na přírodovědecké fakultě jako specialitu vodní blechy 
a protože byl Benešák a my bydleli na Chvojně, několikrát k nám zajel a po okolí 
pátral v různých rybníčkách a kalužích po vodních blechách.  
Na průmyslovce jsem se skamarádil se stejně starým spolužákem Viktorem 
Fišerem, který byl vyučen soustružníkem. Jejich rodina bydlela také na 
Vinohradech, takže jsme se vzájemně scházeli i mimo školu. Viktor byl 
několikrát také na Chvojně autem jeho otce, takže jej znali i naši rodiče. 
Na Chvojně jsem prožíval všechny prázdniny a často jsem měl na starosti 
Milana syna sestry Anežky, který u nás nějakou dobu byl, než si jej Anežka 
odvezla. 
Po maturitě jsem dostal umístěnku do firmy Metaz v Týnci n.Sáz. To bylo v r. 
1959 a na podzim jsem narukoval na vojnu do Strašic u Rokycan. Protože ke 
konci voj. služby vznikla známá Berlínská krise, byla nám vojna prodloužena až 
do Silvestra r. 1961. 
Po návratu domů na Chvojen jsem dále dojížděl pracovat do Metazu v Týnci. 
Pracoval jsem jako konstruktér kokil na slévárně hliníku. V Benešově jsem se 
přihlásil do jazykové školy na němčinu a angličtinu. Právě lekce angličtiny se 
staly osudné pro můj mládenecký život.  Jedna z dívek mě požádala o nějaké 
vysvětlení z textů a tak jsem poznal svou budoucí ženu.  
Byla jí zdravotní sestra Jana Měkutová ze Zlenic. Její otec byl známý zpěvák 
tanečních písní ve 40 letech min. století J.M. Kamenický. Matka byla dcerou 
hostinského, p.Štepánka ze Všešim. Rodina žila původně v Praze, ale koupili 
domek ve Zlenicích, kde pak žili. Chodili jsme spolu asi rok a 19.6.1964, jsme 
měli svatbu v Praze u Sv. Ludmily a na radnici v Nuslích. Ještě když jsme spolu 
chodili, tak jsme zažádali v Benešově o družstevní byt v paneláku, ty se tehdy 
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v Benešově začaly stavět. Když se byty již dostavovali a náš pořadník byl 
příznivý, došlo k posunutí pořadníku. Do nových bytů se stěhovali lidé ze 
zatopené části přehrady na Želivce.  
Nezbylo než hledat nové bydlení. Štěstí nám přálo, ČKD Praha stavěla v Kutné 
Hoře  slévárenský komplex, kam se měly přestěhovat slévárenské provozy 
z Prahy Vysočan. V Metazu v Týnci n.Sáz. jsem rozvázal pracovní poměr a 
nastoupil v Praze ve Vysočanech.Termíny bytů, které se pro nás stavěly v K. 
Hoře nabíraly stále zpoždění a my čekali dítě. Nakonec se to vyřešilo tak, že 
jsme si pronajali pokoj ve Zlenicích v sousedství tchána a tam jsme již se svou 
první dcerou Kateřinou, která se narodila 20.srpna 1965 bydleli. Trvalo to ještě 
dalších 14 měsíců, kdy jsme se konečně do K. Hory stěhovali do 2 pokojového 
bytu. Já jsem bydlel nejdříve v Praze na ubytovně ČKD a pak jsme se přesunuli 
do Kutné Hory, kde jsme měli kanceláře ve Vlašském dvoře a bydleli jsme 
v hotelu v Suchdole a do K.Hory jsme jezdili autobusem. Když jsme se koncem 
října 1966 stěhovali do nových bytovek, nebylo tam ještě ústřední topení, 
postavili tam však v bytech komíny a tak jsme první topnou sezónu topili uhlím 
v klubkách. Další sezónu se již topilo dálkovým vytápěním, ale protože nebyla 
hotová kotelna, tak nám páru dodávala stará parní lokomotiva. Druhá dcera 
Michaela se nám narodila 19.října 1967 v Benešově, jako první dcera Kateřina.  
Další osudy mojí rodiny uvedu až v části popisu rehabilitace rozsudku našeho 
otce po roce 1968.               
 
V roce 1954 12.června se oženil můj nejstarší bratr František s Anežkou rozenou 
Marušákovou z Jírovic. Fanouš, jak jsme mu v rodině všichni říkali, byl prvním z 
rodiny, kterého postihla zvůle komunistického režimu. Vojenskou službu 
nastoupil u PTP ( pracovně technický prapor ) v Ostravě, kde fáral do podzemí a 
rubal uhlí. Fanouš začal studovat Zemskou vyšší rolnickou školu Dr. Edvarda 
Beneše v Plzni. Po návratu rodiny zpět do Přibyšic v r. 1947 přestoupil z II. 
ročníku z Plzně na Zemskou vyšší rolnickou školu Alf. Šťastného v Táboře.  
Po svatbě se usadil v Táboře, kde pracoval jako projektant meliorací. Fanoušovi 
a Anežce se v Táboře narodili dva synové. František 1955 a Tomáš 1959. Oba 
založili rodiny. František má syna Tomáše a dceru Evu, Tomáš dva syny Martina 
a Michala. Tomáš žije s rodinou v Praze a v r. 2010 koupil v Bystřici rodinný 
dům, který nechal opravit, a Fanouš s Anežkou se tam na stáří přestěhovali. 
Když Fanouš  22.10.2012 zemřel a Anežka zůstala sama, přešel k ní do Bystřice 
syn František.Ten žil v Táboře po rozvodu sám.   
 
Roku 1955 došlo v Přibyšicích k události, která zůstane jako černá skvrna v naší 
rodině i když se nakonec vše upravilo. Mojí sestře Anežce, která byla 
zaměstnána u ČSD ve Vlašimi a většinou dojížděla do práce z Přibyšic, se 
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narodilo v Benešovské nemocnici 8.6.1955 nemanželské dítě, chlapec Milan. 
Reakce našich rodičů byla nepředstavitelně krutá. Pověřili sestru Růženu, aby 
donesla do porodnice Anežčiny kufry a odmítli ji přijmout s dítětem do rodiny. 
Nakonec se našlo řešení. Anežka se s miminem přestěhovala k Jarmile 
Urbancové do Prahy. 
Jarmila Urbancová, za svobodna Dlouhá, byla dcerou Marie roz. Růžičkové , 
nevlastní sestry naší maminky.  
Jarmila se provdala za Miroslava Urbance, jednoho z milionářů v naší republice. 
Měla s ním dvě děti Miroslava a Zdenka. Po roce 1948, ji manžel opustil a 
emigroval do Itálie. Spolu s ním emigroval i bratr Jarmily Jan, který pak odešel 
do Ameriky, kde založil vlastní rodinu.  
Anežka tedy našla útočiště u Jarmily, ale nesmyslné chování našich rodičů 
pokračovalo, až zasáhl energicky strejda František Fulín, farář v Kozmicích a 
Anežka se mohla vrátit do rodiny. Jak to obvykle bývá v těchto emocemi 
nabitých okamžicích v životě, zahrnuli naši rodiče nakonec nového vnoučka 
láskou a měli ho na starosti na Chvojně, kde pak po vystěhování z Přibyšic žili. 
Anežka se nakonec vdala za vdovce Jaroslava Novotného do Lochovic a spolu 
měli ještě dceru Jaroslavu nar. 1960, ta se provdala za Františka Pazderu  a syna 
Josefa nar. 1962. Milan se oženil a má dva syny Ladislava a Milana. Anežka 
zemřela 4.11.2013. 
 
Další rána zasazená naší rodině v r. 1955, mimo tragické smrti strejdy faráře  
( to je popsáno v kronice dědy Sýkorového ), byl příkaz k vystěhování,který 
doručil osobně tehdejší předseda MNV v Přibyšicích Bohumil Simůnek. Příkaz 
byl koncipován tak, že se jednalo o nařízení soudce Dr Němce, který otce 
odsoudil, protože nebyla splněna část rozsudku, tj. zákaz pobytu v obci navždy.   
 
