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O purkrechtu
Po smrti majitele Kladenského a Červenoújezdeckého panství Františka Adama Eusebia hraběte ze Žďáru, který zemřel v roce 1670 bez mužského dědice, spravovali panství
dočasně Mertinicové a 3. listopadu 1688 byl majetek rozdělen mezi pět sester zemřelého.
Tím se rozdělila i rychta hostivická. Vlastní Hostivici získala Johana Barbora hraběnka
Caretto-Millesimová a Litovice, Jeneček a Břve připadly její sestře Kateřině hraběnce
z Magni.1 Tím se rozdělilo i vedení pozemkových knih. Pro litovický statek vznikla nová
kniha, která opakuje údaje z knihy z roku 16612 a je dovedena až do roku 1707, kdy na ni
navázala nová Bredova kniha.3 Naproti tomu hostivická kniha, která by vyplňovala období
od roku 1689 do roku 1701, kdy majitel nově vytvořeného tachlovického panství Jáchym
hrabě Breda založil novou pozemkovou knihu,4 není známa.
Purkrecht statku Litovského dosud nebyl využit při bádání. Protože se však v období
let 1661 až 1689 překrývá s předchozí knihou, řadu údajů uvedených v této předchozí
knize použil bádání o hostivické historii hlavně velký znalec litovické historie Ludvík Pergl,
který s její pomocí sestavil historii litovických domů do litovické obecní kroniky.5
Kniha je nyní uložena ve Státním oblastním archivu v Praze ve fondu Velkostatek
Tachlovice-Jeneč pod inv. č. 124.

Obsah rukopisu
Purkrecht statku Litovického je svázaná kniha bez pevných desek, neobsahuje ani
žádný úvod. Jsou v ní zařazeny údaje o těchto vsích a usedlostech:
Litovice
Fol. 1
Fol. 4
Fol. 6
Fol. 8
Fol. 10
Fol. 11
Fol. 13
Fol. 14
Fol. 15

Grunt
Grunt
Grunt
Grunt
Grunt
Grunt
Grunt
Grunt
Grunt

chalupa Enderovská
chalupa Osvaldovská
Novákovský
Zikmundovský
Mrázkovský
Perníčkovský
chalupa Vlčkovská
Kolářovský
Vítkovský

Ves Jeneček Malý
Fol. 17
Grunt Nedbalovský
Fol. 19
Grunt Piplasovský
Fol. 22
Grunt Kambovský

1

2
3
4
5

Dělení panství je podrobně popsáno v dílčích cedulích zapsaných v deskách zemských. Zápisy z desek
zemských jsou zpřístupněny ve svazku č. 11 řady B Pramenů k hostivické historii.
Svazek č. 4 řady E Pramenů k hostivické historii.
Svazek č. 10 řady E Pramenů k hostivické historii.
Svazek č. 9 řady E Pramenů k hostivické historii.
Svazky č. 2 a 3 řady H Pramenů k hostivické historii.
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Ves Velká Jeneč
Fol. 25
Grunt krčma Burianovská
Fol. 26
Grunt Šimkovský
Fol. 28
Grunt Doušovský
Fol. 31
Grunt chalupa Bakalářovská
Fol. 33
Grunt chalupa Sudovská
Fol. 35
Grunt chalupa Vávrovská
Fol. 37
Grunt Štipakovský
Fol. 42
Grunt Kalivodovský
Fol. 44
Grunt Hrochovský
Fol. 45
Grunt Vocasovský
Fol. 46
Grunt Chalupovský
Fol. 48
Grunt Beránkovský
Fol. 50
Grunt Fialovský
Fol. 51
Grunt chalupa Vondrovská
Fol. 52
Grunt aneb krčma výsadní Vondrovská
Ves Břve
Fol. 54
Grunt Kozákovský
Fol. 58
Grunt aneb krčma
Fol. 61
Grunt chalupa Litovská
Ves Sobín
Fol. 64
Grunt
Fol. 66
Grunt
Fol. 68
Grunt
Fol. 70
Grunt
Fol. 75
Grunt
Fol. 79
Grunt
Fol. 83
Grunt

Žákovský
Štipakovský krčma
Hautovský (patří Matěji Francovi)
Čertovský
Markovský
Hautovský (patří Jakubu Perníčkovi)
Pýchovský

Další vsi tohoto dílu (Hřebeč, Stelčoves a dvůr v Hořejších Pticích) nebyly studovány.

Způsob přepisu
V přepisu je uváděn odkaz na příslušný list purkrechtu (Fol.; písmeno „a“ označuje
list zpředu, „b“ list zezadu) podle původního číslování. Nečíslované listy v zadní části knihy
jsou označeny navíc písmenem „X“. Přepis plně zachovává strukturu textů. Přepsán je
pouze úvodní text, všechny údaje vztahující se ke vsím, které tvoří současnou Hostivici,
a přehled usedlostí v ostatních vsích zahrnutých do knihy.
Text je kvůli lepší srozumitelnosti převeden do současného pravopisu. Slova nebo
části textu, které se nepodařilo bezpečně přečíst, jsou podbarveny šedě. Závorkou jsou
vyznačeny zpravidla doplněné chybějící části textu nebo pozdější opravy, výjimečně je
používá i původní písař. Uvedeny jsou rovněž části textů, které byly později přeškrtnuty.
V poznámkách je uvedeno, který současný dům vznikl z jednotlivých popisovaných
usedlostí. Toto určení vychází ze srovnání s navazujícími pozemkovými knihami.
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Fol. 1a

Ves Litovice
V té vsi Litovicích v starých knihách se nenachází, nežli co jest vytaženo,
to se vše vedle nových od Matyáše založených jíti a vytahovati musilo.

1. Grunt chalupa Enderovská
v knihách od Matyáše založených zápis se nachází na listu 231.6

Jan Ender
Léta 1657 vynašlo se, že jest Jan Ender touž chalupu po Jiříkovi Enderovi otci svém zdědil,
kterouž nebožtík byl koupil za 228 kop a na ní vyplatil 205 kop míšeňských, z toho náleží
nejprve se poráží tomuto Janovi Enderovi v závdavku od otce jeho vyplacených 205 kop,
ostatní 23 kop přichází
na Tomáše bratra tohoto Jana, o kterémž se neví, a na Kateřinu sestru jeho, kteráž
zůstává v Praze propuštěna, však se zajisté neví, jestli s spravedlností.
Placení ročně začíti má při nejprvnějším soudě a dále potom každoročně až do vyplacení
po 2 kopách.
Na to do léta 1660 vyplatil 6 kop, jsou vrchnosti k ruce přijaty a ještě dopláceti po
2 kopách na roky 17 kop, a tak by odtud dle toho zápisu náleželo
vrchnosti po Tomášovi zběhlém
5 kop 30 grošů
po Kateřině sestře jeho do Prahy propuštěné vrchnosti
11 kop 30 grošů.

Fol. 1b

Nachází se pak v tom zápisu svrchu položeném, že jest Jan Ender, co byl tu otec jeho
205 kop vyplatil, to toliko na sebe samého porazil a na bratra a sestru co starým nápadníkům dopláceti se mělo 23 kop, odepsati dal, což se státi nemělo, nebo bratru a sestře
jeho, což potom na vrchnost připadlo z vykladení od otce jeho z těch 205 kop na tři rozdělíc na každého po 68 kopách 20 groších by přicházelo, že pak ten zápis z příčin slušných
vedle prošacování zase předělán jest, jakž tuto dále psáno, z něho se vyrozumí.

6

Litovický statek čp. 13, nyní Litovická čp. 633.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 4
Purkrecht statku litovského 1661–1707 – Litovice

7

Jiný zápis Jana Endera.
Léta 1661 dne 6. Marty vedle právního prošacování skrze přísežné osoby, totiž Tomáše
Kobylu vrchního rychtáře, Matěje France, Matěje Šafaříka a Jiříka Kozáka vše rychtářů
z rychty hostivické, nadepsaný Jan Ender, ačkoliv prve na tom gruntu hospodářem byl,
však že z příčin slušných ten zápis vedle tohoto obnoveného prošacování k napravení přiveden býti musel, týž Jan Ender ujal týž grunt tak, jakž šacován byl za summu 70 kop
míšeňských, závdavku položiti má při čase svatého Bartoloměje léta tohoto přítomného
1661 totiž 5 kop, peníze gruntovní na roky do vyplacení celé summy po 2 kopách pokládati
měti bude, z kteréžto summy vyjití náleží, totiž
napřed vrchnosti závdavku
5 kop, potom
vrchnosti nápadu po Tomášovi synu Jiříka Endery bratru držiteli gruntu zběhlém a po
Kateřině sestře jeho do Prahy propuštěné i s výš psaným závdavkem
46 kop 40 grošů

Fol. 2a

Janovi Enderovi gruntu toho držiteli po otci náleží

23 kop 20 grošů.

Nachází se v knihách od Matyáše založených, že v létu 1658, 1659 a 1660 Jan Ender na
roky po 2 kopách za 3 léta položil 6 kop, item v létě 1661 při soudě položil 2 kopy, činí
toho jeho vykladení 8 kop a vzaty k rukám vrchnosti. Při témž zápisu Jana Endera držitele
toho gruntu, co na něj nápadu po otci jeho náleželo, poráží se mu, jako by je vyplatil, totiž
23 kop 20 grošů, nyní toho všeho, co tu za vyplacení položeno má, 31 kop 20 grošů, ještě
dopláceti má na roky po 2 kopách 30 groších, a to vše vrchnosti náležeti bude, 38 kop
40 grošů.
Léta 1662 dne 27. January Jan Ender v soudě položil závdavku 5 kop, jsou přijaty k ruce
vrchnosti, a ještě má dopláceti kqaždoročně po 2 kopách, a ty všechny peníze
vrchnosti náležeti budou, 33 kop 40 grošů.
Léta 1663 dne 23. January Jan Ender v soudě položil 2 kopy, zůstává 31 kop 40 grošů,
propuštěny vrchnosti.

Jan Jára.
Jan Jára ujal ten grunt Jana Endra se vším k tomu od starodávna příslušenstvím sobě,
manželce, dědicům a budoucím svým za summu 70 kop. Závdavku složiti má hned
Enderovi 5 kop a na roky po 3 kopách gruntovních peněz ještě vyklásti má, totiž:
vrchnosti
31 kop 40 grošů
Janovi Endrovi po závdavku
33 kop 20 grošů
Léta Páně 1671 dne 7. Decembris položil gruntovních peněz 3 kopy, propuštěno vrchnosti
1 ½ kopy a Enderovi 1 ½ kopy.
Anno 1674 dne 14. February složil gruntovních peněz 3 kopy, puštěno vrchnosti 1 ½ kopy,
má tu vrchnost
28 kop 40 grošů
a Endrovi 1 ½ kopy, má tu on
30 kop 20 grošů.
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Fol. 2b

Léta 1676 dne 20. Decembris položil 2 kopy, puštěny Janovi Endrovi,
má tu ještě vrchnost
28 kop 40 grošů
a Jan Endr
28 kop 20 grošů.
Léta 1678 dne 28. Decembris položil 2 kopy, puštěny vrchnosti, má tu ještě vrchnost
26 kop 40 grošů
a Jan Endr
28 kop 20 grošů.
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil v soudě 2 kopy, puštěny Janovi Enderovi, má tu
ještě
26 kop 20 grošů
a vrchnost
26 kop 20 grošů.
Léta 1682 dne 29. January položil v soudě vrchnosti 2 kopy, má tu ještě vrchnost
24 kop 20 grošů
a Jan Ender
26 kop 20 grošů.
Léta 1688 dne 23. Marty při drženém soudu nepoložil nic, má přece vrchnost
24 kop 20 grošů
Jan Endr maje tu 26 kop 20 grošů, z nich odkázal záduší hostivickému
13 kop 10 grošů
Anně vnučce své
13 kop 10 grošů.
Léta 1689 dne 28. January na soudě položil milostivé vrchnosti
22
záduší hostivické
13
a Anna vnučka Jana Endry
13

2 kopy, má tu ještě
kop 20 grošů,
kop 10 grošů
kop 10 grošů.

Nový zápis.
Martin Jára.
Léta Páně 1699 dne 16. February ve dle právního prošacování ujal tuto chalupu Martin
Jára od otce svého tak jak on jí v držení pozůstával se vším k ní od starodávna příslušenstvím za sumu 70 kop míš.
Zanechává mu při té chalupě klisnu 1, vůz a brány.

Fol. 3a

z kteréžto sumy patřiti bude:
milostivé vrchnosti
záduší hostivickému
Anně vnučce Jana Endera
Janovi Járovi z vyplaceným

22 kop 40 grošů
13 kop 10 grošů
13 kop 10 grošů
21 kop
–––––––––––––
70 kop
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Na to
téhož léta při drženém soudě položil gruntovních peněz 4 kopy, z nich propuštěno milostivé vrchnosti 2 kopy, má tu ještě vrchnost
20 kop 40 grošů,
záduší hostivickému 1 kopa, má tu ještě záduší
12 kop 10 grošů,
Anně vnučce Jana Endry
13 kop 10 grošů,
Janovi Járovi 1 kopa, má tu ještě
20 kop
–––––––––––––
66 kop
Léta 1703 dne 12. February při drženém soudu položil peněz gruntovních 3 kopy, propuštěny jsou záduší hostivickému, zůstává dopláceti
63 kop, totiž
milostivé vrchnosti
20 kop 40 grošů,
záduší hostivickému
9 kop 10 grošů,
Anně vnučce neb. Jana Endry
13 kop 10 grošů,
Janovi Járovi
20 kop.
Léta 1704 dne 19. January při drženým soudě položil milostivé vrchnosti 3 kopy
Léta 1705 dne 27. January položil při držených soudech
milostivé vrchnosti
Janovi Járovi
zůstává dopláceti a patří
milostivé vrchnosti
záduší hostivickému
Anně vnučce nebožtíka Jana Endry
Janovi Járovi

2 kopy,
1 kopu,
15 kop 40 grošů,
9 kop 10 grošů,
13 kop 10 grošů,
19 kop
–––––––––––––
57 kop

Fol. 3b

Léta 1706 při drženém soudě položil
milostivé vrchnosti
Janovi Járovi
Léta 1707 dne 4. January položil peněz gruntovních
milostivé vrchnosti
má tu ještě milostivá vrchnost
záduší hostivické
Anna Hraběnka
Janovi Járovi

2 kopy,
1 kopu.

2 kopy,
11 kop 40 grošů,
9 kop 10 grošů,
13 kop 10 grošů,
18 kop
–––––––––––––
52 kop
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Fol. 4a

2. Grunt Chalupa Osvaldovská
v knihách od Matyáše založených na listu 237.7

Jiřík Osvald
má grunt za 250 kop koupený a zaplacený.

Daniel syn Jiříka Osvalda.
Léta 1667 vedle právního prošacování od osob přísežných, rychtářů a konšelů rychty
hostivické, té chalupy, při níž se nachází rolí orných pod 18 strychů, louky 2, sena se
nabírá vůz selský, nadepsaný Daniel syn Jiříka Osvalda ujal ji sobě, manželce, dědicům
a budoucím svým tak, jak prošacována byla, za summu 140 kop míšeňských, na tu summu
závdavku položiti má 10 kop, peníze gruntovní každoročně do zaplacení při soudech po
5 kopách pokládati má, s přídavky těmito: koňského dva kusy, dobytka hovězího tři kusy,
vůz, pluh, brány a jiné hospodářské věci, to se přidává. Nápadníci k té chalupě jsou
Mandalena vdova, matka sirotků, Daniel syn na gruntu hospodářem a Jiřík.
Stal se zápis na zámku kladenském 9. January léta 1668.
Odtud vyjití náleží nápadníkům
Jiříkovi synu Osvaldovému a po něm vrchnosti
Danielovi synu, držiteli gruntu
Mandaleně matce jejich

46 kop 40 grošů
46 kop 40 grošů
46 kop 40 grošů
–––––––––––––––
140 kop míšeňských

Anno 1674 dne 14. February složil máteři na její díl dvě krávy, v penězích 15 kop, má tu
ona matka ještě
31 kop 40 grošů,
vrchnost po Jiříkovi synu Osvaldovém
46 kop 40 grošů
a Daniel syn, držitel gruntu
46 kop 40 grošů.

Fol. 4b

Léta 1676 dne 14. Marty složil máteři na její díl 2 kopy, má tu ještě
29 kop 40 grošů
vrchnost
46 kop 40 grošů,
a Daniel syn, držitel gruntu
46 kop 40 grošů.
Léta 1676 dne 20. Decembris položil při soudě 2 kopy, propuštěny vrchnosti 2 kopy, má tu
ještě vrchnost
44 kop 40 grošů,
máteř
29 kop 40 grošů,
Daniel syn, držitel gruntu
46 kop 40 grošů.

7

Litovický statek čp. 12, nyní nám. 1. máje čp. 632.
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Léta 1678 dne 28. Decembris položil gruntovních peněz při soudě 2 kopy, puštěny máteři
Daniela Osvalda,
má tu ještě milostivá vrchnost
44 kop 40 grošů
a máteř Daniela Osvalda
27 kop 40 grošů,
Daniel syn držitele gruntu
46 kop 40 grošů.
Léta 1679 dne 29. February8 položil v soudě 2 kopy,
propuštěny vrchnosti 1 kopa, má tu ještě
43 kop 40 grošů
a máteři Daniela Osvalda 1 kopa, má tu ještě máteř Daniela Osvalda
26 kop 40 grošů,
Daniel syn, držitel gruntu, nyní děti po něm
46 kop 40 grošů.
Léta 1682 dne 29. January položil v soudě 2 kopy, propuštěny
vrchnosti 1 kopa, má tu ještě
máteři Osvaldové 1 kopa, má tu ještě
sirotkům nebožtíka Daniela Osvalda s máteří

42 kop 40 grošů,
25 kop 40 grošů,
46 kop 40 grošů.

Léta 1688 dne 23. Marty složil v soudě 2 kopy,
propuštěna vrchnosti 1 kopa, má tu ještě
41 kop 40 grošů,
máteři Osvaldové 1 kopa, má tu ještě
24 kop 40 grošů,
učinila ohlášení své při knihách těchto, že z těch 24 kop 40 grošů odevzdává k záduší
svatého Floriána
6 kop 10 grošů,

Fol. 5a

Martinovi vnuku svému
Vítovi druhému
Alžbětě vnučce
a tak tu Mandalena Osvaldka nic více míti nebude,
sirotkům nebožtíka Daniela Osvalda s máteří
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil
milostivé vrchnosti 1 kopu, má tu ještě
záduší svatého Floriána na Kladno
Martin vnuk
Vít
Alžběta vnučka
sirotci nebožtíka Daniela Osvalda s máteří

8

6 kop 10 grošů,
6 kop 10 grošů.
6 kop 10 grošů,
46 kop 40 grošů.

40 kop 40 grošů,
6 kop 10 grošů,
6 kop 10 grošů,
6 kop 10 grošů,
6 kop 10 grošů,
46 kop 40 grošů.

Data dodatečně opravována z 28. února 1678. Správně má být zřejmě 29. února 1680, protože v roce
1679 neexistuje 29. únor a splátka by byla vybrána dva měsíce po předchozí v prosinci 1679.
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Matouš Sobotka.
Léta 1703 dne 12. February při drženém soudu složil na místě Jiřího Osvalda, kteréžto
jemu po vzetí nového zápisu k poražení přijdou, 3 kopy propuštěny jsou milostivé vrchnosti a zůstává dopláceti milostivé vrchnosti
37 kop 40 grošů,
k záduší svatého Floriána na Kladno
6 kop 10 grošů,
Martinovi vnukovi
6 kop 10 grošů,
Vítovi
6 kop 10 grošů,
Alžbětě vnučce
6 kop 10 grošů,
sirotkům nebožtíka Daniela Osvalda s máteří
46 kop 40 grošů.
Ao. 1704 dne 19. January položil při drženém soudě milostivé vrchnosti 3 kopy.
Ao. 1705 dne 27. January při drženém soudu položil milostivé vrchnosti 3 kopy.

Fol. 5b

Léta 1706 dne 8. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 1 kopu 30 grošů,
má tu ještě milostivá vrchnost
30 kop 10 grošů,
svatému Floriánu na Kladno
6 kop 10 grošů,
Martinovi vnukovi
21 kop 43 grošů 2 denáry,
Vítovi
21 kop 43 grošů 2 denáry,
Alžbětě Matouškový do Hostivic
21 kop 43 grošů 2 denáry.
Léta 1707 dne 4. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 2 kopy 10 grošů,
má tu ještě milostivá vrchnost
28 kop,
Martin vnuk Osvald
21 kop 43 grošů 2 denáry,
Vít Osvald
21 kop 43 grošů 2 denáry,
Alžběta Matoušková
21 kop 43 grošů 2 denáry,
k svatému Floriánu na Kladno
6 kop 10 grošů.
–––––––––––––––––––––
99 kop 20 grošů
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Fol. 6a

3. Grunt Novákovský
v knihách od Matyáše založených na listu 242.9

Jan Novák
Jan Novák vedle zprávy lidí měl ten grunt koupený za 400 kop míšeňských a že na něj do
léta 1657 vyplatil 380 kop, potom do léta 1660 položil vrchnosti 6 kop a ještě vrchnosti
dopláceti má po 2 kopách na roky 14 kop.
Léta 1661 dne 14. February Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává dopláceti 12 kop
a vzaty k ruce vrchnosti, ostatní též vrchnosti náležejí.
Léta 1662 dne 27. January Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává dopláceti 10 kop,
propuštěny k ruce vrchnosti.
Léta 1663 dne 23. January Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává 8 kop, k ruce vrchnosti propuštěny.
Léta 1667 dne 8. Decembris Jan Novák v soudě položil 2 kopy, zůstává 6 kop, propuštěny
vrchnosti.
Léta 1671 dne 15. January Jan Novák v soudě položil gruntovních peněz 2 kopy, propuštěny vrchnosti, má tu vrchnost 4 kopy.
Léta Páně 1671 dne 7. Decembris položil 2 kopy, má tu vrchnost ještě dobírati 2 kopy.
Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz posledních vrchnosti 2 kopy. A tak má
grunt svůj zaplacený.

Jan Mladý Jára.
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento Jan mladší Jára se
vším k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 400 kop míšeňských,
každoročně po 3 kopách skládati má je nápadníkům těmto:

9

Litovický statek čp. 11, nyní nám. 1. máje čp. 631.
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Fol. 6b

Jiříkovi, synu nebožtíka Jana Nováka
30 kop
Anně dceři zmrhalé a z gruntu zběhlé, pokudž se na grunt nenavrátí, milostivé vrchnosti
patřiti bude
10 kop
Vítovi, synu jejímu
30 kop
Magdaleně dceři Jana Nováka a nyní manželce Jana Járy mladšího 9 kop
Kateřině manželce nebožtíka Jana Nováka
321 kop
–––––––
400 kop
Pozn.: Jan Jára mladší k těmto 321 kopám ohlášení učinil takové, že jemu táž Kateřina
před smrtí svou odkázala za to, že jest jí smrti dochoval a za živobytí jejího jednu svini
plemenící a prase půlletní dal, poněvadž ale žádných svědků nepostavil, mnohem méně
její vůli písemně neukázal, zanechává se to do podstatnějšího od něho toho provedení
aneb dokázání.
Léta 1689 dne 28. January při držení soudu nepoložil nic, má tu přece
Jan Novák
30 kop,
po Anně zběhlé a zmrhané vrchnost
10 kop,
Vít syn úhonec týž Anny
30 kop.
Držitel gruntu tohoto Jan Jára dal sobě poraziti, co na Magdalenu dceru Jana Nováka
a nyní manželku jeho podílu přicházelo, 9 kop, item podílu Kateřiny manželky nebožtíka
Jana Nováka, která mu to před smrtí svou odkázala a toho Matěj Tuchlovský dosvědčuje,
321 kop, a tak tu nic více, jenom výš jmenovaní nápadníci tři co pohledávati a pretense
svou míti budou.