Koncem roku 2007 jsem podal za celou rodinu trestní oznámení na 
neoprávněné vystěhování naší rodiny v 50tých letech min. století. Výsledek 
vyšetřování byl tento:  
„Dne 23.7.1953 bylo místo určení pobytu rodinného celku Josefa Fulína 
zrušeno, z důvodu, že nebylo zajištěno převzetí půdy. Rodina dále musela 
zajišťovat chod celého hospodářství, které jí nepatřilo. Josef Fulín byl z důvodu 
amnestie presidenta republiky dne 4.5.1953 propuštěn z výkonu trestu v r. 
1954. Vrátil se do Přibyšic, kde hospodařili na jim zabraném majetku do konce 
r.1955. Přípisem Okresní prokuratury zn. Pt 98/53 byl Josef  Fulín vyzván, aby se 
do 25.1.1956 z obce vystěhoval. Dle oznámení ředitele St. plemenářského 
statku v Benešově ze dne 21.1.1956 Okr. prokuratuře v Benešově byla rodina 
Josefa Fulína přestěhována na provozovnu Žabovřesky.“ Dvůr Chvojen, kam 
byla naše rodina vystěhována, patřil právě pod provozovnu Žabovřesky.  
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Podle sdělení vyšetřovatelů byl přípis Pt 98/53 falšován včetně podpisu, ale 
nikdo nemohl být stíhán, protože soudci byli z vyšetřování vyjmuti.  
Na Chvojně jsme byli umístěni do dvou místností, oba rodiče a synové Václav, 
Jan, Pavel a Jiří. Stěhování zajišťoval švagr František Sejk z Přibyšic. Obludnost 
komunistické ideologie dokazuje to, že se s rodinou nesměli stěhovat děda 
Šenkýřů a babička, která byla na sklonku svého života a 2. března v Přibyšicích 
zemřela. Já jsem byl v Praze na průmyslovce, každou sobotu jsem jezdil domů a 
protože na Chvojně jsem nemohl, z nedostatku místa pracovat na kreslení 
výkresů do školy, tak jsem jezdil do Přibyšic a kreslil jsem v kuchyni na stole a 
naproti na posteli babička umírala. Po smrti babičky zůstal děda v Přibyšicích 
sám. Starala se o něj sestra Růžena, provdaná v Přibyšicích za Františka Sejku. 
Protože Státní statky potřebovaly uvolnit budovu v Přibyšicích pro svého 
zaměstnance, zařídili pro dědu na Chvojně dvě místnosti a mohl se za námi 
přestěhovat.     
Podle výsledků vyšetřování z Ústavu zločinů komunismu se na falšování výše 
uvedeného přípisu na vystěhování podíleli, jak osoby z Přibyšic, zřejmě Bohumil 
Simůnek, který dokument vlastnoručně předal, tak ředitel státních statků, který 
oznámil prokuratuře přestěhování rodiny Josefa Fulína na provozovnu 
Žabovřesky. Vedení prokuratury prý nesmělo oficiálně příkaz vydat, protože již 
v září 1953 bylo stěhování kulaků zastaveno. V archivech se také tento  
dokument nedohledal. 
Pro úplnost ještě doplním část z výsledků vyšetřování vysídlení naší rodiny v r. 
1953, které bylo zrušeno: 
„Ve věci vysídlení rodinných příslušníků Josefa Fulína jednala a rozhodla komise 
dne 16.5.1953 (ještě před rozhodnutím LS v Benešově), neboť jak uvedeno 
v zápise cit…“jest předpoklad, že bude odsouzen  (Fulín) k trestu odnětí 
svobody, k propadnutí jmění a zákazu pobytu.“ Komise se usnesla, aby po 
odsuzujícím rozsudku byl rodinný celek Josefa Fulína vysídlen. Rodina 
Havlíčkova  (rodiče Anežky Fulínové, kteří s nimi žili na statku) byla z tohoto 
opatření vyjmuta. 
Členové komise : za předsedu ONV v Benešově – s. Horák ref. VI. Referátu ONV, 
okres.prokurátor  - Dr. Felcman, za náčelníka OO VB vrch. Stžm. Coufal, za OV 
KSČ s. Mikoláš a zemědělský referent ONV – Barek. Bytová jednotka byla 
zajištěna na ředitelství ČSSS Broumov, provozovna Dolní Adršpach. 
Dle zjišťovacího dotazníku měli být přesídleni: Fulínová Anežka nar.v r.1910, 
Fulín František nar.v r. 1876, Fulínová Anežka nar.v r.1933, Fulín Václav nar. 
v r.1936, Fulín Jan nar. v r.1938, Fulín Pavel nar.v r.1941, Fulín Jiří nar.v r.1943 a 
Fulínová Růžena nar. v r. 1934. Dále pak Fulín Josef nar. v r. 1903 po propuštění 
z výkonu trestu a Fulín František nar. v r. 1930 po ukončení vojenské presenční 
služby.“ 
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Z uvedeného je zřejmé, že z vysídlení byla vyjmuta Marie Sedláková roz. 
Fulínová nar. v r. 1932 a Fulín Josef nar. v r. 1935.  
Marie bydlela v té době s manželem v Brandýse n.Lab. a Josef byl v učení v ČKD 
Stalingrad. 
Jak bylo uvedeno v kronice  dědy Sýkorového, sestra Marie se provdala 
7.2.1953 za Václava Sedláka. Přestěhovali se do Brandýsa n.Lab.,do bytu ZUKV  
(závody umělecké kovovýroby ), kde byl Václav zaměstnán. V době, kdy jsem 
chodil na průmyslovku v Praze, sestra Marie vážně onemocněla a nakonec jí byl 
proveden na břiše vývod stolice. Při jejím pobytu v nemocnici na Karlově 
náměstí jsem ji často navštěvoval. Tento zdravotní problém ji nezabránil, aby 
porodila dvě dcery Marii v r.1960 a Ludmilu v r. 1967. Obě dcery jsou provdané,  
mají svoje rodiny a bydlí v Praze. 
K rodině sestry Marie ještě dodávám, že její manžel Václav Sedlák byl vynikající 
zámečník a pracoval na výstavbě našeho pavilonu v Bruselu, na Expu 58. 
Pracoval také na exteriérech známého bufetu Valdek na náměstí Sv Ludmily 
v Praze. Protože z mého podnájmu ve Slovenské ulici to bylo jedna stanice 
tramvají, často jsem se tam u něj zastavil. Brandejský, jak jsme rodinu Marie 
nazývali, si pak v Brandýse koupili rodinný domek se zahradou, který ještě 
Václav dále vylepšoval. Václav zemřel 25.6.2006, Marie 22.3.2013. 
 
Druhý kdo nebyl uveden ve zjišťovacím dotazníku rodinných příslušníků 
určených k vystěhování v r. 1953 byl bratr Josef. Jak je uvedeno v kronice dědy 
Sýkorového tak se Josef na podzim r.1950 odešel učit do Prahy do ČKD. Po 
vyučení nastoupil základní vojenskou službu a po jejím skončení se vrátil zpět 
do ČKD Stalingrad, jak je uvedeno výše a chvíli bydlel se mnou v podnájmu na 
Vinohradech. Pak se vrátil domů a pracoval u Státních statků. Seznámil se 
s Miladou Havlíčkovou ze Semovic a 28.9. 1958 se vzali. Jako manželé pak 
bydleli v bytové jednotce v Netvořicích a nakonec si tam koupili parcelu a 
postavili si rodinný dům. Narodili se jim dvě děti, Ivana 1958 a Miroslav 1960. 
Josef se již jako důchodce s Miladou rozved a žil mimo rodinu v Týnci n. Sáz.a 
v Přibyšicích si na parcele, kterou získal z restitucí, postavil buňku a trávil tam 
většinu času, mimo zimu. Zemřel 20.12.2007 a jeho žena Milada zemřela 
31.10.2009. V rod. domě v Netvořicích zůstal syn Miroslav, který je rozvedený a 
jeho sestra Ivana.   
 
Když byla naše rodina v únoru 1956 vystěhována na Chvojen, zůstala v rodné 
vsi  Přibyšice pouze sestra Růžena provdaná, jak je uvedeno výše za Františka 
Sejka z čp. 2. Růžena s Františkem měli celkem čtyři děti, dva kluky a dvě holky. 
Nejstarší František nar. 1956, Josef nar. 1957, Marie nar. 1959, Božena nar. 
1960. Všechny jejich děti mají své rodiny, František žije v Neveklově, Josef 
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v Benešově a v Přibyšicích má z adaptovaných chlévů bydlení, Marie je vdaná a 
žije na Prosečnici, Božena je vdaná a žije v Tachlovicích. 
 