Fol. 7a

Léta Páně 1699 dne 16. February při držení soudu položil gruntovních peněz milostivé
vrchnosti 5 kop, má tu ještě milostivá vrchnost
5 kop,
Jan Novák po nebožtíkovi Jiříkovi Novákovi syn nebožtíka Jana Nováka
30 kop,
Vítovi úhončeti po Anně zmrhané
30 kop
––––––
65 kop
Ao. 1703 dne 12 February při držení soudu položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti
5 kop, rest k doplacení totiž výš nadepsaným nápadníkům 60 kop.
Ao. 1704 dne 19. January nepoložil nic.
Anno 1705 nepoložil nic.
Vynašlo se při drženém soudu z těch 60 kop držiteli gruntu nynějšímu patřící jsou, pročež
se tuto vypisují a tím grunt jeho očišťuje.
Ao. 1706 dne 8. January vynašlo se při drženém soudu, že grunt zaplacený a očištěný jest.
Ao. 1707 dne 4. January vynašlo se, že ten grunt zaplacený a očištěný jest.
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Fol. 8a

4. Grunt Zikmundovský
v knihách od Matyáše založených na listu 248.10

Jiřík Zikmundů
Léta 1657 jest psáno, že týž Jiřík Zikmundův má ten grunt zaplacený, kromě Anně sestře
Zikmundové má vydati 40 kop a ty má platiti při nejprvnějším soudě a potom dále do
vyplacení po 1 kopě 30 groších.
Léta 1658 20. Marty při soudě položil Jiří Zikmundů Anně sestře své 1 kopu 30 grošů.
Léta 1661 při držení soudu Jiří Zikmundů položil Anně sestře své 1 kopu 30 grošů, zůstává
jí dopláceti ještě 37 kop.
Léta 1662 dne 27. January Jiří Zikmundův v soudu položil 1 kopu 30 grošů, zůstává
dopláceti 35 kop 30 grošů, propuštěny Anně sestře jeho.
Léta 1663 dne 23. January Jiří Zikmund v soudu položil 1 kopu 30 grošů, zůstává dopláceti
34 kop, propuštěny Anně sestře jeho.

Jiný zápis Jana Endera na ten grunt.
Léta 1663 dne 30. Aprilis vedle právního prošacování skrze osoby přísežný rychty hostivické Jan Ender ujal grunt od Jiříka Zikmundova se vším k němu od starodávna příslušenstvím tak, jakž ho předešlí držitelové v užívání byli, za summu 140 kop míšeňských, na tu
summu závdavku položiti má při času svatého Václava roku přítomného 1663 5 kop.
Kladení peněz gruntovních počnouc při nejprvnějším soudě každoročně do vyplacení
poslední summy po 5 kopách jíti má. K tomu gruntu náleží rolí orných i s porostlinami za
1 ½ lánu, zahrádky jsou dvě a něco stromoví štěpného, sena se nabírá nejméně 3 vozy,
žita, co jest seto na zimu, po 6 strychách a pšenice 1 strych 1 věrtel, z toho třetí mandel
Jan Ender vzíti a ostatek Jiřík Zikmund k své ruce obrátiti má, z toho gruntu vyjití náleží

Fol. 8b

Anně sestře Zikmundové 34 kop a Jiříkovi Zikmundovi i s závdavkem 106 kop. Stal se zápis
na zámku kladenském dne 16. May léta 1663.
Léta 1667 dne 8. Decembris Jan Ender v soudě položil závdavku 5 kop a na peníze
gruntovní též 5 kop, zůstává dopláceti 130 kop, těch 10 kop jsou vrchnosti
propuštěny.
Léta Páně 1671 dne 15. January při drženém soudu Jan Endr položil gruntovních peněz
5 kop, propuštěny na místě Anny sestry Zikmundové zběhlé vrchnosti.

10

Litovický statek čp. 10, nyní nám. 1. máje čp. 630.
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Léta Páně 1671 dne 7. Decembris při držení soudu položil Jan Endr 5 kop míšeňských,
propuštěné Anně Zikmundové (:jenž se zase navrátila:)
1 kopa 30 grošů
a vrchnosti po Jiříkovi Zikmundovi
3 kopy 30 grošů.
Má tu ještě Anna Zikmundová
17 kop 30 grošů
a vrchnost
102 kop 30 grošů.
Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 5 kop, z toho propuštěno vrchnosti
3 kopy 30 grošů a Anně Zikmundové 1 kopa 30 grošů.
Léta 1674 dne 14. February položil gruntovních peněz 3 kopy, propuštěné vrchnosti po
zběhlém Jiříkovi Zikmundovi a Anně Zikmundové, má tu ještě po nich vrchnost, totiž
po Jiříkovi 96 kop a po Anně 16 kop.
Léta 1676 dne 14. February položil gruntovních peněz 4 kopy, propuštěny vrchnosti, má tu
ještě vrchnost po Jiříkovi 92 kop a po Anně 16 kop.
Léta 1676 dne 20. Decembris položil gruntovních peněz 2 kopy, puštěny vrchnosti, má tu
ještě vrchnost po Jiříkovi
90 kop
a po Anně
16 kop.
Léta 1678 dne 28. Decembris nepoložil v soudě nic.

Fol. 9a

Matěj Endr, syn Jana Endra.
Léta 1679 dne 23. February podle právního prošacování ujal ten grunt od otce svého sobě,
manželce a budoucím svým se vším k němu příslušenstvím za sumu 140 kop míšeňských
vymiňujíce sobě z téhož gruntu pro další jeho obživení 1 valacha, 1 krávu a 1 volka
ročního slibujíce on Matěj Ender otce svého do smrti při témž gruntu vyživiti, klásti maje
na roky po 3 kopách míšeňských, odtud vyjíti náleží
vrchnosti po Jiříkovi
90 kop
a po Anně
16 kop
a synu Jana Endra vyplacením na týž grunt
34 kop,
to se mu na jeho díl odpisuje.
V tom létu 1679 položil 3 kopy, propuštěny vrchnosti,
má tu ještě vrchnosti po Jiříkovi
a po Anně

87 kop
16 kop.

Léta 1682 položil v soudě 2 kopy, propuštěny vrchnosti,
má tu ještě vrchnost po Jiříkovi
a po Anně

85 kop
16 kop.
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Jan Cvekl.
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento Jan Cvekl přiženíce
se k Rozině pozůstalé vdově po nebožtíku Matějovi Enderovi se vším k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 240 kop míšeňských, z té sumy poráží sobě
Jan Cvekl, co tak na ten grunt byvše na stavení hrubě spustlý vynaložil, 100 kop a Rozině
manželce téhož Jana Cvekla od nebožtíka manžela jejího vyplacených a díl po Janovi
Enderovi připadlých 39 kop.

Fol. 9b

Zůstane tehdy každoročně po 3 kopách míšeňských skládati maje 101 kop míšeňských
nápadníkům tuto jmenovaným
milostivé vrchnosti po Jiříkovi
85 kop,
item po Anně
16 kop.
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil milostivé vrchnosti 3 kopy, má tu ještě 98 kop.
Léta 1699 dne 16. February při držení tomto soudě položil gruntovních peněz milostivé
vrchnosti 3 kopy, má tu ještě milostivá vrchnost
95 kop.
Léta 1703 dne 12. February při drženém soudu položil milostivé vrchnosti 5 kop, kdežto
ještě milostivá vrchnost míti ráčí
90 kop.
Léta 1704 dne 19. January položil milostivé vrchnosti 5 kop.
Anno 1705 dne 27. January položil milostivé vrchnosti při soudech držených 5 kop, zůstává
dopláceti a patří milostivé vrchnosti
80 kop.
Anno 1706 dne 8. January položil milostivé vrchnosti 5 kop, má tu ještě milostivá vrchnost
75 kop.
Anno 1707 dne 4. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 5 kop, zůstává
dopláceti vše milostivé vrchnosti
70 kop.
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Fol. 10a

5. Grunt Mrázkovský, ten pustý zůstává,
v knihách od Matyáše založených na listu 254.11

Jiřík Nedbal.
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento na stavení spuštěný
a žádných svršků při něm se nenacházejících Jiřík Nedbal se vším k němu od starodávna
náležejícím příslušenstvím za summu 235 kop míšeňských, k placení každoročně po
3 kopách, odkudž vyjití náleží
milostivé vrchnosti
205 kop
Janovi Mrázovi za vystavění gruntu
30 kop
–––––––
235 kop
Při drženém tomto soudě nepoložil nic.

Jakub Bledý.
Léta 1689 dne 28. January Jakub Bledý ujal grunt tento po Jiříkovi Nedbalovi, poněvadž on
Nedbal pro nemoc ženy své jej déle držeti nemohl, a přistoupil k tomu šacunku výš
doloženému, z čehož náležeti bude
milostivé vrchnosti
205 kop
a Janovi Mrázovi za vystavění gruntu
30 kop.
–––––––
235 kop
Při tomto soudě Jakub Bledý nepoložil nic.
Léta Páně 1699 dne 16. February při držení tomto soudu položil gruntovních peněz
milostivé vrchnosti 4 kopy, má tu ještě milostivá vrchnost
201 kop.
Jan Mráz po dostání při tomto soudě, což týž před držením totiž odvedl, žita 1 strych
za 2 krejcary a peněz hotových 20 zlatých, odpisuje se 2 kopy, a při držení tohoto
soudu má položiti 1 kopu a tak tu má ještě Jan Mráz
12 kop
a Kateřině, sestře jeho má položiti 1 kopu, bude též ještě míti
14 kop
–––––––
227 kop

11

Litovický statek čp. 36, nyní K Rybníku čp. 656.
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Fol. 10b

Ao. 1703 dne 12. February při drženém soudu složil Jakub Bledý 6 kop, puštěny jsou
milostivé vrchnosti 4 kopy a Janovi Mrázovi 2 kopy, zůstává ještě dopláceti milostivé
vrchnosti
197 kop,
Janovi Mrázovi
10 kop
a Kateřině sestře jeho
14 kop.
–––––––
221 kop
Ao. 1704 dne 12. January položil 6 kop, jsou puštěny milostivé vrchnosti 4 kopy, Janovi
Mrázovi 1 kopa a sestře jeho 1 kopa.
Anno 1705 dne 27. January položil při soudech držených 6 kop, jsou puštěny
milostivé vrchnosti
3 kopy,
Janovi Mrázovi
2 kopy
a Kateřině sestře jeho
1 kopa,
zůstává dopláceti a patří milostivé vrchnosti
190 kop,
Janovi Mrázovi
7 kop
a Kateřině sestře
12 kop.
Ao. 1706 dne 8. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 3 kopy, Janovi
Mrázovi 7 kop a Kateřině sestře 1 kopu.
Anno 1707 dne 4. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 3 kopy, Kateřině
Ponocný 1 kopu, má tu ještě
milostivá vrchnost
184 kop
a Kateřina
10 kop.
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Fol. 11a

6. Grunt Perníčkovský
v knihách od Matyáše založených na listu 257.12

Anna Pěnkavová vdova, pustý grunt
Léta 1657 vynašlo se, že ten grunt býval za 500 kop, vyplaceno na něj 390 kop, ostatní
110 kop náleží
Anně Perníčkové, která zůstává v Mořině,
50 kop,
vrchnosti po Havlovi Perníčkovi
60 kop
a to placení začíti se má při nejprvnějším soudě po 2 kopách.
Léta 1658 při drženém soudě Anna Pěnkavová po umrlým Havlovi Perníčkovi položila
vrchnosti 2 kopy, zůstává dopláceti 108 kop, z toho vyjití náleží
Anně Perníčkové
50 kop,
vrchnosti po Havlovi Perníčkovi
58 kop.

Jiný prodej toho gruntu.
Martin Volšanský.
Léta 1662 dne 24. Juny vedle právního prošacování skrze osoby přísežné, totiž Tomáše
Kobylu, rychtáře vrchního rychty hostivické, Matěje France z Sobína, Jiříka Koutného
odtud, Matěje Šafaříka rychtáře hostivického, Matěje Zelenku odtud a Jana Endera
rychtáře litovského, nadepsaný Martin Volšanský ujal ten grunt vedle téhož prošacování se
vším k němu od starodávna příslušenstvím tak, jak ho předešlí držitelové v užívání byli, za
summu 120 kop míšeňských, závdavku při nejprvnějším soudě položiti má 5 kop a potom
dále do zaplacení při soudech po 5 kopách pokládati má. Odtud vyjití náleží

Fol. 11b

Anně Perníčkové, která jest propuštěna do Mořině a neví se, jestli propuštěna ze spravedlnosti,
50 kop
vrchnosti po Havlovi Perníčkovi
58 kop
Anně Pěnkavové
12 kop
Léta 1667 dne 8. Decembris Martin Volšanský v soudě položil závdavku 5 kop a na peníze
gruntovní 5 kop, a tak všeho 10 kop, zůstává 110 kop, propuštěno vrchnosti 8 kop,
má tu vrchnost 50 kop, Anně Pěnkavové do Hostivice 2 kopy, má tu 10 kop.
Léta Páně 1671 dne 14. January Martin Volšanský v soudě položil gruntovních peněz
5 kop, propuštěno vrchnosti 3 kopy, má tu vrchnost 47 kop, Anně Pěnkavové 2 kopy,
má tu 8 kop, a Anna Perníčková v Mořině a po ní její dceři Zuzaně do Mořiny 50 kop
náleží.