Po vystěhování na Chvojen v r. 1956 nastoupil otec jako ošetřovatel třiceti 
prasnic v produkční stanici na Chvojně. Byly zde odděleně utvořeny dvě 
samostatné jednotky. Později, když odešel ošetřovatel p. Duchoslav, byla na 
jeho místo poslána naše matka a oba měli na starosti 65 prasnic. Protože tam 
řádila chřipka a sípavka a na doplnění chovu se nesměly dovážet nové 
prasničky, vychovali rodiče ročně 20-30 prasniček z vlastního chovu. Tím se obě 
nemoci úplně zlikvidovaly, ale zároveň jim narostla norma ze 65 na 80 – 90 
kusů. V roce 1959 byl chov rozšířen ještě o 30 kusů, které statek nakoupil. 
To nemohli sami stačit, a proto přemluvili syna Václava, aby s nimi pracoval. 
Potom se však začalo zhoršovat pracovní prostředí. Porodna byla v r. 1959 
uvnitř přestavována a hned druhým rokem předělávaná. To vše se dělalo za 
plného stavu. Do toho byli z chovu odebráni plemeníci a nahrazeny 
neschopnými, takže se zdálo, že je to úmysl, aby nemohlo být odchováno více 
selat. Na všechny nedostatky upozorňoval syn Václav písemně, aby se vyřešily, 
ale ze správy statku bylo vše ignorováno.  
Proto podal otec k 1. srpnu 1965 výpověď. Na schůzce 8.7. 1965 na Chvojně 
bylo ujednáno, že vystoupí ze zaměstnání až 1.září 1965. Z dochovaných 
dokumentů urguje otec 26.7. 1965 písemné potvrzení této dohody a zároveň 
žádá, aby toto potvrzení platilo i pro syna Pavla, „neboť jako svobodný je v naší 
rodinné péči.“  Protože ředitelství Státních statků v Benešově stále písemně 
nepotvrzovalo otcovu výpověď, požádal 11.8.1965, „aby smírnou cestou bylo 
urovnáno ukončení mého pracovního poměru u státního statku v Benešově u 
Prahy na pracovišti Chvojen.“ Dále uvádí, že dohodu o ujednání z 8.7.1965 plnil 
až do 10. srpna 1965, kdy marně čekal na písemné potvrzení o rozvázání 
pracovního poměru k 1.září 1965.  Sděluje také, že měl smluvené pracoviště u 
státních statků v Netvořicích ke 22 kusům prasnic, což je pro něj vzhledem 
k jeho stáří 62 let výhodné a že při dobré vůli mohly St.statky náhradu za něho 
najít. „Statky však nehledaly náhradu, ani když jim redakce Zemědělských novin 
nabízí sedmdesát zájemců do živočišné výroby, jak z přiloženého výstřižku 
z novin vysvítá.“    . 
Po všech těchto problémech se naši konečně přestěhovali do Netvořic a 
8.9.1965 obdržel otec potvrzení od Státního statku Netvořice, že s ním je 
uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou od 1.9.1965. 
Do Netvořic přešel s rodiči i děda Šenkýřů a syn Pavel, který byl poslední z dětí 
ještě svobodný. 
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Nejmladší syn Jiří žil již mimo naší rodinu. Vojnu odsloužil na Slovensku  a brzo 
po jejím skončení se tam 11.4.1964 oženil s Annou roz. Fulkovou ze Štitár okr. 
Topolčany. Jiří měl s Annou tři děti, Jiřího nar.1964, Hanku nar. 1969 a Norberta 
nar. 1972. Všechny jejich  děti mají již své rodiny. Manželka Jiřího Anna 
podlehla 7.6.2009 těžké nemoci. Dnes žije Jiří jako vdovec sám  v třípokojovém 
bytě v Topolčanech. Zde mají své rodiny dcera Hanka a syn Norbert .  Syn Jiří je 
rozvedený a žije mimo Topolčany, v Trhovišti osada Podlaska.   
 
Krátce po nastěhování do Netvořic se oženil jako poslední v rodině bratr Pavel. 
Jeho manželkou se stala Marie roz. Stará z Pozova. Svatbu měli 25.6.1966.  
Z počátku bydleli u rodičů a později dostali od Státních statků byt v bytovce 
v Netvořicích.  Pak se v r. 1976 přestěhovali do bytovky Státních statků ve 
Václavicích. V r. 1989 koupili v Chrášťanech chalupu a z Václavic tam pravidelně 
jezdili. Pavel s Marii měli tři děti Marii nar. 1966, Radku nar. 1971 a Pavla nar. 
1978. Všechny děti mají své rodiny. Dcera Marie s manželem si postavili 
v Chrášťanech na parcele rodičů rodinný dům, dcera Radka žije v Mokré Lhotě, 
kam se za ní přestěhovali rodiče z Václavic v r. 2013. Syn Pavel žije s manželkou 
na Moravě. 
 
Po odstěhování rodičů ze Chvojna tam zůstal bratr Václav, který s nimi již 
v plemenné stanici pracoval. Od Státních statků dostal bytovou jednotku 
v dvojdomku, kde po svatbě, která se konala 10.11.1962, s Marii roz. 
Procházkovou, žil. Václav měl s Marii dvě děti, Václava nar. 1963 a Radka nar. 
1974. Václav je ženatý a žije s rodinou v Neveklově, Radek je svobodný a žije 
dnes s matkou v Přibyšicích čp. 17. ( podrobný popis osudu rodiny Václava 
popíši podrobně v další části ). 
 
Když otec začal pracovat v Netvořicích jako ošetřovatel prasnic, byly jeho 
pracovní podmínky podobné jako na Chvojně. Převzal ošetřování prasnic a 
odstavených selat. Jeho předchůdce ošetřovatel mu sdělil, že v odstávčatech 
řádí nemoc „Edemovka“, která je příčinou velkého úhynu. Je zachován koncept 
dopisu ze 17.11.1966 na St. statek Netvořice, který otec nakonec neodeslal. V 
dopise rozebírá celou situaci a sděluje, že „za celý rok nebyla provedena místní 
pitva, ani nebyl poslán uhynulý kus na rozbor, aniž by byly zjišťovány hygienické 
podmínky stáje.“ Nakonec byl obviněn veterinářem a zootechnikem Kubátem, 
že selata překrmoval. Když předtím několikrát žádal, aby mu byla určena přesná 
dávka krmení, nikdo na to nereagoval.  
Přes všechny potíže nakonec u Státních statků v Netvořicích pracoval až do 
důchodu. Od Státního úřadu sociálního zabezpečení obdržel rozhodnutí o 
přiznání starobního důchodu od 1.1.1969 ve výši celkem 629.- Kč. 
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V Netvořicích také 31.12.1970 zemřel děda Šenkýřů. Když jsem přijel do 
Václavic na pohřeb tak mě maminka při setkání řekla, že když děda umíral tak 
mě volal.  
Bylo to asi proto, že jsem při návštěvě v Netvořicích vždy byl pro nastěhování 
rodičů zpátky do Přibyšic. K tomu bych ještě chtěl dodat, že asi v době kdy děda 
umíral, se mi ve snu promítla příhoda, kterou jsem s dědou zažil a na kterou 
nikdy nezapomenu. Někdy asi v r.1951 jsem jel se sestrou Anežkou a dědou 
Šenkýřovým  z Benešova na korbě vozu, kterým jsme do družstva u nádraží 
převezli pytle s obilím a děda se rozhodl, že si cestu zkrátíme přes Chvojen a 
dolů ze strmého kopce do Kožlí. Ta cesta byla velmi dramatická, koně udržely 
povoz v prudkém kopci,i  když zadní kola byla úplně zabrzděna. Pak jsme jeli 
několikrát přes potok a dále na silnici do Tismi. Děda to všechno zvládl, protože 
za první světové války na srbské frontě jezdil u trénu. Obludný komunistický 
režim způsobil, že oba dědové zemřeli mimo rodnou obec.       
 
Rok 1968 – začátek práce na návratu rodičů do Přibyšic. 
Zmatky v našem státě v tomto období sice končily okupací republiky sovětskou 
armádou, ale byl také vydán zákon o rehabilitaci odsouzených v 50-tých letech.  
U rodičů v Netvořicích se vedly dlouhé debaty o tom, zda má otec zažádat o 
rehabilitaci rozsudku a zároveň o navrácení majetku, který mohl být v osobním 
vlastnictví. Naše maminka byla proti, protože nemohla zapomenout, že někteří 
Přibyšáci měli podíl na našem vystěhování na Chvojen.  Nakonec otec o 
rehabilitaci rozsudku a navrácení majetku zažádal. Smlouva o bezplatném 
převodu nemovitosti byla podepsána 8.července 1971. Předmětem smlouvy byl 
převod ideální poloviny  usedlosti čp.17 v Přibyšicích. Pro naše rodiče to však 
znamenalo odkoupit polovinu z navrácených budov. Jednalo se o starou 
budovu, maštale, chlévy a novou budovu. Současně se vracela pouze polovina 
dvora. Horní část, kde stála stodola, zůstala státu. To platilo i o všech 
zahradách. Odkoupení se muselo provést, protože polovina statku po dědovi 
Sýkorovém byla po jeho smrti věnována státu a ta se právě musela odkoupit.  
Věc však byla komplikována tím, že v nové budově v Přibyšicích bydlel s rodinou 
zaměstnanec st. statků Antonín Pokorný. Měl sice přislíbenu bytovku, která se 
stavěla v Tismi, ale komunisti se nevzdávali, aby návrat rodičů znemožnili. 
Protože kolem celého tohoto období a postupu Státních statků vznikaly různé 
fámy, zavolal jsem dne 3.2.2001 telefonicky Ant. Pokorného do Neštětic, kde 
jako důchodce žil po rozchodu s manželkou, kterou byla Anežka, roz. Havlíčková 
u Přibyšic čp.27 ( Od zvoničky ). Předmětem rozhovoru byly okolnosti kolem 
jeho stěhování z Přibyšic do bytovky v Tismi. 
Zde je zápis z obsahu tohoto telefonického rozhovoru: 
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„Bylo to tak, že v r. 1968- 9 ( přesné datum si nepamatuji ), když Fulínovi 
požádali o návrat do obce v rámci rehabilitace, přišel ke mně tehdejší ředitel 
Státního statku Ing. Holada s vedoucím hospodářství Tůmou Jaroslavem a 
nabídli mi, že místo bytovky v Tismi mi prodají budovy v Přibyšicích čp.17 a to 
levně, případně i na splátky. Já však toto řešení odmítnul s tím, že trvám na 
bytové jednotce v Tismi.“  
 