12

Litovický statek čp. 5, nyní Litovická čp. 625.
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Matěj Tuchlovský.
Léta 1676 dne 14. Marty ujal ten grunt po Martinovi Volšanským se vším k němu
příslušenstvím za summu 120 kop míšeňských tak, že ročně nápadníkům z toho statku
vejruňky po 3 kopách klásti povinen bude. Z toho vyjíti má
vrchnosti na místě propuštěné Máři
47 kop,
13
po Pavlovi Perníčkovi
50 kop,
Anně Perníčkové
8 kop
a po Martinovi Volšanským zběhlým vrchnost
15 kop.
Léta 1678 dne 28. Decembris při držených soudech nepoložil nic.
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil 2 kopy, propuštěny vrchnosti 1 kopa,
má tu ještě vrchnost
46 kop,
po Pavlovi Perníčkovi
50 kop,
Anně Perníčkové 1 kopa, má tu ještě
7 kop,
15 kop.
a Martinem Volšanským vyplacených14

Fol. 12a

Léta 1682 dne 29. January položil v soudě 3 kopy, propuštěny vrchnosti 2 kopy,
má tu ještě
44 kop
a Anně Perníčkové 1 kopa, má tu
6 kop,
po Pavlovi Perníčkovi dceři Zuzaně do Mořiny
50 kop,
a Martinovi Volšanskému
15 kop.
Léta 1688 dne 23. Marty položil v soudě 3 kopy, propuštěny vrchnosti 2 kopy,
má tu ještě
42 kop
a Anně Perníčkové 1 kopa, má tu
5 kop,
po Pavlovi Perníčkovi Zuzaně v Mořině
50 kop,
Martinovi Volšanskému
15 kop.
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil milostivé vrchnosti 2 kopy,
má tu ještě vrchnost
40 kop,
Anně Perníčkové slíbil položiti 1 kopu, bude míti ještě 4 kopy,
po Pavlovi Perníčkovi Zuzaně v Mořině
50 kop,
Martinovi Volšanskému
15 kop.

13
14

V předchozích zápisech je Perníček psán jako Havel (převzato z předchozí knihy).
Na rozdíl od předchozí knihy, ze které pochází opis, uvedeno jména Martina Volšanského správně.
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Léta Páně 1699 dne 16. February v soudě položil milostivé vrchnosti 3 kopy,
má tu ještě milostivá vrchnost
37 kop,
Anně Perníčkové
4 kopy,
po Pavlovi Perníčkovi Zuzaně v Mořině
50 kop
a Martinovi Volšanskému
15 kop.
–––––––
106 kop
Léta Páně 1703 dne 13. February při drženém soudu položil 3 kopy a puštěny jsou milostivé vrchnosti 2 kopy a po Pavlovi Perníčkovi Zuzaně v Mořině 1 kopa, zůstává dopláceti milostivé vrchnosti
35 kop,
Anně Perníčkové
4 kopy,
Zuzaně po Pavlovi Perníčkovi v Mořině
49 kop
a Martinovi Volšanskému
15 kop.
–––––––
103 kop

Fol. 12b

Léta 1704 dne 19. February při drženém soudě položil milostivé vrchnosti 3 kopy.
Léta 1705 dne 27. January položil milostivé vrchnosti 3 kopy, zůstává dopláceti a patří
milostivé vrchnosti
29 kop,
Anně Perníčkové
4 kopy,
Zuzaně Perníčkové
49 kop
Martinovi Volšanskému neb ženě Kryštofa Kroca
15 kop.
Léta 1706 dne 8. January položil milostivé vrchnosti 1 kopu, Zuzaně Perníčkové 2 kopy
a Anně Perníčkový 4 kopy,15 zůstává dopláceti
milostivé vrchnosti
28 kop,
Zuzaně Perníčkové
47 kop,
Anně Perníčkové
0
Martin Volšanský neb Kryštof Kroc
15 kop
–––––––
90 kop
Léta 1707 dne 4. January položil milostivé vrchnosti 4 kopy, má tu ještě
milostivá vrchnost
24 kop,
Anna Perníčková
0
Zuzana Perníčková
47 kop
Martin Volšanský neb Kryštof Kroc
15 kop
–––––––
86 kop
15

Platba Anně Perníčkové dopsána dodatečně a opravena její pohledávka.
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Fol. 13a

7. Grunt chalupa Vlčkovská
v knihách od Matyáše založených na listu 263.16

Jan Vlček
má ten grunt 50 kop koupený a zaplacený.

Jan Vlček syn.
Léta Páně 1671 dne 15. January Jan Vlček ujal ten grunt po otci svém se vším k němu od
starodávna příslušenstvím za summu 50 kop a jakož tu jemu Janovi Vlčkovi držiteli gruntu
na jeho díl 16 kop 40 grošů náleží, takové on jako by je v závdavku položil, sobě odpisuje
a ještě na roky po 2 kopách dopláceti povinen bude, totiž:
Evě Vlčkové, máteři své
16 kop 40 grošů,
Bartolomějovi bratru svému
16 kop 40 grošů.

Bartoloměj Vlček.
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt neb chalupu tuto Bartoloměj Vlček se vším k ní od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 50 kop míšeňských, což jemu jakožto po Janovi bratru a Evě máteři jeho právem nápadním po úmrtí
přináleží, a žádný na ní co pohledávati nemá.
Léta 1689 dne 28. January při drženém soudě zanecháno při tom, nenacházejíce se žádný
nápadník.

Fol. 13b

[Prázdná strana]

16

Litovický statek čp. 4, nyní Litovická čp. 624.
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Fol. 14a

8. Grunt Kolářovský pustý
v knihách od Matěje založených na listu 269.17

Jakub Vobroučka.
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal chalupu tuto pustou a pole
všechny zarostlé Jakub Vobroučka se vším k ní od starodávna náležícím příslušenstvím za
summu 40 kop míšeňských, každoročně po 2 kopách skládati maje do vyplacení těch
40 kop, ku kterýmžto pokládal se býti za dědice Vít Kolář v létu 1683 v špitále kladenském
zůstávající, a že by mu táž chalupa samému přináležela a žádný jiný na ní co pohledávati
že nemá, zprávu činil, vedle čehož se i prohlásil, že za tuž všecknu pratensi svou
10 zlatých dvěma věrteli bílé a dvěma věrteli režné mouky spokojiti by se dal. Stalo se
tehdy téhož léta 1683 a dne 23. Marty u přítomnosti Jiříka Tobiáše rychtáře, Jakuba
Javůrka souseda kladenského, mezi tímto kupujícím a nebožtíkem Kolářem porovnání
takové, že jest on Kolář na těch 10 zlatých peněz 3 zlaté a mouky režné 2 věrtele přijal,
i také ji skutečně užil, a ostatních 7 zlatých k zaplacení. Mouky pak pšeničné 2 věrtele po
smrti své do špitálu chudým lidem odkázal, a tak on Jakub Vobroučka neodvedouce
takových 7 zlatých dva věrtele mouky pšeničné žádnému, jestliže dle té námluvy grunt
užívati chtíti bude, povinen jest to obé složiti, a poněvadž žádný dědic po nebožtíkovi
Kolářovi se nenašel, však 2 zlaté 2 krejcary 3 denáry dluhu nájmu ze špitálu doberského
zůstal, takové z těch 7 zlatých nedoplacených se poráží a ostatní 4 zlaté 57 krejcarů
3 denáry k špitálu sv. Floriána, kdež jeho tělo mrtvé leží, přináležeti bude jako i ty
2 věrtele mouky pšeničné, což povinen bude složiti držitel gruntu tohoto.

Fol. 14b

Léta 1689 dne 28. January při drženém soudě nepoložil nic, ostává přece k doplácení výše
doložený rest.

Jan Procházka.
Léta 1703 dne 12. February při drženém soudu složil Jan Procházka povinný rest k špitálu
svatého Floriána na Kladno, totiž: 4 zlaté 57 krejcarů 3 denáry, tím grunt svůj očistil a tak
sedí v gruntu zaplaceným.
Léta 1705 dne 27. January nepoložil nic, při drženém soudu se vynašlo dle producirované
quitanti, že jest nápad k sv. Floriánu na Kladno zaplatil a tím svůj grunt očistil.
Léta 1706 dne 8. January vynašlo se, že tento grunt zaplacený a očištěný jest.
Léta 1707 dne 4. January vynašlo se, že tento grunt zaplacený a očištěný jest.

17

Litovický statek čp. 15, nyní Litovická čp. 635.
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Fol. 15a

9. Grunt Vítovský pustý
v knihách od Matyáše založených na listu 272.18

Šimon Hruška, držitel gruntu.
Léta 1679 dne 29. February ujal ten grunt sobě, manželce a budoucím svým k dobrému
dle právního prošacování se vším k němu od starodávna příslušenstvím, na místo zpustlý
a pole na díle porostlé, jichž se k dotčenému gruntu dle urbáře nachází pod 1 lán, louky 2
a sádek nad rybníkem Litovským malý krajní 1, za summu 90 kop míšeňských, kterážto
summa, pokudž se žádných nápadníků nenajde, na milostivou vrchnost připadá. Roboty
potažní a contribuce do 3 let jemu se passirují, v roky vypláceti maje po 3 kopách
míšeňských.
Léta 1688 dne 23. Marty položil v soudě vrchnosti 3 kopy, má tu ještě 87 kop míšeňských.
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil milostivé vrchnosti 3 kopy, má tu ještě 84 kop
míšeňských.
Léta 1699 dne 16. February v soudě položil milostivé vrchnosti 4 kopy, má ještě vrchnost
80 kop míšeňských.
Léta 1703 dne 12. February při drženém soudu položil milostivé vrchnosti 4 kopy, kdežto
ještě týž milostivé vrchnosti dlužen pozůstává 76 kop.
Ao. 1704 dne 19. January položil milostivé vrchnosti 4 kopy.

Fol. 15b

Anno 1705 dne 27. January položil při soudě drženém milostivé vrchnosti 4 kopy, zůstává
dopláceti a patří Milostivé vrchnosti 68 kop.
Anno 1706 dne 8. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 4 kopy, má tu
ještě milostivá vrchnost 64 kop.
Anno 1707 dne 4. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 4 kopy, zůstává
dopláceti vše milostivé vrchnosti 60 kop.

Fol. 16a a 16b

[Prázdné strany]

18

Litovický statek čp. 14, nyní Litovická čp. 634.
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Fol. 17a

Ves Jeneček Malý
1. Grunt Nedbalovský
v starých knihách na listu 120 a v knihách od Matyáše založených na listu 279.19

Zápis Václava Kozla
Léta 1661 dne 6. Marty vedle právního prošacování skrze přísečné osoby, totiž Tomáše
Kobylu rychtáře vrchního řepského, Matěje France rychtáře sobínského, Jana Endera rychtáře litovského, Matěje Šafaříka rychtáře hostivického a Jiříka Kozáka rychtáře břevského,
nadepsaný Václav Kozel ujal grunt po Kryštofovi Nedbalovi se vším k němu příslušenstvím
tak, jak ho předešlí držitelové v užívání byli, tak jakž prošacovaný byl, za summu 160 kop
míšeňských. Na tu summu závdavku položiti maje při času sv. Vavřince sobě tohoto při
tom nebo 1661 10 kop, ostatních 150 kop do vyplacení vší summy každoročně při soudech
po 5 kopách dopláceti míti bude, při kterémžto gruntu jest polí zádušních k záduší hostivickému náležejících jest pod 15 strychů a ty nyní ladem leží. Však když se osívají, dává se
k záduší třetí mandel.
Odtud vyjití náleželo:
předně vrchnosti po Janovi Štírkovi závdavku
10 kop,
potom vrchnosti po tom Janovi Štírkovi ještě napřed
73 kop,
Pavlovi Nedbalovi mimo 10 kop, co Anně dceři věna z svého podílu odevzdal, ještě podle
velikosti a malosti
30 kop 15 grošů,
Matějovi Nedbalovi bratru jeho podobně
36 kop 45 grošů,
Anně dceři Pavlově věna, což z jeho podílu sraženo,
10 kop.

Fol. 17b

Jest ta Anna vdaná v Tachlovicích za Václavem Kroupou.20
Stal se zápis tento na zámku kladenském léta a dne svrchu psaného.
Léta 1688 dne 23. Marty při držení soudu nachází se až dosavad grunt tento pustý.

19
20

Bývalý malojenečský statek čp. 6, později Družstevní čp. 949.
V předchozím zápise čteno, že Anna je vdova za Václavem Krausem.
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Tomáš Zábranský.
Léta 1689 dne 28. January vedle právního prošacování ujal grunt tento pustý a toliko
samé místo Tomáš Zábranský s vším k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím za
summu 130 kop míšeňských, při kterémžto gruntu nachází se polí zádušních k záduší
hostivickému náležející pod 15 strychů, a když se osívají, k témuž záduší třetí mandel
dávati povinen jest, a poněvadž grunt dokonce pustý jsa, tehdy od roboty, contribuce
a jiných platů milostivé vrchnosti povinných do 3 let od datum zápisu tohoto se osvobozuje, po vyjití pak toho času povinen bude a má všechno to, co se výš nadpisuje, vykonávati
a platiti, však každoročně po 3 kopách vejruňků skládati maje, odkudž vyjití náleží
milostivé vrchnosti po Janovi Štírkovi
10 kop
item vrchnost po témž Janovi Štírkovi
73 kop
po Pavlovi Nedbalovi, Matějovi bratru jeho a Anně dceři nápadníkům těmto
Jiříkovi Nedbalovi vnuku téhož Pavla a Matěje
6 kop 42 grošů 6 denárů21
Matějovi bratru Jiříka Nedbala
6 kop 42 grošů 6 denárů
Anně Tuchlovské sestře jejich
6 kop 42 grošů 6 denárů
Alžbětě
6 kop 42 grošů 6 denárů
Mandaleně
6 kop 42 grošů 6 denárů
Kateřině Hruškové a nyní dětem jejím Jakubovi, Vítovi a Marii rovným dílem
6 kop 42 grošů 6 denárů
Anně Kroupové do Tachlovic
6 kop 42 grošů 6 denárů
Při drženém tomto soudě nepoložil nic, protože sobě grunt stavěti musí.
Léta Páně 1699 dne 16. February při drženém soudu položil gruntovní peněz 4 kopy,
z nich propuštěno milostivé vrchnosti 1 kopa, má tu ještě milostivá vrchnost
82 kop
sirotkům po Pavlovi Nedbalovi Jiříkovi a Matějovi ½ kopy,
má tu ještě Jiřík Nedbal
6 kop 12 grošů 6 denárů
Matěj bratr Jiříka Nedbala ½ kopy, má tu ještě
6 kop 12 grošů 6 denárů
Anna Tuchovská při tomto soudě dostala 1 kopu, má tu ještě
5 kop 42 grošů 6 denárů
Alžběta
6 kop 42 grošů 6 denárů
Mandalena
6 kop 42 grošů 6 denárů
Kateřina Hrušková a po ní dětem Jakubovi, Vítovi a Marii 1 kopa, mají tu ještě
5 kop 42 grošů 6 denárů
Anně Kroupové do Tachlovic
6 kop 42 grošů 6 denárů
Léta Páně 1703 dne 12. February při soudu držení složil milostivé vrchnosti 3 kopy a zůstává dopláceti 79 kop.
Ostatní vše, jakž nadepsáno stojí, rozepsaným nápadníkům v summě
44 kop
R. 1704 dne 18. January položil při drženém soudě milostivé vrchnosti 3 kopy.
Anno 1705 dne 27 January položil při držených soudů milostivé vrchnosti 3 kopy.
Zůstává a patří nápadníkům
117 kop
21

Částka 6 denárů u jednotlivých nápadníků dopsána většinou jiným písmem.
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Fol. 18b

Anno 1706 dne 5. January při drženém soudu položil gruntovních peněz milostivé
vrchnosti 3 kopy, item Anně Tuchovský 5 kop 42 groše 6 denárů.
Anno 1707 dne 4. January při drženém soudě položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti
4 kopy, zůstává dopláceti milostivé vrchnosti
66 kop
sirotkům Pavla Nedbala, Pavlovi
6 kop 12 grošů 6 denárů
Jiříkovi
6 kop 12 grošů 6 denárů
Alžbětě
6 kop 42 grošů 6 denárů
Magdaleně
6 kop 42 grošů 6 denárů
sirotkům Šimona Hrušky
5 kop 42 grošů 6 denárů
Anně Kroupové
6 kop 42 grošů 6 denárů
–––––––––––––––––––––––
104 kop 17 grošů 1 denár
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Fol. 19a

2. Grunt Piplasovský
v starých knihách na listu 114 a v knihách od Matyáše založených na listu 284.22
Zápis v knihách od Matyáše založených takto se nachází.

Jiřík Nedbal
Léta 1657 3. February vedle téhož gruntu od rychtáře a konšelů prošacování Jiřík Nedbal
ujal týž grunt se vším k němu přináležejícím příslušenstvím za 200 kop míšeňských. Platiti
má na roky začíti při nejprvnějším soudě i potom tak až do vyplacení po 3 kopách a to
náleží
Jakubovi Piplasovi, který zůstává v Březně a zpráva se učinila, že se ten Jakub nenachází.
Na to do léta 1660 Jiřík Nedbal položil za 3 léta 9 kop, dopláceti zůstává 191 kop, vzaty
k rukám vrchnosti.
Naproti tomu zápisu nacházím zápis v starých knihách na listu 114 Jana Sládka, kterýžto
Jan Sládek koupil byl ten grunt v létu 1610 po Janovi Piplasovi za summu 650 kop, na to
závdavku položil 150 kop a na peníze gruntovní 265 kop, a tak všeho vyplaceno měl
415 kop a měl dopláceti 235 kop.
A toho času náleželo z toho gruntu vyjití dětem Jana Piplasa v Červeném Újezdci
Václavovi
133 kop 20 grošů,
Pavlovi bratru jeho
133 kop 20 grošů
a Šimonovi synu Bašovému ve vsi Hostivici
133 kop 20 grošů.
–––––––––––––––
Činí toho, což jim vyjíti mělo
400 kop.

Fol. 19b

Na to bylo za grunt dopláceti, jakž výš psáno,
235 kop,
v truhlici sirotčí na ty sirotky uloženo bylo
165 kop
a mimo to závdavku 150 kop na hotově složeno, komu by náležel, jestli komu propuštěn
nebo do truhlice dán, o tom v tom zápisu jedna zmínka se nečiní, anebo jestli věřitelům
jakým propuštěn.
Potom ještě v těch starých knihách na tom gruntu nachází se druhý zápis, že jest Řehoř
Tobiáš po nebožtíkovi Janovi Piplasovi ten grunt koupil za 400 kop a místo položení
závdavku na Annu manželku svou (:a není položeno po kom:) 80 kop porazil a dopláceti
zůstal 320 kop, z toho že náleželo
Pavlovi synu Jana Piplase
128 kop
a Janovi Baštovi do Hostivic
64 kop
dětem nebožtíka Jana Sládka
Jakubovi
64 kop
a Václavovi
64 kop

22

Malojenečský statek čp. 1, nyní Družstevní čp. 944.
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Že pak ten grunt spuštěním na summě v posledním zápisu k ztenčení přišel a toliko za
200 kop prodán jest, děti po nadepsaném Sládkovi tu nic míti nemohou, nežli starým
nápadníkům odtud vyjíti má, totiž
vrchnosti po Pavlovi a Václavovi synů Jan Piplasa
124 kop 20 grošů
a Janovi Bašovi do Hostivic
66 kop 40 grošů
Léta 1661 Jiřík Nedbal v soudě položil 3 kopy zůstává za grunt dopláceti 188 kop, propuštěny vrchnosti, má tu vrchnost 121 kop 20 grošů.

Fol. 20a

Léta 1662 dne 9. February Jiřík Nedbal v soudě položil 3 kopy, zůstává 185 kop, propuštěny k ruce vrchnosti, má tu vrchnost 118 kop 20 grošů.
Léta 1663 dne 23. January Jiřík Nedbal v soudě položil 3 kopy, zůstává 182 kop, propuštěny vrchnosti, má tu vrchnost 115 kop 20 grošů.
Léta 1667 dne 8. Decembris Jiřík Nedbal v soudě položil 6 kop, zůstává 176 kop, propuštěny vrchnosti 4 kopy, má tu vrchnost 111 kop 20 grošů, a po Janovi Bašovi Voršile
manželce a Kateřině dceři její 2 kopy, má tu 64 kop 40 grošů.
Léta 1671 dne 15. January při držení soudu gruntovních peněz Jiřík Nedbal složil 6 kop,
propuštěny z toho vrchnosti 4 kopy, má tu vrchnost 97 kop, Bašové Voršile a Kateřině 2 kopy, mají tu 62 kop 40 grošů.
Léta 1671 dne 7. Decembris při držení soudu položil 5 kop, vrchnosti propuštěno 3 kopy,
Bašové 2 kopy.
Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 4 kopy, propuštěny vrchnosti 2 kopy,
a Bašové 2 kopy. Má tu ještě vrchnost 105 kop a Bašová 60 kop 40 grošů.
Léta 1674 dne 12. February složil peněz v soudě 3 kopy, z toho propuštěno vrchnosti
1 ½ kopy a Bašové též 1 ½ kopy.
Má tu vrchnost
103 kop 30 grošů
a Bašová má tu
59 kop 10 grošů.
Léta 1676 dne 14. Marty položil peněz 3 kopy, z toho propuštěno vrchnosti 1 kopa
30 grošů, má tu vrchnost
102 kopy
a Bašové 1 kopa 30 grošů, má tu
57 kop 40 grošů.
Léta 1676 dne 20. Decembris položil v soudě 3 kopy, puštěno vrchnosti 1 ½ kopy
a Kateřině Javůrkové 1 ½ kopy.
Má tu ještě vrchnost
100 kop 30 grošů
a Kateřina Javůrková
56 kop 10 grošů.
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Fol. 20b

Léta 1678 dne 28. Decembris položil v soudu 3 kopy, puštěno vrchnosti 1 ½ kopy a Kateřině Jabůrkové 1 ½ kopy. Má tu ještě vrchnost
99 kop
a Kateřina Javůrková
54 kop 40 grošů.
Léta 1679 dne 14. Marty 1680 položil 3 kopy, propuštěno vrchnosti 1 ½ kopy, má tu ještě
vrchnost
97 kop 30 grošů
a Kateřině Jabůrkové 1 ½ kopy, má tu ještě
53 kop 10 grošů.
Léta 1682 dne 29. January položil v soudu 3 kopy, propuštěno vrchnosti 1 kopa, má tu
vrchnost
96 kop 30 grošů
a Kateřině Jabůrkové 2 kopy, má tu
51 kop 10 grošů.
Léta 1688 dne 23. Marty položil v soudu vrchnosti 2 kopy, má tu ještě vrchnost
94 kop 30 grošů
a Kateřině Jabůrkové 1 kopu, má tu
50 kop 10 grošů.
Léta 1689 dne 28. January v soudu položil milostivé vrchnosti 2 kopy, má tu ještě
92 kop 30 grošů
a Kateřině Jabůrkové 1 kopu, má tu ještě
49 kop 10 grošů.

Matěj Nedbal.
Léta Páně 1699 dne 16. February vedle právního prošacování Matěj Nedbal ujal ten grunt
po nebožtíku otci svém tak, jak on ho v držení měl, za summu 200 kop míšeňských, z kteréžto sumy patří
milostivé vrchnosti
92 kop 30 grošů,
Kateřině Javůrkové na Kladno
49 kop 10 grošů,
sirotkům po nebožtíkovi Jiříkovi Nedbalovi vyplacením
58 kop 20 grošů.
––––––––––––––––––––––––

200 kop míšeňských
Na to téhož léta při držení soudu položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 3 kopy,
má tu ještě
89 kop 30 grošů
Kateřině Javůrkový 3 kopy, má tu ještě
46 kop 10 grošů
sirotkům po nebožtíku Jiříkovi Nedbalovi vyplacením
58 kop 20 grošů
–––––––––––––––––––––

194 kop

Fol. 21a

Léta 1703 dne 12. February složil při drženém soudu milostivé vrchnosti 6 kop. Item
skoupil podíl Kateřiny Javůrkové z Kladna dle proukázání hodnověrné quitanti za třetí
peníz, která ona dle předpsaného upsání bráti měla, totiž 46 kop 10 grošů, kdež ona
dále tu nic na něm pohledávati nemá a jeho tím quittuje, zůstává ještě dopláceti
milostivé vrchnosti
83 kop 30 grošů,
sirotkům po nebožtíkovi Jiříkovi Nedbalovi vyplacených peněz
58 kop 20 grošů
–––––––––––––––––––––

141 kop 50 grošů
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Léta 1704 dne 19. January při drženém soudu položil milostivé vrchnosti 6 kop.
Anno 1705 dne 27. January při drženém soudu položil milostivé vrchnosti 6 kop, zůstává
dopláceti a patří
130 kop.