Toto prohlášení potvrzuje skutečnost, že ředitel Holada a Jaroslav Tůma,který 
pocházel z Přibyšic čp.23, se snažili znemožnit návrat našich rodičů do jejich 
domova. Umožňoval jim to totiž rehabilitační zákon, který povoloval vyplacení 
žadatele v odůvodněných případech, ( např. potřeba objektů pro provoz zem. 
výroby ). Tím, že Antonín Pokorný zablokoval prodej, bylo vlastně rozhodnuto, 
že se rodina Fulínů (naši rodiče) může vrátit do svého rodného domova. 
Celý průběh rehabilitace se stále prodlužoval, nastěhování nebylo možné, 
protože v Přibyšicích stále bydlel Pokorný s rodinou. Bytovky v Tismi se stále 
stavěly. Byly dostavěny asi koncem r.1974,protože od 1.ledna 1975 byl byt 
v Přibyšicích prázdný. Dne 21.2.1975  píše otec na ředitelství St. statků, že 
v bytě je voda ve sklepě a od severní strany prosakuje vlhkost zdivem, proto 
žádá ředitelství St. statků o vydání duplikátu klíče, protože „uzamčením tohoto 
bytu mi byl znemožněn přístup a já nemohu zmíněné závady odstranit.“ 
V informaci, kterou sepsal otec 10.3.1975 sděluje , že do dnešního dne 
neobdržel duplikát klíče, byt je stále uzamčen a nemá možnost se nastěhovat.  
Dále uvádí : „na užívání zmíněného bytu uplatnil jsem právo jak u St.statků 
v Benešově dopisem z března 1974 advokátní poradnou, tak u MNV 
v Přibyšicích  dopisem ze dne 22.3.1974, což bylo těmito organizacemi bez 
výhrad přijato.“  Sděluje dále, že podle dohody na ONV dne 28.8.1969 se  
St. statky zavázaly, že pro něj uvolní byt v čp.17 v Přibyšicích, až postaví bytovku 
pro svého zaměstnance Antonína Pokorného, který v bytě čp.17 v Přibyšicích 
bydlel.      
 
Kupní smlouva byla nakonec podepsána až7.8.1975. Cena, která se musela 
státu zaplatit byla 22.579 Kčs. Protože rodiče tento obnos neměli, bylo 
rozhodnuto, že rodiče uhradí obnos 2.579Kčs a zbytek 20.000 uhradí děti, podle 
seznamu, který otec vyhotovil. Byli to: synové František, Václav, Pavel, a dcery 
Anežka a Růžena.       
 
Co se dělo v době od r. 1969 do r. 1975? 
Moje rodina bydlela od r. 1966 v Kutné Hoře. Někdy uprostřed r. 1970 nás 
v Kutné Hoře navštívil můj spolužák z průmyslovky Viktor Fišer, kterého znali 
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moji rodiče ještě z dob našich studií. V průběhu návštěvy se zmínil o tom, že 
hledá někde poblíž Prahy místo na rekreaci. 
Protože v Přibyšicích ve staré budově sídlil národní výbor a ten se právě 
stěhoval do Neveklova, dohodli jsme se s mými rodiči, Pokorným a se St. 
statkem, že budovu upravíme (polovina sloužila slepicím jako kurník ) a budeme 
ji používat k rekreaci. Sledovali jsme s tím i to, aby nedocházelo k dalšímu 
poškozování objektů. Tak se stalo, že jsme začali do Přibyšic jezdit, my z K.Hory 
a Fišerovi z Prahy na rekreaci ještě v době, kdy zde žila v nové budově rodina 
Ant.Pokorného, který stále čekal na bytovku v Tismi. 
V bývalém Chlévě byl v té době ustájen pár koní od St.statků, které měl na 
starosti švagr Frant. Sejka z čp.2. Naproti v bývalé konírně garážoval traktor. 
V krátké době koně zrušili a my jsme mohli v místě chléva upravit prostor na 
garáž a dílnu. Ale největší část času nám zabrala úprava staré budovy, aby se 
zde dalo bydlet. Část budovy vpravo z předsíně, kde byly dva pokoje a sídlil tam  
místní národní výbor,byla celkem zachovalá, byla tam okna, dveře, dřevěná 
podlaha a nízký strop s vystupujícími trámy, vše nabílené. Horší byla část vlevo, 
to byl ráj slepic paní Pokorné. V klenuté místnosti bývalé černé kuchyně nebyla 
okna. Všude ale byly původní dveře a dlažba.  
Dohodlo se, že v pravé části budou Fišerovi a v levé Fulínovi. Dvě malá okna 
v bývalé máslárně, předělané na kuchyň a v naší ložnici jsem nechal vyrobit v K. 
Hoře. Dvě okna v klenuté místnosti nám zhotovil František Havlíček starý 
mládenec, který měl postavený domek na naší dolejší zahradě. 
Abychom mohli jezdit do Přibyšic i v zimě, museli jsme si zajistit topení. Budova 
měla jen jeden velký průlezný komín do kterého se zaústil sporák a na druhé 
straně, v rohu v klenuté místnosti, kde býval vstup do pece, se postavilo 
otevřené ohniště. To však se neosvědčilo a tak se tam později, po rekonstrukci 
komína na dva samostatné průduchy, postavil klasický krb, který nám navrhnul 
Miroslav Škarka, přítel z K.Hory, který pracoval jako projektant u stavebního 
podniku v K.Hoře. Ten nám také nakreslil později projekt na celou rekonstrukci. 
Mirek byl manželem Jitky a ta byla vedoucí ve školní družině v K. Hoře, kde 
moje manželka pracovala jako vychovatelka. 
Aby se dala vytápět i naše ložnička a částečně i místnost s krbem, tak jsem 
postavil při zdi k rybníčku komín, do kterého se zaústil vývod z malého kotlíku, 
ten byl umístěn v bývalé máslárně, pak kuchyni. Za zdí byl velký radiátor v naší 
ložnici a další radiátor byl ve výklenku v krbovce, jak jsme pojmenovali klenutou 
místnost bývalé černé kuchyně. 
Realizace těchto úprav nebyla z počátku jednoduchá. My jsme neměli auto a 
tak jsem do Přibyšic přijel autobusem v sobotu a v neděli večer mě Viktor 
odvezl do K.Hory a dál pokračoval domů do Prahy. Protože byl od mládí 
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motorový fanda, sehnal nám levně starou Tatru 30, veterána, se kterým jsme 
pak jezdili do Přibyšic téměř každý víkend.     
 
Po nastěhování rodičů v létě 1975 uplynuly asi dva roky a u maminky se začala 
projevovat zákeřná nemoc. Jednalo se o rakovinový nádor v břišní dutině. Po 
nezbytné operaci se situace poněkud zlepšila, ale po dalším zhoršení přišel 
konec a maminka dne 29.1.1978 v Benešovské nemocnici zemřela. Pobyla 
v rodné vesnici pouze několik let. 
Při vypořádání bezpodílového vlastnictví připadly tři čtvrtiny na otce a jedna 
čtvrtina přešla na sestru Růžu Sejkovou. Ta byla jediná ze sourozenců, která žila 
v Přibyšicích, ostatní měli již své rodiny mimo rodnou obec.  
 
Moje rodina se přestěhovala po prázdninách r. 1978 do Čerčan. Koupili jsme 
tam od švagra Jiřího Měkuty družstevní byt. Já jezdil do zaměstnání do Prahy, 
pracoval jsem nadále v ČKD, ale ne v továrně, ale u ČKD-Engineering, který byl 
generálním dodavatelem technologie na stavbách pražského Metra. Manželka 
nastoupila jako vychovatelka ve školní družině v Poříčí n.Sáz. Ta si ještě za 
našeho pobytu v K. Hoře udělala v Berouně druhou maturitu z vychovatelství, 
aby měla plnou kvalifikaci pro práci ve školních družinách. 
Dne 19.8.1979 zemřela babička Měkutová ze Zlenic na rakovinový nádor na 
mozku. Byla to velká ztráta pro naši rodinu. Zlenice byly místem kde naše děti 
trávili prázdniny a všichni jsme měli babičku rádi pro její obětavost s jakou se o 
nás všechny starala. Pro manželku to znamenalo i další starost, protože děda ve 
Zlenicích zůstal sám.  
Z Čerčan jsme již pravidelně jezdili do Přibyšic do staré budovy a pokračovali 
v dalších úpravách. Naproti v nové budově,  se z velkého původního průlezného 
komínu udělaly dva průduchy, aby se zlepšila jeho funkce. Vyzdil se nový sloup 
u vrat z cihel, které se vzali z bývalé siláže. Přivezla se fůra škváry a vibrační 
formou se nadělali škvárobetonové tvárnice. Zadní část nové budovy neměla 
vlastně zděné štítové ukončení, proto jsme z tvárnic vyzdili nový štít a část 
venkovní siláže se zavezla. Protože nová budova nemá izolované zdivo, 
vykopala se po celé délce budovy odvodňovací rýha a naplnila se hrubým 
kamenem. Rýha začíná u vjezdu do garáže (původně chléva), prochází kolem 
studny a vyúsťuje do úvozu pod zahrádkou. Druhou garáž jsme zbudovali 
z bývalé konírny.    
 