Jan Náprstek.
Léta Páně 1701 vzavše sobě vdovu nebožtíka Matěje Nedbala Jan Náprstek, ačkoliv spolu
vždy v dobrém srozumění hospodářství své spravovati, nic však méně jsouce tu nebožtíka
Nedbala dva sirotky, pročež léta 1705 dne 30. January ujal grunt tento se vším k němu
patřícím příslušenství tak, jakž skrze Jiříka Nedbala rychtáře jenečského, Pavla Maříka,
rychtáře hostivického, Pavla Dvořáka z Hostivic právně prošacován byl

Fol. 21b

za 400 kop, k tomu přijavše všeho nebožtíka Nedbala zůstalého hospodářství a nábytku
dle dané Specificati a Taxy za 200 kop a tak za summu 600 kop, maje ale on Jan Náprstek
již na ten grunt, jakž nadepsáno, vyplaceno 18 kop a od Kateřiny Javůrkové skoupený
podíl 46 kop 10 grošů. Item co on držitel za času svého nastavení své vlastní naložil
a zlepšil, jemu se sráží 35 kop 50 grošů, jenž vynáší 100 kop, a tak k doplácení zůstává
500 kop a z nich ročně vyjíti má po 6 kopách
milostivé vrchnosti
83 kop 30 grošů
sirotkům nebožtíka Jiříka Nedbala
58 kop 20 grošů
manželce své po nebožtíkovi Matějovi patřící podíl
119 kop 23 grošů 2 ⅓ denáru
sirotkům Anně
119 kop 23 grošů 2 ⅓ denáru
a Kateřině
119 kop 23 grošů 2 ⅓ denáru
––––––––––––––––––––––––
Facit
500 kop
Anno 1706 dne 5. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 6 kop.
Anno 1707 dne 4. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 6 kop, má tu ještě
milostivá vrchnost
71 kop 30 grošů
Anna Esová
14 kop 35 grošů
Jiřímu Nedbalovi do Jenče
14 kop 35 grošů
Alžbětě Procházkové
14 kop 35 grošů
Kateřině, po ní sirotkům Šimona Hrušky
14 kop 35 grošů
manželce své přichází
119 kop 23 grošů 2 ⅓ denáru
sirotkům Anně a Kateřině po 119 kopách 23 gr. 2 ½ d.
238 kop 46 grošů 5 denárů
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Fol. 22a

3. Grunt Kambovský pustý
v starých knihách na listu 117 a v knihách od Matyáše založených na listu 290.23

Jan Kamba
Léta 1623 Jan Kamba měl ten grunt koupený po Janovi Kambovi otci svém za 900 kop
míšeňských, na tu summu po srážce podílu svého po splacení dluhů a dílu peněz vykladení
ještě měl za ten grunt po 20 kopách na roky dopláceti Šimonovi bratru svému 183 kop.
A mimo to truhlice sirotčí uloženo bylo, a ty peníze oběma bratřím Janovi a Šimonovi
náležely, 30 kop.

Kašpar Vondra.
Ujal grunt Kambovský pustý se vším od starodávna příslušenstvím sobě, manželce, dědicům a budoucím svým za summu 300 kop míšeňských, gruntovních peněz ročně klásti má
při nejprvnějším soudě po 5 kopách, odtud vyjití náleží
vrchnosti po úmrtí Šimonovi Kambovi, co tu dobírati měl, 183 kop
a po Dorotě manželce Jana Kamby, kterouž Ondřej Frejšek měl a po ní to zdědil
117 kop
–––––––
300 kop
Léta 1673 dne 9 January položil na to gruntovních peněz 5 kop, z toho propuštěno vrchnosti 3 kopy a Ondřejovi Frejškovi 2 kopy.
Anno 1674 dne 14. February položil peněz gruntovních 2 kopy, propuštěno vrchnosti
1 kopa, má tu vrchnost
179 kop
a Ondřejovi Frejškovi do Nučic 1 kopa, má tu
114 kop.

Fol. 22b

Léta 1676 dne 14. Marty položil 2 kopy, propuštěny vrchnosti 1 kopa, má tu vrchnost
178 kop
a Frejškovi 1 kopa, má tu ještě
113 kop.
Léta 1676 dne 20. Decembris položil gruntovních peněz 3 kopy, propuštěny vrchnosti
2 kopy a Ondřejovi Frejškovi 1 kopa,
má tu ještě vrchnost
176 kop
a Frejška
112 kop.

23

Malojenečský statek čp. 8, nyní Družstevní čp. 951
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Léta 1678 dne 28. Decembris položil v soudě 2 kopy, jsou propuštěny vrchnosti, má tu
ještě vrchnost
174 kop
a Frejška
112 kop.
Z těch 112 kop míšeňských nebožtík Ondřej Frejšek při poslední vůli své odkázal
do lorety hájecké
20 kop
a k záduší tachlovskému
20 kop.
Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil v soudě
vrchnosti 3 kopy, má tu ještě
Ondřej Frejšek
loreta hájecká odkazem nebožtíka Ondřeje Frejška
záduší tachlovské

171 kop,
72 kop,
20 kop,
20 kop.

Léta 1682 dne 19. January Kašpar Vondra položil v soudu 3 kopy, propuštěny vrchnosti
1 kopa, má tu ještě vrchnost
170 kop,
do lorety 1 kopu, má tu ještě
19 kop,
a k záduší tachlovskému 1 kopu, má tu
19 kop,
Ondřej Frejšek
72 kop.

Havel Vondra.
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal grunt tento Havel Vondra se
vším k němu od staro-

Fol. 23a

dávna náležejícím příslušenstvím za summu 300 kop míšeňských, každoročně po 3 kopách
míšeňských skládati maje nápadníkům těmto:
milostivé vrchnosti
170 kop,
do lorety v Hájku
19 kop,
záduší tachlovskému
19 kop,
Ondřejovi Frejškovi
72 kop.
nápadníkům po nebožtíkovi Kašparovi Vondrovi, což on od léta 1673 až do léta 1682 na
týž grunt vyplatil, Anně manželce
3 kopy 20 grošů,
Jiříkovi synu
3 kopy 20 grošů,
Havlovi
3 kopy 20 grošů,
Matějovi, který se na vojnu dal
3 kopy 20 grošů,
Martinovi
3 kopy 20 grošů,
Kateřině
3 kopy 20 grošů.
––––––––––––––––
300 kop míšeňských.
Při drženém tomto soudě nepoložil nic.
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Léta 1689 dne 28. January v soudu položil milostivé vrchnosti 3 kopy, má tu ještě
167 kop,
loreta v Hájku
19 kop,
záduší tachlovské
19 kop,
Ondřej Frejšek
72 kop,
Anna manželka po nebožtíkovi Vondrovi, co on na týž grunt vyplatil,
3 kopy 20 grošů,
Jiřík syn její
3 kopy 20 grošů,
Havel
3 kopy 20 grošů,
3 kopy 20 grošů,
Matěj, který se na vojnu před 7mi léty dal
Martin
3 kopy 20 grošů,
Kateřina
3 kopy 20 grošů.
–––––––––––––––––––––––

297 kop
Fol. 22b

Léta Páně 1699 dne 16. February při držení tomto soudě položil gruntovních peněz
milostivé vrchnosti 3 kopy, má tu ještě milostivá vrchnost
162 kop
loreta hájecká 2 kopy, má tu ještě táž loreta
17 kop
záduší tachlovskému 1 kopu, má tu ještě
18 kop
Ondřej Frejšek
72 kop
Anna manželka po nebožtíkovi Vondrovi, co on na týž grunt vyplatil,
3 kopy 20 grošů
Jiřík syn její
3 kopy 20 grošů
Havel
3 kopy 20 grošů
mi
Matěj, který se před 7 léty na vojnu dal,
3 kopy 20 grošů
Martin
3 kopy 20 grošů
Kateřina
3 kopy 20 grošů
–––––––––––––––––––––––

291 kop
Léta Páně 1703 dne 12. February při drženém soudu položil 6 kop, puštěny jsou záduší
tachlovskému a zůstává dopláceti
milostivé vrchnosti
164 kop
záduší tachlovskému
12 kop
do Hájku do lorety
17 kop
Ondřejovi Frejškovi
72 kop
Anně manželce po nebožtíku Ondřejovi, co on na týž grunt vyplatil,
3 kopy 20 grošů
Jiříkovi synu jejímu
3 kopy 20 grošů
Havlovi
3 kopy 20 grošů
Matějovi, který na vojně jest,
3 kopy 20 grošů
Martinovi
3 kopy 20 grošů
Kateřině
3 kopy 20 grošů
–––––––––––––––––––––––

285 kop
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Fol. 24a

Léta 1704 dne 18. January položil při držených soudech milostivé vrchnosti puštěných
6 kop.
Léta 1705 dne 27. January při držených soudech položil milostivé vrchnosti 6 kop, zůstává
dopláceti a patří nápadníkům
273 kop.
Léta 1706 dne 5. January při drženém soudě položil
milostivé vrchnosti
nic
záduší tachlovskému
3 kopy
zůstává dopláceti
270 kop, z kterýchžto patří
milostivé vrchnosti
152 kop
záduší tachlovskému
9 kop
do Hájku k loretě
17 kop
Ondřejovi Frejškovi
72 kop
sirotkům nebožtíka Ondřeje, co on na ten grunt vyplatil, Anně manželce
3 kopy 20 grošů
Jiříkovi synu jeho
3 kopy 20 grošů
Havlovi
3 kopy 20 grošů
Matějovi, který na vojně jest,
3 kopy 20 grošů
Martinovi
3 kopy 20 grošů
Kateřině
3 kopy 20 grošů
–––––––––––––––
Facit
270 kop míšeňských
Anno 1707 dne 4. January položil peněz gruntovních
milostivé vrchnosti
zůstává dopláceti

4 kopy
266 kop

Fol. 24b

nápadníkům těmto
milostivé vrchnosti
záduší tachlovskému
do lorety do Hájku
Ondřejovi Frejškovi
sirotkům nebožtíka Ondřeje, co on vyplatil, totiž
Anně manželce
Jiříkovi synu jeho
Havlovi
Matějovi, který na vojně jest,
Martinovi
Kateřině
Facit

148 kop
9 kop
17 kop
72 kop
3 kopy 20 grošů
3 kopy 20 grošů
3 kopy 20 grošů
3 kopy 20 grošů
3 kopy 20 grošů
3 kopy 20 grošů
–––––––––––––––
266 kop
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Fol. 25a

Ves Velká Jeneč
[Ves není zařazena do přepisu]
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Fol. 54a

Ves Břve
1. Grunt Kozákovský
v starých knihách na listu 251 a v knihách od Matyáše založených na listu 382.24

Jiřík Kozák
v knihách od Matyáše založených zápis takto psaný se nachází.
Léta 1658 vedle právního prošacování Jiří Kozák ujal ten grunt za 500 kop míšeňských, má
jej platiti ročně po 8 kopách, z toho náleží
Dorotě Čejkové
241 kop 40 grošů
Jiříkovi Kozákovi, co tu byl otec jeho vyplatil,
258 kop 20 grošů
Na to do léta 1660 Jiřík Kozák trojího položení vykladl 24 kop, propuštěny Dorotě Čejkové,
a ještě má dopláceti na roky 476 kop míšeňských.
V tom zápisu nejsouce podíly dobře rozloženy, vedle starého zápisu takto se napravuje, že
náležeti bude z výš psaného doplácení z summy 476 kop, totiž
nápadníkům Víta Čejky ještě mimo předešlého vyzdvižení 217 kop 40 grošů
a nápadníkům po Janovi Kozákovi náleží držiteli gruntu
258 kop 20 grošů
a mimo to nachází se v starých knihách, že bylo z toho gruntu uloženo do truhlice sirotčí,
a ty peníze nápadníkům nebožtíka Víta Čejky náležely,
391 kop 51 grošů 3 denáry.
Léta 1661 Jiřík Kozák v soudě položil 8 kop, zůstává dopláceti 468 kop, propuštěny Dorotě
Čejkové, má tu ještě 209 kop 40 grošů.
Léta 1662 dne 9. February Jiřík Kozák v soudě položil 8 kop, zůstává 460 kop, propuštěny
Dorotě Čejkové, má tu ještě 201 kop 40 grošů.
Léta 1663 dne 23. January Jiřík Kozák v soudě položil 8 kop, zůstává 452 kop, propuštěny
Dorotě Čejkové, má tu 193 kop 40 grošů.
Léta 1667 dne 8. Decembris Jiřík Kozák v soudě položil čtvery peníze po 8 kopách, totiž
32 kop, zůstává 420 kop, propuštěny Vavřincovi Čejkovi, má tu ještě 165 kop.

Fol. 54b

Léta 1671 dne 12. January při drženém soudu položil Jiřík Kozák vdově Vavřince Čejky
8 kop, má tu ještě 133 kop 40 grošů.
Léta 1671 dne 6. Decembris při držení soudu položil Jiřík Kozák gruntovních peněz vdově
Vavřince Čejky 8 kop, má tu ještě 145 kop 40 grošů.
24

Břevský statek čp. 1, nyní U Ovčína čp. 1067.
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Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 8 kop, propuštěny vdově Dorotě
Čejkové, má tu
137 kop 40 grošů.
A jakož tu Jiřík Kozák držitel gruntu spravedlnosti své 258 kop 20 grošů měl, takovou
sobě tuto na díl svůj poráží a zůstává za týž grunt toliko ještě dopláceti vdově Dorotě
Čejkové, jakž výš položeno,
137 kop 40 grošů.
Léta 1676 dne 14. Marty položil gruntovních peněz 4 kopy, propuštěny Dorotě Čejkové,
má tu ještě
133 kop 40 grošů.
Léta 1676 dne 17. Decembris přiznala se u přítomnosti urozeného a statného rytíře pana
Valentina Václava Hertle pana vrchního hejtmana J. Hr. Excl. všech panství, též urozeného
pana Františka Cimrmana hejtmana panství kladenského a pana Jana Frídla ten čas
důchodního písaře téhož panství Dorota Čejková, že cokoliv její spravedlnosti na gruntu
Jiříka Kozáka ve vsi Břve po její smrti se vynacházeti bude, že to všeckno nic nevymiňujíc
3 sirotkům po nebožtíkovi Vavřincovi Čejkovi synu jejím, totižto Magdaleně, Dorotě
a Anně, odkazuje a na rovný díl daruje.
Léta 1678 dne 25. Decembris Jiřík Kozák položil v soudě 2 kopy, propuštěny 3 sirotkům,
mají tu ještě na rovný díl
131 kop 40 grošů.

Fol. 55a

Léta 1682 dne 29. January položil v soudě sirotkům Čejkovským 3 kopy, mají tu ještě
128 kop 40 grošů.
Léta 1689 dne 28. January v soudě drženém nepoložil nic a majíce tu tři sirotci Čejkovský,
totiž Mandalena, Dorota a Anna, na rovný díl 128 kop 40 grošů, však stoje Anna Smržová
při knize této, ohlášení své učinila, že díl svůj Mandele a Dorotě jakožto dcerám svým
z lásky mateřské daruje a odevzdává, a tak Mandalena a nyní manželka Jana Konvalinky
tu míti bude
64 kop 20 grošů
a Dorota sestra Mandaleny
64 kop 20 grošů.

Matěj Kozák.
Léta Páně 1699 dne 16. February ujal ten grunt po otci svém tak, jak on ho v držení
pozůstával, se vším k nemu od starodávna náležejícím příslušenstvím za sumu 500 kop
míšeňských, odtud vyjití náleží
Mandalena manželka Jana Konvalinky
64 kop 20 grošů
Dorota sestra její
64 kop 20 grošů
sirotci po nebožtíkovi Jiříkovi Kozákovi
nebožtíkovi Janovi a po něm manželce jeho
113 kop 20 grošů
Matějovi držiteli gruntu
113 kop 20 grošů
Tomášovi bratru
113 kop 20 grošů
Matějovi synu po nebožtíkovi Juditě výš psaných bratrů sestře
31 kop 20 grošů
––––––––––––––
500 kop
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Fol. 55b

Tomáš Kozák.
Léta 1703 dne 8. January ujal grunt ten Tomáš Kozák sobě, manželce své, dítkám a budoucím po nebožtíkovi bratru svém Matějovi se vší od starodávna k němu patřící spravedlností dle šacunku za sumu 510 kop k každoročnímu placení při soudech po 8 kopách,
odtud patří
Mandaleně Konvalinkové
61 kop 20 grošů
Dorotě sestře její
61 kop 20 grošů
Janovi sirotku po nebožtíkovi Jiříkovi Kozákovi, po něm manželce
119 kop 20 grošů
Matějovi, po něm sirotku Mařeně
119 kop 20 grošů
Tomášovi, držiteli gruntu
119 kop 20 grošů
Matějovi, synu Judity
31 kop 20 grošů
Kozákovi
19 kop
––––––––––––––
510 kop
Položil peněz gruntovních při soudu drženém dne 8. January 6 kop 11 grošů ½ denáru,
takové puštěny jsou manželce po nebožtíkovi Matějovi Kozákovi, z kterých k zaplacení
dluhu contribučního 3 kopy vzaté jest
3 kopy 11 grošů ½ denáru
a Lidmile Mandaleně Konvalinkové
3 kopy
––––––––––––––––––––––––
6 kop 11 grošů ½ denáru,
zůstává doplácet
503 kop 58 grošů 6 ½ denáru

Fol. 56a

a patří takto
Mandaleně manželce Jana Konvalinky
61 kop 20 grošů
Dorotě sestře její
64 kop 20 grošů
sirotkům po nebožtíkovi Jiříkovi Kozákovi dle předešlého zápisu patřílo Janovi, Matějovi,
Tomášovi a Matějovi synu po Juditě, čtyřem nápadníkům 371 kop, poněvadž ale nebožtík
Matěj jejich do Contributi 74 zlatých 19 krejcarů dlužna zůstala, tehdy z nápadu výš
jmenovaných dědiců takový rest do Contr. se platiti a jim na jejich nápadu porážeti přijde,
63 kop 42 grošů,
a tak týmž sirotkům zůstane, totiž
Janovi, po něm manželce jeho
94 kop 9 grošů 3 ½ denáru
Tomášovi bratru, nynějšímu držiteli gruntu
94 kop 9 grošů 3 ½ denáru
Matějovi
94 kop 9 grošů 3 ½ denáru
Item jemu Matějovi za zlepšení gruntu po zaplacení již 3 kop 11 grošů ½ d. ještě 6 kop
48 grošů 6 ½ denáru, činí v summě 100 kop 58 grošů a 3denáry, jsouce ale on Matěj
Kozák od léta 1689 až do 1701 Contrib. dlužen 117 zlatých 48 krejcarů 1 d., tehdy výš
psaný jeho nápad na zaplacení takového Contrib. restu patřiti bude
100 kop 58 grošů 3 denáry
Matějovi synu po nebožce Juditě
25 kop 9 grošů 3 ½ denáru
–––––––––––––––––––––––
Facit
503 kop 58 grošů 6 ½ denáru

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 4
Purkrecht statku litovského 1661–1707 – Břve

41

Fol. 56b

Anno 1704 pro velkou neúrodu nepoložil nic.
Anno 1705 dne 28. January při drženém soudu položil vrchnosti 8 kop.
Anno 1706 dne 5. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti 8 kop, zůstává
dopláceti milostivé vrchnosti
225 kop 30 grošů
Magdaleně Jana Konvalinky manželce
61 kop 20 grošů
Dorotě sestře její
64 kop 20 grošů
Janovi Kleisnerovi
17 kop 19 grošů 3 ½ denáru
Tomášovi Kozákovi
94 kop 9 grošů 3 ½ denáru
Matějovi synu po nebožce Juditě
25 kop 9 grošů 3 ½ denáru
––––––––––––––––––––––––
487 kop 48 grošů 3 ½ denáru
Anno 1707 dne 4. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti 4 kopy, má tu
ještě milostivá vrchnost
221 kop 30 grošů
Magdalena Konvalinková
61 kop 20 grošů
Dorota sestra její
64 kop 20 grošů
Janovi Kleisnerovi
17 kop 19 grošů 3 ½ denáru
Tomášovi Kozákovi do Tachlovic hospodáři
94 kop 9 grošů 3 ½ denáru
Matějovi synu po nebožce Juditě
25 kop 9 grošů 3 ½ denáru
–––––––––––––––––––––––
483 kop 48 grošů 3 ½ denáru

Fol. 57 a a 57b

[Prázdné strany]
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Fol. 58a

2. Grunt aneb Krčma
v starých knihách na listu 253 a v knihách od Matyáše založených na listu 388.25

Jan Mělnický, krčmáč
má tu krčmu sobě od Alžběty starý krčmářky postoupenou a zaplacenou.
Léta Páně 1671 dne 10. Decembris prošacována krčma tato skrze Tomáše Kobylu rychtáře
vrchního rychty hostivické, Jiříka Hakla, Matěje Kozáka a Jana Endra rychtáře litovského,
a to beze všech příměnků a potahů, jsouce táž krčma nanejvýš spuštěna a při ní dokonce
nic setého, za summu 100 kop míšeňských a majíce ji Lidmila Mělnická po nebožtíkovi
Janovi Mělnickém manželu svém zaplacenou a zůstávajíce dotčená Lidmila za vyšenkované
pivo do důchodu J. V. Hr. Excelec. dlužna 68 kop 24 grošů 6 denárů, z té příčiny J. V. Hr.
Excel. ráčila jest takovou krčmu v tom dluhu za výš psanou summu těch 100 kop míšeňských vedle prošacování milostivě ujíti tak, že tu na ní J. V. Hr. Ex. ráčí míti, jakž nahoře
dotčeno, 68 kop 24 grošů 6 denárů a Lidmila Mělnická s dětmi svými, jenž jsou Václav,
Matěj, Dorota a Káča, na rovný díl od J. V. Hr. Excel. dostati mají na roky po 10 kopách
31 kop 32 grošů 1 denár.
Actum zápisu tohoto na zámku kladenském dne a léta svrchu psaného.
Léta Páně 1671 dne 10. Decembris při drženém soudu dáno na to sirotkům a vdově
Mělnické z důchodu kladenského na hotově 10 kop míšeňských, mají tu ještě dobírati
21 kop 32 grošů 1 denár.

Zápis Kryštofa Kellera.
Léta Páně 1672 dne 7. February prošacována jest krčma břevská Kryštofovi Kellerovi,
manželce, dědicům a budoucím jeho jakožto lidem svobodným se vším k tomu od starodávna náležícím příslušenstvím za summu 128 kop 34 grošů, závdavku

Fol. 58b

ihned při tomto zápisu složil vrchnosti 15 kop a ještě na roky vyklásti má po 8 kopách
vrchnosti 113 kop 34 grošů, z čehož milostivá vrchnost sirotkům Mělnickým toliko 21 kop
32 grošů 1 denár z důchodu doplatiti míti ráčí.
Nadepsaný pak Kryštof Keller bude povinen jak roboty, tak úroky i jiné povinnosti na té
krčmě podle jiných poddaných vykonávati a ji vystaviti, a kdyby budoucně se jemu na ní
déle zůstati nevidělo, tehdy když jiného dobrého hospodáře na týž grunt opatří, nebude se
moci tu déle od žádného zdržovati, nýbrž při jeho svobodě má vždy pozůstaven býti a do
žádné poddanosti s manželkou a dítkama svými se nepotahovati. Stal se zápis tento na
zámku kladenském u přítomnosti pana Šenstdorfa vrchního hejtmana a pana Prince, též
Jiřího Kozáka břevského dne a léta svrchu psaného.