Velmi často k nám jezdili na návštěvu naši známí Mirek a Jitka Škarkovi z Kutné 
Hory. Mirek, jako stavební odborník na rekonstrukce starých budov naši starou 
budovu prohlédl. Konstrukce střechy byla celá nová z r.1938 a byla položena na 
nové zděné podezdívce, takže umožňovala snadné vybudování podkroví. 
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Spodní stavba, i když je kamenná nevykazovala nikde žádné známky vlhkosti. 
Dlouho jsme váhali, ale nakonec jsme se rozhodli, že se pustíme do 
rekonstrukce celého objektu a upravíme jej na trvalé bydlení. Abychom mohli 
tyto záměry uskutečnit, musely se vyřešit majetkové poměry. Nejvhodnější se 
zdálo řešení rozdělit budovy na dvě popisná čísla. O novou budovu projevil 
zájem bratr Václav. Ten bydlel stále na Chvojně a s manželkou Marií pracoval u 
Státních statků. Počítal s tím, že po odchodu do důchodu by přešli do Přibyšic. 
Po dohodě s otcem a sestrou Růžou Sejkovou se celý záměr začal realizovat. 
Rozdělila se stavební parcela na dvě části a vedle č. 17 vzniklo druhé číslo 16. 
Nové číslo (je vlastně číslem bývalé pastoušky, která zanikla) nám přidělil 
národní výbor v Neveklově. 
Dne 16.11.1984 byla uzavřena notářským zápisem kupní smlouva. Byla také 
uzavřena smlouva o věcných břemenech, tj. přístup přes parcelu domu č. 17na 
parcelu domu č.16 a čerpání vody ze studny pro majitele domu č.16. 
Asi za měsíc nás upozornil p.Krňanský ze stav.úřadu  v Neveklově na to, že hrozí 
nebezpečí od komunistů z okresu. Toto nebezpečí spočívalo v tom, že se 
sháněly pro zasloužilé soudruhy parcely na chaty a zahrádky. 
Toho jsme se zalekli a jak nám poradil p.Krňanský, zažádali jsme o odkoupení 
horních částí parcel kde stávala stodola na zřízení zahrádky. Ty byly totiž stále 
státní. Bratr Václav nechal napsat parcelu na syna Václava a my na dceru 
Kateřinu, které bylo naštěstí již 18 let. Za parcelu jsme zaplatili 8194 Kčs a 
paradoxem je to, že nám byla po pádu komunistů vrácena v rámci restitucí, 
ovšem peníze nám stát nevrátil.  
 
V srpnu 1983 slavil náš tatínek 80-té narozeniny. Cítil se již nějakou dobu dost 
slabý, ale nevěnoval tomu pozornost. Po narozeninách šel na podrobnou 
lékařskou prohlídku a bylo zjištěno, že onemocněl leukemií. Tato nevyléčitelná 
choroba u něho probíhala, vzhledem k jeho věku dosti pomalu. Protože žil 
v Přibyšicích sám byl velký problém zajistit v zimním období topení. Celá věc se 
pak vyřešila tak, že bratr Venda sehnal velká akumulační kamna, která vytopení 
místnosti zajistila. On sám bral poctivě léky, chodil do nemocnice na transfuze, 
ale nic nepomohlo a dne 4.8.1985 ve věku těsně před dovršením 82 let doma 
v Přibyšicích v neděli ráno zemřel. Byl jsem u něho do poslední chvíle. 
Tak skončila strastiplná pozemská pouť našich rodičů, kteří byli také poslední 
hospodáři na statku u „Sýkorů“v Přibyšicích. 
 
Další léta byla naplněna přestavbou obou objektů. Začalo se novou budovou.  
V kuchyni se udělala nová podlaha, do které se zabudovaly větrací drenáže  
s vývodem pod střechu. Z bývalého chléva se proboural otvor do kuchyně, aby 
bylo spojení do kotelny a ke spíži, na tu se použil prostor stávajícího reservoáru 
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na vodu. Prostor kotelny byl u stěny komínu ( ten byl již jak uvedeno dříve 
upraven na dva průduchy ). V obou pokojích ve štítě se vyměnila všechna stará 
okna za nová. Všechny tyto práce, včetně zazdění zárubní a oken jsem prováděl 
já za pomoci bratra Václava. Konečné práce včetně obkladů zajišťovala odborná 
firma. Vznikla tak kompletní zrenovovaná bytovka se dvěma pokoji a 
prostornou kuchyní. Zbývalo ještě vybudovat etážové topení, to provedl můj 
kamarád ze staveb Metra Jaroslav Vaněk. Pro kotel se muselo, kvůli spádu 
zpětného potrubí vykopat a vybetonovat snížení podlahy včetně topného 
kanálu.  
Fišerovi již s námi ve staré budově nebyli, protože koupili v Přibyšicích objekty 
čp.11 ( U Hejnů ), které předělávali na rekreační bydlení.  
Mimo obytné budovy se začalo i s pracemi na parcele dcery Kateřiny. Stodola a 
kolny, které na této parcele stály, zcela zmizely. Zůstaly jen zbytky základových 
kamenných zdí a jáma po sklepu. Na celém zbořeništi jsem v místě sklepa našel 
pouze několik desítek cihel, přitom sklep měl cihlové klenutí a sloupy 
otevřených kolen byly postaveny ze struskových cihel. Ani větší množství zbytků 
tašek z krytiny zde nebylo. Pak mi někdo, ani už nevím, o koho se jednalo, 
sdělil, že všechen materiál prý odvezl řidič ředitele Státních statků na stavbu 
svého domu. 
Protože kamenné stěny sklepa byly celkem v dobrém stavu, zmenšil jsem 
plochu sklepa asi o polovinu a strop jsem udělal z desek PZD.  Současně se celá 
parcela vyčistila od náletů a postavily se dvě opěrné zdi, které vytvořily dvě 
terasy. Dcera Katka pak vše vylepšila osázením dřevin a keřů.  
Zahrady na straně naší u rybníčku i na straně Vendy stále vlastnily Státní statky. 
Mohli jsme je v nájmu užívat, ale nesměli jsme je oplotit.  
 
V roce 1985 začal Mirek Škarků v K.Hoře pracovat na projektu přestavby naší 
chalupy. Řešení předpokládalo stržení stropů (jejich konstrukce byly latě 
s povřísly a vše ze spodní strany nahozené maltou), ponechání klenutí nad 
místností s krbem, vytvoření věnce nad stávajícím zdivem a na něj usazení 
traverz k vybudování stropů z desek hurdis. Výška stropu 2,5m v přízemí 
vycházela tak, že v půdním prostoru bylo od podlahy k pozednici asi 1m výšky, 
což umožňovalo zřízení podkroví s pochozí výškou 2,3m. Na stávající vazbu 
se připevnily pouze kleštiny a do střechy se zabudovaly arkýře. 
Část nad roubenkou a nad bývalou maštalí předpokládala likvidaci dřevěných 
částí a jejich nahrazení novým zdivem a novou střešní konstrukcí. 
Náklady na rekonstrukci v hrubém rozpočtu vycházely na 91840 plus 
kanalizace, vodovod, strojní vybavení a zařizovací předměty 25000, tj. celkem 
116840 Kč. Ihned po dokončení projektu jsme zažádali stavební úřad 
v Neveklově o stavební povolení. To nám bylo vydáno 12.12.1986.  
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Vzhledem k tomu, že v té době ještě neexistovaly hypotéky, vše se řešilo 
půjčkami od St.Spořitelny, vždy se souhlasem zaměstnavatele a ZV ROH. 
Manželka zažádala v květnu 1986 o půjčku 20000 Kčs . Já si zažádal v Praze  
v srpnu 1989 o 50000 Kč. Protože půjčky pokryly sotva 60% nákladů na 
materiál, nezbývalo nic jiného, než si některé věci vyrábět svépomocí. Postavili 
jsme si cirkulárku a menším kotoučem a různými přípravky na ní bylo možné 
vyrábět okenní i dveřní profily.  
Protože byl dostatek prostoru na skladování stavebního materiálu, nakoupili 
jsme všechny hlavní stavební prvky, traverzy na stropy, prkna, isolace na 
podkroví a hurdisky. 
 
Dne 25.10.1986 měla veselku naše starší dcera Kateřina. Jejím manželem se stal 
Milan Škvor z Tismi. Milan pochází z rodiny Škvorů, kteří vlastnili v Tismi 
hostinec „Na kopečku.“  Svatba se konala v obřadní síni na Konopišti a také 
tam, na Nové myslivně byla hostina. Po hostině se jelo do Přibyšic, kde se ještě,  
ve staré budově pokračovalo v oslavách. Katka s Milanem bydleli u rodičů 
v Tismi v novém rodinném domě. Jako vyučený truhlář se stal Milan velkým 
pomocníkem při všech pracích na stavbě. 
 Katka s Milanem mají dceru Lucii nar. 28. Června 1987. 
Za rok 24.10.1987 měl svatbu Václav Fulín ,starší syn mého bratra Václava. 
Hned po svatbě se novomanželé nastěhovali do Přibyšic do nové budovy, kde 
byly již provedeny úpravy na trvalé bydlení. Bydleli zde, až do září 1988 a pak se 
přestěhovali do rodinného domku v Neveklově, kde žijí se svými dětmi Terezou 
a Jindřichem dodnes. 
Dne 5.8.1989 měla veselku naše mladší dcera Michaela. Za manžela si vzala 
Pavla Šobíška z Neveklova. Jeho otec Vašek ale pochází  z Černíkovic. Svatba 
byla opět na zámku v Konopišti, ale i v kostele u Sv. Mikuláše v Benešově.  
Po hostině v restauraci U zeleného stromu v Benešově se jelo opět na chalupu. 
Tam byly již předtím zahájeny bourací práce a sedělo se ve velké místnosti, kde 
již byla vybouraná příčka, nebo venku, protože bylo pěkné počasí. 
Novomanželé bydleli po svatbě v Neveklově, u rodičů Pavla v řadovém 
domku.Michaela s Pavlem mají syna Marka nar. 2.listopadu 1991. 
 
V listopadu 1989 došlo k tzv. „Sametové revoluci. “Ta sebou přinesla konec 
„Komuny“ (jak toto období od r. 1948 nazval děda „Sýkorů“ ve své kronice). 
Proběhla i restituce majetků. V našem případě se jednalo o hospodářské 
usedlosti čp.17 a čp.11 v Přibyšicích. Na obě tyto bývalé usedlosti nás bylo 
celkem 9 oprávněných osob, tj. všechny děti. 
Na rozdělení nároků na jednotlivé podíly měl největší zásluhu nejstarší bratr 
František. Pozemky rozdělil podle čísel parcel, aby s nimi každý mohl nakládat 
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podle svého uvážení. Já s bratrem Václavem jsme dostaly přilehlé zahrady 
k oběma číslům a pole, které na ně navazují. Já jsem převedl všechny pozemky 
na obě dcery Katku a Michaelu. Parcely od bratra Jiřího, který žije na Slovensku 
koupila dcera Michaela a zřizuje z nich postupně plantáže na pěstování 
Japonských topolů.      
 
Po odchodu dětí, jsme zůstali v Čerčanech s manželkou sami. Švagr, bratr 
manželky Jiří Měkuta, který nám přenechal byt, koupil v Čerčanech rodinný 
dům,  který jsem mu pomáhal opravovat. O víkendech a svátcích jsme jezdili 
stále do Přibyšic, kde jsme se setkávali s rodinami našich dětí a pracovali na 
stavbě. Jezdilo se také pravidelně do Zlenic za dědou. 
Protože v Přibyšicích naproti v nové budově po odchodu manželů Václava a 
Radky nikdo nebydlel, dohodli jsme se s bratrem Václavem, který s manželkou 
Marií bydlel stále na Chvojně, že se přestěhujeme do jejich bytové jednotky. 
Tak jsme v Čerčanech 25.3.1992 družstevní byt převedli na nového majitele 
Jana Drába z Dobříčkova a přestěhovali se do Přibyšic čp.17.  
Bylo to pro nás s manželkou obtížnější s dojížděním do zaměstnání, ale zase se 
dalo udělat více práce na stavbě. 
Dojíždět denně do Prahy z Přibyšic byla velká zátěž, proto jsem začal shánět 
zaměstnání na okres e Benešov. Nakonec jsem sehnal práci u soukromé firmy 
Aqua consult, která se zabývala realizací čistíren odpadních vod a kanalizací. 
V Praze v ČKD jsem ukončil pracovní poměr dohodou k 30.4.1993 a nastoupil 
do zaměstnání v Benešově. Pro neshody s pracovními podmínkami a 
s majitelem Pavlem Kurešem, jsem po roce odešel a nějaký čas jsem pobíral 
podporu v nezaměstnanosti. 
Od 1.8.1994 se mi podařilo sehnat místo u firmy Direct, která prováděla 
instalace jednotek na měření tepla. Tam jsem pracoval až do 31.12.1996, kdy 
firma zkrachovala. Skupina zaměstnanců, ve které jsem byl i já, přešla pod 
firmu Sigma Engineering, kde jsem zůstal do 30.4.1998, kdy firma také 
zkrachovala. Protože jsem měl jen několik měsíců do důchodu, nastoupil jsem 
od 1.5.1998 do předčasného důchodu. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba byla velice rozsáhlá, rozhodli jsme se, že 
dokončíme spodní část, většinu podkroví, kotelnu, vodovod, kanalizaci a ČOV a 
dostavbu provedeme postupně. Bylo to také proto, že dcera Katka se rozhodla, 
že se k nám s rodinou z Tismi přestěhují. Současně se k nám nastěhoval i tchán, 
děda Měkutů ze Zlenic, bylo mu již 85 let. Domek ve Zlenicích prodal.  
Nastěhování proběhlo v r. 1995. V provozu byly tyto místnosti: dole vedle 
„krbovky“ velká obytná místnost, z dvou původních menších. Tam se 
nastěhoval děda Měkutů. V dolní části bylo ještě sociální zařízení, ( WC ) a 
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kotelna s uhelnou. V patře v podkroví vznikla ve štítě velká ložnice, kam se 
nastěhovala Katka s rodinou. Další ložnice na protější straně byla naše. Mezi 
oběma ložnicemi, je obytná místnost, kuchyň a koupelna.  
Další část prací probíhala v části, kde býval průjezd a  část roubenky. Ta se však 
musela zbourat. Ve vzniklém prostoru se postavila nosná zeď se štítem, který 
oddělil obytnou část domu od hospodářské části. 
Ve sklepě se musela provést betonová patka a ocelový nosník nad klenbou 
sklepa pro nosnou zeď. 
 
V září 1998 se do Přibyšic do čp.17 přestěhoval ze Chvojna můj bratr Václav 
s manželkou a synem Radkem. Patří jim velký dík, že nás nechali s manželkou 
bydlet v jejich bytě v začátcích největších prací na rekonstrukci našeho domu. 
Na objektu ještě vyměnili střešní krytinu, protože stará byla z nekvalitních 
betonových tašek. Nová krytina nad obytnou částí je z betonových tašek 
Bramak, nad hospodářskou částí je z desek Onduline. 
   
V létě 1999 je dokončena velká kuchyň a koupelna se sprchou v místě bývalého 
průjezdu. V místě bývalé roubenky vznikla krytá hala, ze které je vstup do WC a 
zavařovací kuchyňky, kam se ještě postavil sprchový kout. 
Na léto 2001se naplánovalo stržení původní střechy nad bývalou maštalí, 
nadezdívka s věncem a nová konstrukce střechy. Začalo se 5.7.2001. Pomáhal 
nám bratr Pavel s manželkou Marií a Jan Verner z Tismi, Milanův bratranec. 
Bylo jasno a vedro. První den se stačily sundat všechny tašky. 6.7. se boural 
krov, to šlo však pomaleji a protáhlo se to až do soboty. Celou neděli se stavěla 
provisorní konstrukce na plachty, které si Milan vypůjčil v práci. Pak bylo celý 
týden pěkně, takže se začal budovat věnec. Ten se však za týden nestačil 
udělat. Týden od 16.7. do 22.7. byl ve znamení deště. Plachty udržely pouze 
část srážek, takže nad stropem hotových prostor se musela skapávající voda 
vytírat a v nádobách vynášet ven. Trvalo to ještě dva týdny, než se věnec 
dodělal a bylo možno provést vazbu.  
Dne 3.8. odpoledne přišel tesař (Dan Brožek z Neveklova) a začal připravovat 
vazbu. Materiál na vazbu jsme si nechali nařezat na pile u Milana Fulína na 
Lipkách. Klády byly z našeho lesa pod komunální skládkou. Počasí nebylo nijak 
příznivé. V sobotu 4.8. přišel tesař se zetěm Pavlem Šobíškem. Do sedmi večer 
byly všechny krovy na střeše. 
V neděli se připevňovaly kleštiny a začaly se pokládat latě. V pondělí v půl 
desáté byla střecha přikrytá. Pak se dozdil štít. 
Touto dosti dramatickou akcí skončily hlavní hrubé práce na celé rekonstrukci.   
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Dne 18.11.2001 jsme vezli v 5 hod ráno dědu Měkutového do nemocnice. 
Stěžoval si na bolest břicha, ale ukázalo se, že je to spíš srdce. Ležel v Benešově 
v nemocnici na stanici intenzivní péče. Když jsme u něj byli na návštěvě, zdálo 
se, že se vše zlepší. V noci 22.11.2001 ho ještě převáželi do Prahy, ale tam v 1 
hod ráno děda, ve věku nedožitých 92 let zemřel na totální selhání srdce. 
Zemřel na svátek Sv. Secilie patronky hudebníků. Pohřeb se konal v Benešově 
v kostele Sv. Mikuláše 27.112001. Byl zpopelněn a urna byla uložena do hrobu v 
Čerčanech k urně jeho manželky babičky Měkutové. 
 
Protože stavba byla prakticky ukončena, požádali jsme o kolaudaci, která 
proběhla 10.12.2001. Zbývalo dodělat ještě části fasády, okapy a veranda. 
 
V létě 23.6. 2002 zemřel náhle švagr Jiří Měkuta. Byl na chatě ve Vlčkovicích a 
v noci za dusného počasí dostal silný infarkt, kterému podlehl. 
 
Na naší zahradě u rybníčka nám byla v restitucích předána malá stavební 
parcela s rozvalinami bývalé sušárny. Základní zdi jsme upravili, postavili nosné 
sloupy, na které se ukotvila konstrukce střechy. Získali jsme tak částečně 
náhradu za zlikvidovanou stodolu. 
 