25

Bývalý břevský statek čp. 9, v nynější Hájecké ulici.
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Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 8 kop, puštěny Lidmile Mělnické, má
tu ještě táž Mělnická 13 kop 32 grošů 1 denár, ostatek vrchnosti náleží.
Anno 1674 dne 14. February položil v soudě gruntovních peněz
8 kop,
z toho propuštěno vdově Mělnické 5 kop, má tu ještě 8 kop 32 grošů 1 denár
a vrchnosti puštěno 3 kopy, má tu vrchnost
89 kop 2 groše.
Léta 1676 dne 20. Decembris položil v soudě gruntovních peněz 8 kop, propuštěno vrchnosti 5 kop a vdově Mělnický 3 kopy, má tu ještě vrchnost
84 kop 2 groše
a vdova Mělnická
5 kop 32 grošů 1 denár
Léta 1678 dne 28. Decembris položil v soudě peněz gruntovních 8 kop, puštěno vrchnosti
5 kop a vdově Mělnické 3 kopy, má tu ještě vrchnost 79 kop 2 groše
a vdova Mělnická
2 kopy 32 grošů 1 denár

Fol. 59a

Léta 1679 dne 11. Marty 1680 položil gruntovních peněz 7 kop 32 grošů 1 denár, propuštěno z nich vrchnosti 5 kop, má tu ještě vrchnost
74 kop 2 groše
a vdově Mělnické 2 kopy 32 grošů 1 denár, nemá tu nic více.

Daniel Frangelander.
Léta 1682 dne 29. January ujal ten grunt po úmrtí Kryštofa Kellera, manželky a dětí jeho,
jakožto lidí svobodných, nejsouce tu bližších přátel mimo 3 sester a Pavla Kašpara Kozla
švagra ze vsi Bělý, kterýžto přinesouce z panství rychnovského vysvědčení, že vlastní
sestry jsou na připsání Jeho Excell. vysoce urozeného pána pana Františka Karla Libštejnského hraběte z Kolovrat (:titul:), co týž nebožtík na týž grunt byl vyplatil a zlepšil,
s jistým J. V. Hr. M. povolením za dědice uznáni jsou a vše, co tak po nebožtíkovi, jak
dobytka, tak také jiných hospodářských věcí se vynacházelo, propuštěny jsou. A tak
nadepsaní nápadníci prodali svou na tom gruntu mající spravedlnost tím právem tak, jakž
nebožtík byl ji ujal, za summu 162 kop míšeňských hotových, ihned složil i za vyplacení
46 kop 32 grošů, 50 kop a tak nápadníci nebožtíka Kellera na tom gruntu více nic pohledávati nemají, ostatní summa vrchnosti náležeti k vyplácení bude 74 kop 2 groše.
Poněvadž pak Daniel Frangelander, manželka a děti jeho lidé svobodní jsou, kteří při své
svobodě zůstati mají, kdyby pak Pán Bůh rodinu jim společně dáti měl, také svobodni
zůstanou, jestliže by pak jemu na tom gruntu zůstati se nelíbilo, když dobrého hospodáře
na ten grunt dosadí, zdržován býti nemá.
Léta 1688 dne 23. Marty v soudě nepoložil nic.
Léta 1689 dne 28. January Tomáš Mašováček v soudě položil milostivé vrchnosti 1 kopu,
má tu ještě 73 kop 2 groše.
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Fol. 59b

Nový zápis Bartoloměje Kobera.
Léta páně 1703 dne 1. Aprilis s jistým povolením milostivé vrchnosti postupuje grunt tento
Judita Fragenlandrová, nyní Vošiváčková, Bartolomějovi Koberovi i s zlepšením, co Tomáš
Vošiváček na něm zlepšil, za summu dvě stě kop míšeňských, i jsouce ona Judita milostivé
vrchnosti do důchodu dlužna, pročež on Kobera na místě závdavku hotovosti takový dluh
na sebe přejímá 88 kop, a tak zůstává dopláceti 112 kop, které patřiti budou, totiž
milostivé vrchnosti
77 kop
a Tomášovi Vošiváčkovi
35 kop
Téhož dne svrchu psaného stoje Bartoloměj s Tomášem Vošiváčkem při knihách a o tu
summu 35 kop se urovnali tak, že jemu 3tí peníz, totiž 11 kop 40 grošů hotově vyplatil,
a tak zůstává dopláceti vše milostivé vrchnosti patřící
77 kop
Anno 1705 dne 27. January při drženém soudě položil milostivé vrchnosti 3 kopy.

Fol. 60a

Anno 1706 dne 5. January při drženém soudě položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
3 kopy, zůstává dopláceti a patří milostivé vrchnosti 71 kop.
Anno 1707 dne 4. January nepoložil nic, poněvadž nyní se v panským nájmu a šenku piva
zůstává.

Fol. 60b

[Prázdná strana]
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Fol. 61a

3. Grunt Chalupa Litovská
v starých knihách na listu 255 a v knihách od Matyáše založených na listu 394.26
V knihách od Matyáše založených zápis takto stojí

Jan Hošek
Léta 1657 Jan Hošek vedle právního prošacování koupil ten grunt za 70 kop, na to do léta
1660 vyplatil 6 kop, propuštěno Janovi Pospíšilovi 2 kopy 30 grošů, Danielovi Esovi 3 kopy
30 grošů, zůstal na roky po 2 kopách dopláceti 64 kop.
Náleželo by z toho vedle téhož zápisu
Janovi Pospíšilovi
27 kop 30 grošů
ženě Daniela Esy
36 kop 30 grošů
V zápisu pak v knihách starých se nachází, že odtud vyjíti mělo sirotkům Matěje Albrechta
Anně máteři, Šimonovi synu a Kateřině dceři 60 kop, však podle velikosti a malosti na ně
přišlo
35 kop
a těch 35 kop náleží Danielovi Štírkovi.
Item Matějovi Štírkovi náleželo 10 kop, vrchnosti po něm
5 kop 40 grošů
Bartoňovi Litovskému 40 kop, vrchnosti po něm
23 kop 20 grošů.
Léta 1661 Jakub Hošek v soudě položil 2 kopy, zůstává 62 kop, propuštěny k ruce
vrchnosti 1 kopa, má tu vrchnost 28 kop, Danielovi Štírkovi propuštěna 1 kopa, má tu
34 kop.
Léta 1662 dne 9. February Jan Hošek v soudě položil 2 kopy, zůstává 60 kop, propuštěno
Danielovi Esovi 1 kopa, má tu 33 kop, vrchnosti 1 kopa, má tu vrchnost 27 kop.
Léta 1663 dne 23. January Jan Hošek v soudě položil 2 kopy, zůstává 58 kop, propuštěno
Danielovi Esovi 1 kopa, má tu 32 kop, vrchnosti 1 kopa, má tu ještě vrchnost 26 kop.

Fol. 61b

Jiný prodej té chalupy.
Jan Sedlák.
Léta 1667 vedle právního prošacování skrze přísežné rychtáře a konšely rychty hostivické
jako také vedle prohlídnutí a napravení toho šacunku s uvážením pana hejtmana nadepsaný Jan Sedlák ujal tu chalupu sobě, manželce a dítkám svým se vším k ní od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 90 kop míšeňských, na tu summu závdavku
položiti maje vdově po Janovi Hoškovi se dvěma sirotky zůstalé a nyní za Ondřejem
Frejškem v Nučicích vdané 10 kop, ostatních 80 kop gruntovních peněz každoročně
doplácení ostatní summy po 4 kopách pokládati má. Přidává se mu obilí na zimu seté po
8 strychách 2 věrtelích, při té chalupě rolí jest pod 21 strychů, louka 1, na ní se nabírá fůra
sena, štěpnička a stodola,
26

Břevský statek čp. 2, nyní U Ovčína čp. 1068.
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z té chalupy po závdavku vyjití náleží
Danielovi Esovi
32 kop
vrchnosti
26 kop
nápadníkům po Janovi Hoškovi zůstavše vdova se dvěma sirotky a nyní Frejšek za manželku má po závdavku v posledních penězích náležeti bude
22 kop.
Actum zápisu tohoto v zámku kladenském 9. January léta 1668.
Léta Páně 1671 dne 14. January při držení soudu položil Jan Sedlák gruntovních peněz
2 kopy, z toho propuštěno vrchnosti 1 kopa, má tu 25 kop, Danielovi Esovi 1 kopa,
má tu 31 kop.
Léta Páně 1671 dne 7. Decembris při držení soudu Jan Sedlák položil gruntovních peněz
2 kopy, z toho propuštěno vrchnosti 1 kopa, má tu 24 kop, vdově Daniela Esa
1 kopa, má tu 30 kop a manželka Ondřeje Frejška v posledních penězích 22 kop.

Fol. 62a

Léta 1673 dne 9. January položil gruntovních peněz 2 kopy, propuštěna vrchnosti 1 kopa
a vdově Daniela Esa z Hostivice 1 kopa.
Anno 1674 dne 14. February položil v soudě gruntovních peněz 2 kopy, propuštěno
vrchnosti 1 kopa a vdově Daniela Esa též 1 kopa,
má tu ještě vrchnost
22 kop,
vdova Daniela Esa
28 kop
a manželka Ondřeje Frejška v posledních penězích
22 kop.
Léta 1676 dne 20. Decembris položil při soudě 1 kopu, propuštěna vrchnosti, má tu ještě
vrchnost
21 kop,
vdova Daniela Esa
28 kop
a manželka Ondřeje Frejška v posledních penězích
22 kop.
Léta 1678 dne 28. Decembris při drženém soudu pro nemožnost nepoložil nic.

Václav Voborník.
Léta 1679 dne 29. February ujal ten grunt od Jana Sedláka se vším k ní od starodávna
náležejícím příslušenstvím dle právního prošacování u přítomnosti Jiříka Kozáka rychtáře
břevského a Jiříka Koutného rychtáře sobínského za summu 90 kop míšeňských, odtud
vyjití náleží na roky po 2 kopách
vrchnosti
21 kop
vdově Daniela Esa
28 kop
manželce Ondřeje Frejška
22 kop
Janovi Sedlákovi vyplacením
19 kop
––––––
90 kop
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Martin Hanzlík.
Léta 1688 dne 23. Marty vedle právního prošacování ujal tu chalupu Martin Hanzlík se
vším k ní od starodávna náležejícím příslušenstvím za summu 90 kop míšeňských, každoročně [po 2 kopách] skládati maje,27

Fol. 63b

odkudž vyjití náleží
milostivé vrchnosti
vdově Daniela Esa
manželce Ondřeje Frejška
Janovi Sedlákovi vyplacených

21 kop
28 kop
22 kop
19 kop
––––––
90 kop

Při drženém tomto soudě nepoložil nic.
Léta 1689 dne 28. January v soudě položil milostivé vrchnosti 2 kopy,
má tu ještě vrchnost
19 kop,
vdova Daniela Esa
28 kop,
manželka Ondřeje Frejška
22 kop
a Jan Sedlák vyplacených
19 kop.
Léta 1699 dne 16. February při držení soudu položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
1 kopu, má tu ještě vrchnost
18 kop,
vdova Daniela Esa
28 kop,
manželce Ondřeje Frejška
22 kop,
Janovi Sedlákovi vyplacených
19 kop
Ao. 1703 dne 8. January položil peněz gruntovních při soudu milostivé vrchnosti 2 kopy,
zůstává dopláceti a patří milostivé vrchnosti
16 kop,
vdově Daniela Esa
28 kop,
manželce Ondřeje Frejška
22 kop,
Janovi Sedlákovi
19 kop
––––––
85 kop
Anno 1705 dne 28. January [zápis nepokračuje]

27

Text v závorce písař nepřepsal do této purkrechtní knihy z předchozí.
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Fol. 63a

Anno 1706 dne 5. January při drženém soudě položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy, zůstává dopláceti a patří milostivé vrchnosti 12 kop,
vdově Daniela Esa
28 kop,
manželce Ondřeje Frejška
22 kop,
Janovi Sedláku
19 kop
––––––
81 kop
Anno 1707 dne 4. January při drženém soudě položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy, zůstává ještě dopláceti milostivé vrchnost
10 kop,
vdově Daniela Esa
28 kop,
manželce Ondřeje Frejška
22 kop,
Janovi Sedláku, po něm synu jeho Jakubovi Turkovi neb Velíškovi pastýři
19 kop
––––––
79 kop

Fol. 63a

[Prázdná strana]
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Fol. 64a

Ves Sobín
[Tato ves ani další vsi nejsou zařazeny do přepisu]