Dne 19.3.2007 na den svátku Josefa zemřel náhle bratr Václav. Dostal silný 
infarkt a i když záchranka přijela včas, při pokusech o oživení v sanitce na dvoře 
čp.17 v Přibyšicích nakonec zemřel.  
Švagrová Marie zůstala v Přibyšicích se svým mladším synem Radkem, ten je 
stále svobodný. Při vypořádání pozůstalosti si oba synové rozdělili parcely a 
Václav dostal dům v Přibyšicích a Radek polovinu dvojdomku na Chvojně, která 
přešla ještě v rámci restitucí na mého bratra Václava, druhou vlastní můj bratr  
Pavel. 
Václav byl první, který ze sourozenců ukončil svůj pozemský život. Dnes, v roce 
2014 jsme zůstali naživu čtyři Růža, Jan, Pavel a Jiří. Budovy bývalého statku 
čp.17 v Přibyšicích jsou rozděleny na dvě popisná čísla a každé má svého 
majitele, ale obě stojí na pevných základech , které vybudovali naši předci a 
poslední hospodáři, naši rodiče, kterým patří dík za to, že zde můžeme žít. 
Musíme si jenom přát, aby rodiny dnešních i budoucích majitelů zde žily v klidu, 
pohodě a lásce. Kéž jim to Bůh dopřeje.     
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Postřehy a souvislosti 

 
Po celou dobu shromažďování podkladů pro popis událostí od našeho 
násilného vystěhování z Přibyšic jsem si kladl otázku, proč k tomu došlo? 
Určitě v celé této záležitosti hrála roli politická a náboženská nesnášenlivost, 
závist z úspěchu a třídní nenávist pěstovaná komunistickým režimem, která 
byla a je dosud vlastní nemalé části našeho národa. Zřetelně je to vidět u 
církevních restitucí. 
Když jsem v roce 2007spolupracoval s panem Růžičkou na rozesílání trestních 
oznámení na neoprávněné vystěhování naší rodiny, napsal jsem i oznámení do 
regionálních novin jako byl Benešovský deník. Jako odezva mi přišel e-mail od   
Slovak 50@email.cz, podepsán jako Horník. Hned v úvodu psal: „Pane Kulagu  
(Kulag byla adresa mého emailu), po přečtení Vašeho článku jsem dospěl 
k závěru, že jste za minulého režimu patřil k těm, kterým nebyl režim po chuti, 
neboť vás zbavil majetku a na druhé straně zbavil daleko více nemajetných 
dřiny na Vašem majetku.“ Dále pokračoval, že majetný půjčoval nemajetnému  
motyku za 5 Kč, bezdomovci jsou důsledek dnešního zločineckého režimu a on 
ačkoliv jako nekomunista před převratem musí prohlásit „zlatí komunisté !!!!“. 
Vyměnili jsme si tři e-maily a stejně nic nepochopil a v závěru napsal, že on měl 
jiné zkušenosti a proto opět musí zvolat „zlatí komunisté.“ 
Takových „nekomunistů“ je dnes u nás velký počet. Sdělovací prostředky jsou 
censurovány, aby se o zločinech komunismu nemluvilo. Přesvědčil jsem se o 
tom nedávno, kdy k nám přijela redaktorka Benešovského deníku, aby natočila 
rozhovor o příběhu naší rodiny. Dal jsem ji kopii falešného příkazu 
k vystěhování, aby napsala, že to byla akce komunistů z okresu. Výsledek byl 
ten, že v článku o tom nebyla ani zmínka.         
 
Přibyšice nebyla nikdy samostatná vesnice, vždy byla osadou pod Václavicemi. 
Pokud se týká politického rozložení v začátcích první republiky ve Václavicích, 
tak se jednalo o zápas dvou nejsilnějších stran Agrární a Lidové. V Přibyšicích 
převládala strana Lidová. Jak se hašteření obou stran  nakonec vymstilo oběma 
obcím uvádím výtah z historie obce Přibyšice, kterou zpracoval v r. 1982 můj 
otec Josef Fulín (nar.1903): 
„V roce 1922 žádaly Přibyšice katastr. obec Václavice o stavbu silnice Přibyšice –
Tisem , jako stavbu nouzovou, neboť v té době připlácel stát na nouzové veř. 
stavby 60%, aby měli dělníci zaměstnání….rozpočet na ní byl 160 tis.Kčs. Na 
tuto sumu stát poskytoval 60% subvence, 40% měla hradit obec…. . Stalo se, že 
v r. 1924 požádali václavští ( kvůli stavbě této silnice )  o rozdělení obce na 
samostatnou obec Václavice a Vatěkov a Přibyšice a Kožlí. Proti nevůli 
přibyšických a na vzdor všem protestům na ministerstvu vnitra byla rozluka 
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provedena… V r. 1919 učitelé Novotný a Chuchvalec ve Václavicích vyhodili 
kříže ze školních učeben, i když výuka náboženská byla povinná. To zavdalo 
pobouření rodičů dětí školou povinných a žádali místní školní radu o nápravu. 
Zástupci školní rady v neděli po vykonané schůzi kříže znovu pověsili. Leč příští 
týden učitelé odstranili kříže znovu a přitom pak zůstalo. Avšak kolem učitele 
Novotného a jeho tchána starosty Škvora, začaly se stahovat nepříznivé 
politické mraky. Při volbách do parlamentu neměla agrární strana ve 
Václavicích většinu. Byla však stranou vládnoucí pomocí dlouholetého starosty 
Škvora. Při zmíněných volbách v Přibyšicích byla nejsilnější strana Lidová, která 
odsuzovala zásahy do náboženství pánů učitelů Chuchvalce a Novotného. Mimo 
to učitel Novotný čekal na jmenování řídícího ve Václavicích. Dle odevzdaných 
hlasů pro stranu Lidovou v Přibyšicích a ve Václavicích, za pomoci stran 
socialistických bylo nebezpečí, že v příštích obecních volbách agrární starosta 
Škvor neprojde a  starosta bude lidově-socialistický. Aby tomuto politickému 
nebezpečí agrárníků bylo zabráněno, byla obětována vesnice Přibyšice. V době 
rozloučení bylo min. vnitra v rukou agrárníků.“ 
Budoucnost však ukázala, jak bylo toto politické rozhodnutí pro Václavice 
chybné. V době komunistické diktatury byly Václavice připojeny k Benešovu a 
Přibyšice k Neveklovu.  
Po pádu komunismu v r. 1989 se Václavice vymanily snadno z područí 
Benešova, ale Přibyšice bojovali o odloučení referendem, ale samostatnosti 
nedosáhly, protože Neveklov prohlásil, že jsou pro něj Přibyšice „životně 
důležité“ a ministerstvo vnitra odloučení zamítlo. Ona životní důležitost byly 
miliony z provozu skládky komunálních odpadů, která se provozuje dodnes na 
katastrálním území Přibyšic. 
Byla ještě jedna možnost, která byla uvedena i v žádosti na odloučení od 
Neveklova, připojit Přibyšice zpět k Václavicím, kam od nepaměti patřily. 
Sám jsem osobně navštívil tehdejšího starostu ve Václavicích p. Šindeláře, který 
mi sdělil : „Víš co, ono vám bude lepší pod Neveklovem.“ 
 
Naše rodina, tj. rodina Josefa Fulína byla vedena, tak jako všechny starší 
generace v křesťanském duchu katolické církve. Bylo samozřejmé, že jsme 
každou neděli a svátek navštěvovali bohoslužby v kostele ve Václavicích. Nebyli 
jsme žádnou výjimkou, do kostela chodila velká část obyvatel z Přibyšic. Přímo 
v Přibyšicích se konaly v měsíci květnu Svatojánské pobožnosti s krátkým 
procesím k žulovému pomníku, který nechal svým nákladem zhotovit přibyšický 
občan Josef Hašek z čp.8. Ten byl za 1 svět.války na vojně a v jedné vesnici našel 
pohozenou sošku Sv. Jana, kterou přivezl a vložil do výklenku v žulovém 
pomníku.  Za komunistické totality byla ukradena. Tyto pobožnosti vedl náš 
děda Sýkorů. 
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Ve škole jsme všichni chodili na náboženství, naučili se modlitby, prožili první 
svaté přijímání, biřmování, ale dále nás nikdo do ničeho nenutil. Pravidelně o 
vánocích na Štedrý den jsme se před večeří se celá rodina modlila růženec, rád 
na ty chvíle vzpomínám. 
 
Když jsme se vrátili v r. 1947 do Přibyšic, tak se právě přiženil k Marii Majerové 
Josef Vajs. Marie byla dcerou Rudolfa Majera, který bydlel v našem domku, 
který dříve sloužil jako sušárna. 
Byl to nelítostný komunista, který se stal potom hlavním žalobcem v procesu 
s naším otcem a podle vyšetřovatelů asi i hlavní osobou při falšování příkazu 
k našemu vystěhování. 
Když komunisté začátkem 50-tých let rozjeli zlovolnou kampaň proti našemu 
otci, objevily se v okresních novinách články, jak otec vykořisťoval tchána Vajse 
Majera. Stejné lži použil Vajs i jako svědek při soudním procesu s naším otcem. 
Většina přibyšických občanů podepsala protestní petici proti této výpovědi, na 
kterou soudce vůbec nereagoval. 
V době těchto procesů s tzv. kulaky natočil, podle vlastního scénáře režisér  
Jiří Sequens film „Cesta ke štěstí“, kde vystupuje jako hlavní třídní nepřítel kulak 
Fulín. Děj se odehrává v traktorové stanici v Konopišti, kam byly také odvezeny 
stroje ( traktor Fordson, samovaz, disky a brány ), které komunisté otci 
odebrali. Musel pak dál hospodařit na polích a všechna práce se dělala ručně a 
pomocí koňských potahů. 
Je možné, že tento film vznikl i za přispění Jiřího Bělky. Ten byl údajně 
zaměstnán u státního filmu a byl zetěm Josefa Fulína z Kunic, který byl bratrem 
našeho dědy, ( ten co napsal kroniku ). Josef se nevrátil z první svět.války, ale 
jeho dvě provdané dcery se hlásily do naší rodiny a jezdily k nám na návštěvy.  
Pamatuji se, že u nás byly na návštěvě, když jsme ještě bydleli na Tobolce. 
Při této návštěvě, jak mi později vyprávěl otec, docházelo k prudkým politickým 
hádkám mezi ním a Bělkou, který byl fanatický komunista, plný třídní nenávisti. 
Jestli měl podíl na scénáři tohoto filmu, není nikde potvrzeno, ale s jeho dějem 
by určitě souhlasil. Bělkovi neměl žádné děti a jejich manželství bylo později 
rozvedeno. Druhá dcera Josefa Fulína z Kunic byla provdaná Urazilová a měla 
syna Františka, který u nás byl ještě na prázdninách, v době kdy nám právě 
sebrali stroje.  
 
Naši prarodiče i rodiče pracovali poctivě na zděděném majetku a pokud měli 
možnosti, tak se snažili podmínky pro život vylepšit nejen sobě ale i lidem v 
okolí. Ze zápisů v kronice našeho dědy to vyplývá, zvláště když se hospodaření 
ujal náš otec ve 30-tých letech min. století. 
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Otec byl členem Lidové strany a byl členem dozorčí rady Lidového 
hospodářského družstva v Benešově. Toto družstvo mělo v Benešově u nádraží 
velkou budovu, kam se vozilo do skladu obilí a bylo zde možné nakupovat různé 
hospodářské potřeby. Když jsem po r.1968 vstoupil s přítelem Ing. Levíčkem 
z Brna v K. Hoře do Lidové strany, kde jsme diskutovali o možnosti obnovení 
činnosti Lidových družstev, zeptal se mě tehdejší předseda(později se zjistilo že 
to byl agent Stb) „to byl váš otec Josef Fulín co pracoval v Lidových 
družstvech“? Z toho lze doložit, že náš otec byl v hledáčku jako nepřítel státu 
nejen v okresu Benešov.  
Družstevní podnikání nebylo nic neznámého. V našich zemích platil již od roku 
1873 Družstevní zákon, který platil až do r. 1948. Družstva byla různých typů, 
nejznámější byly Kampeličky, jako finanční instituce, někdy byly nazývány 
Raiffeisenky. Jedna byla založena i ve Václavicích a otec v ní aktivně pracoval. 
Všechny tito instituce fungovaly na základě vzájemné svépomoci a solidarity.   
Dnes se tyto instituce nazývají „Podniky sociální ekonomie“ a jsou to především 
družstva, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení a nadace. 
V Německu zaměstnávají 1,9 milionů pracujících.    
Otec, jako znalec družstevnictví z doby 1.republiky, inicioval založení družstva 
v Přibyšicích, jak je uvedeno výše. K tomu však podle plánů komunistů z okresu 
nesmělo dojít, protože ti plánovali s jejich příznivci na vesnicích založení 
Státních statků, podle vzoru Sovětských kolchozů. Proto se rozhodli naši rodinu 
z Přibyšic vysídlit a naše rodiče, jako zaměstnance státních statiků trápili i po 
jejich odchodu do důchodu. 
Jednalo se předně o vymáhání zemědělské daně za rok 1954 (otec byl odsouzen 
v r. 1953 a jeho zemědělská usedlost již v té době propadla státu). V prosinci 
1958 byla na otce uvalena platební zápověď na uhrazení této daně a byla mu 
strhávána každý měsíc částka 300 Kč. V r. 1962 obdržel usnesení finanční 
komise ONV v Benešově, kterým se mu promíjí penále k dani zemědělské a 
upouští se od výpočtu dalšího, dosud nevypočteného penále pod podmínkou, 
že zaplatí dlužnou zemědělskou daň za rok 1954 v částce 2829,70 Kč. Částka 
byla zaplacena a v r. 1981, čtyři roky před smrtí obdržel příkaz, že má uhradit 
do 15 dnů daňové nedoplatky. 
V té době přešla celá agenda o daních do Prahy na Majetkovou a devisovou 
správu. Protože otec byl již v důchodu a vážně nemocný, vyřizoval jsem všechny 
další upomínky na zaplacení daní za něho. Úřednice, která tyto věci v Praze 
vyřizovala, žasla vždy nad tím, co je to v Benešově za lidi, když všechny ostatní 
okresy tyto nedoplatky dávno zrušily. Ještě při restitucích po roce 1989, nám  
musela Majetková a devisová zpráva v Praze vystavit potvrzení, že daně byly 
zahlazeny. 
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Dalším bezprávím páchaným na naší matce bylo úmyslné zdržování výplaty 
důchodu ze strany Státních statků, kdy po rozvázání pracovního poměru ke dni 
odchodu do důchodu nahlásily Státní statky na Státní úřad sociálního 
zabezpečení ukončení jejího pracovního poměru až po třech měsících. 
Když jsem žádal, aby byly tato skutečnosti prověřeny Úřadem pro vyšetřování 
zločinů komunismu, bylo mi řečeno, že ústav prověřuje pouze odsouzení a 
vystěhování. 
 
 
Sepsal Jan Fulín, vnuk Františka Fulína, autora výše uvedené kroniky: 
 
„Kniha záznamů každých nehod a příhod od roku 1900 v čísle 17 Přibyšicích 
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Skupinová fotografie příslušníků rodiny Fulínů na statku v Přibyšicích č.17 
(zřejmě o pouti) v r. 1910. Fotografii pořídil Dp V.Tichý, farář ve Václavicích 
 
Sedící  (s holí) František Fulín nar. 1837 (slepý-náš pradědeček), dále dědeček a 
babička Kubáskovi (Novákovi) z Tismi č.13-rodiče naší babičky Sýkorové. 
Stojící zleva: Marie Fulínová  nar. 1900-teta Hejnova, Josef Fulín nar. 1903-náš 
otec a poslední Václav Fialka-sirotek na obci. Stojící zleva vzadu: František Fulín 
nar. 1876 – děda Sýkorů a Anna Fulínová nar. 1878 (naše babička Sýkorová) a 
v náručí drží dceru Annu (zemřela r.1911).  
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Památka stříbrné svatby dědy a babičky Sýkorových (Fulínových) z Přibyšic č.17 
v r. 1924. 
 
Sedící zleva: Anna Fulínová  nar. 1878 – babička Sýkorová, dcera Anežka 
Fulínová nar. 1916 – teta Teplýšovskí (Kozmická), František Fulín nar. 1876 – 
děda Sýkorů. Stojící zleva: dcera Marie Fulínová nar. 1900 – teta Hejnova, syn 
Josef Fulín nar. 1903 – náš otec a syn František Fulín nar. 1911 – strejda farář  
v Kozmicích.                         
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Vjezd do statku v Přibyšicích č.17 
 
Vpravo: stará obytná budova ( ještě krytá doškovou střechou ) 
Vlevo: štít nové budovy  ( stavěná v r. 1921 ) 
V popředí František Fulín nar.1876 ( děda Sýkorů ) 
Fotografie z r. 1925   
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Rodinná fotografie z r.1947 po návratu do Přibyšic 
 
První řada zleva: 
Pavel Fulín nar.13.12.1941syn, Jsef Fulín nar. 26.8.1903 otec, Anežka Fulínová 
nar. 28.3.1910 matka, Jiří Fulín nar. 9.8.1943 syn , Františka Havlíčková nar. 
1.4.1871 babička ( Šenkýřová ), František Havlíček nar. 16.4.1889 děda  
( Šenkýřů ), František Fulín nar. 10.2.1876 děda ( Sýkorů ), Jan Fulín 
nar.2.6.1938 syn 
Druhá řada zleva: 
Marie Fulínová  nar. 5.7.1897 teta Bělčická – sestřenice dědy Sýkorového, Josef 
Fulín nar. 19.6.1935 syn, Růžena Fulínová nar. 5.5.1934 dcera, Anežka Fulínová 
nar. 5.2.1933 dcera, František Fulín nar. 7.11.1930 syn, Marie Fulínová 
nar.8.1.1932 dcera, Václav Fulín nar. 6.9.1936 syn  
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Vjezd do dvora s rekonstruovanou starou budovou, dnes č. 16, v roce 20013 
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