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O purkrechtu
Na počátku 18. století vytvořil Karel Jáchym hrabě z Bredy tachlovické panství,
v němž postupně spojil čtyři z pěti dílů majetku hrabat ze Žďáru (někdejší panství Kladno
a Červený Újezd) a k němuž připojil i některé další vsi.
Po rozdělení panství Červený Újezd v roce 1688 byla pro každý díl vedena samostatná purkrechtní kniha. Pro statek Litovice se (na rozdíl od Hostivice) tato kniha dochovala.1
Hrabě Breda postupně přistoupil na svých majetcích k rozsáhlé pozemkové reformě.
Směnami mezi jednotlivými statky sjednotil výměru jejich polí na typové výměry, vznikly
statky dvoulánové, jednolánové a půllánové. Podle velikosti byly rovněž sjednoceny
povinnosti poddaných, které předtím byly rozloženy mezi jednotlivé sedláky velmi nerovnoměrně.
V tachlovickém panství, resp. v původním tachlovickém dílu rozděleného panství
Červený Újezd, který dal název nově utvořenému Bredově panství, a v doberském díle
proběhla reforma spojená se založením nových gruntovních knih v roce 1701.2 Litovický
díl, k němuž patřily mj. Litovice, Jeneček a Břve, následoval v roce 1707. Obdobně si
Breda počínal i na svém kácovském panství.
V úvodu každé vsi je uveden přehled poddanských povinností za celou ves. Následují
zápisy jednotlivých statků, nejprve zopakování údajů z předchozí pozemkové knihy, pak
způsob přeuspořádání polí a následně postupně psané pozdější zápisy o splátkách
dlužných peněz a o dalších majitelích statků až do roku 1789, kdy byly založeny další
pozemkové knihy.3
V 18. století, v němž byla vedena tato pozemková kniha, začaly vznikat vedle statků
(gruntů) a chalup i domky, tedy budovy v majetku poddaných, kterým nepatřila žádná
půda kromě případné malé zahrádky. Některé domky původně vznikly jako výminek pro
bývalého hospodáře. V litovické knize je zapsáno i několik nově postavených domků.
V roce 1748 však byla založena samostatná pozemková kniha pro domky z celého panství
a domky byly vedeny v ní, i když některé další vznikly bez zápisu ještě před rokem 1748.4
Kniha je nyní uložena ve Státním oblastním archivu v Praze ve Sbírce pozemkových
knih v části převzaté od Okresního soudu Unhošť. Archiv předpokládá přeřazení jednotlivých pozemkových knih z této sbírky zpět k fondům příslušných velkostatků. Původní
inventární číslo by v novém zatřídění mělo být považováno za signaturu.
S touto pozemkovou knihou v minulosti pracoval zejména litovický kronikář Ludvík
Pergl.5 Důkladně však zpracoval jen Litovice, jeho poznámky k Jenečku a Břvím v 90. letech 20. století využil Miloš Šrámek v seriálu Hostivické grunty psaném pro Hostivický
měsíčník.
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Svazek č. 4 řady E Pramenů k hostivické historii.
Svazek č. 5 řady E Pramenů k hostivické historii.
Svazek č. 8 řady E Pramenů k hostivické historii.
Svazek č. 7 řady E Pramenů k hostivické historii.
Zejména svazek č. 2 řady H Pramenů k hostivické historii.
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Způsob přepisu
V přepisu je uváděn odkaz na příslušný list purkrechtu (Fol.; písmeno „a“ označuje
list zpředu, „b“ list zezadu) podle původního číslování. Přepis plně zachovává strukturu
textů. Přepsán je pouze úvodní text a všechny údaje vztahující se ke vsím, které tvoří
současnou Hostivici.
Pokud se zápisy ke konkrétnímu statku nevešly na vyhrazené listy, byly do knihy
vlepeny další listy (většinou menšího formátu), na nichž zápisy pokračovaly. Zápisy na
takovýchto listech jsou označeny [ad fol. …] na začátku každé strany, ale bez bližšího
rozlišování pořadí vlepené strany.
Text je kvůli lepší srozumitelnosti převeden do současného pravopisu, kromě
některých jazykových zvláštností. Slova nebo části textu, které se nepodařilo bezpečně
přečíst, jsou podbarveny šedě. Nepřečtené texty jsou nahrazeny […?]. V přepisu jsou
zařazeny rovněž části textů, které byly v pozemkové knize později přeškrtnuty.
Ponechány jsou obvyklé zkratky měsíců, které byly užívány takto:
7bris = septembris, září,
8bris = octobris, říjen,
9bris = novembris, listopad,
Xbris nebo 10bris = decembris, prosinec.
Při pozemkové reformě v roce 1707 byly jednotlivé usedlosti označeny značkami,
které jsou uvedeny v přepisu dle předlohy. V případě statků v Jenči použil písař arabské
číslice v kroužku, tato čísla jsou v přepisu uvedena v kulaté závorce.
Texty psané latinsky nebo německy byly ponechány v původním znění, pokud se je
podařilo přečíst, a jsou odlišeny kurzívou (kromě zkratek měsíců). Kurzívou jsou rovněž
uvedeny méně obvyklé výrazy, které sám písař zapisoval do pozemkové knihy jiným
písmem.
V poznámkách je uvedeno, který současný dům vznikl z jednotlivých popisovaných
usedlostí. Toto určení vychází ze srovnání s navazujícími pozemkovými knihami. V této
pozemkové knize písař čísla popisná použil pouze výjimečně, i když byla zavedena v době
jejího vedení, v roce 1770.
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Purkrecht
neb
knihy gruntovní
panství litovského

Knihy tyto jsou od hejtmana toho času panství tachlovského, červenoújezdeckého, litovského a doberského, s vědobnou bedlivostí dle vymezení měřiče zemského a knih starých
urburních i gruntovních vyhotovené
Františka Adalberta Šultze
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Vysoce urozený pán pan Karel Joachym svaté římské říše hrabě z Bredy, dědic v Špandavě, pán na Tachlovicích, Červeném Újezdě, Litovicích a Hostivicích, Jeho c. a král. Mil.
skutečný komorník a královský české komory rada
ráčil jest léta minulého 1701 při panství svém neb dílu tachlovském (:z příčiny velikých
nerovností mezi poddanými svými, netoliko na mnohých menších utiskovaných chudých
poddaných ponížené prosby, nýbrž z pouhé spatřené spravedlnosti, dotčené panství
tachlovské dle příkladu a na způsob mnoho jinších pánů a panství velkých skrze přísežného
měřiče zemského všechny role, luka, háje vyměřiti v pořádné mapy vnésti a následovně
mezi těmiž všemi téhož celého dílu sousedy jak v rolích a lukách, contribucích, úrocích
a robotách rovnost učiniti a nadto pořádnou knihu gruntovní vyhotoviti, což ta kniha
obšírněji vše ukazuje,
kterýžto chvalitebný spravedlivý a všem těm sousedům velmi prospěšný a užitečný skutek,
mnozí velmi malé živnosti mající utiskaní a chudí sousedé tohoto panství neb dílu
litovského pohnul, že jak písebně, tak ústně ustavičně žádali a prosili, by na tomto dílu
taky taková pořádnost mezi nimi učiněna a živnosti jich (:by ty, které 1, 2, 3, 4 až na
5 lánů polí a množství luk, jiní ale sotva ¾, ½, ¼ a ještě méněji pole a dokonce žádných
luk nemají, naproti tomu v Contributi malý, v chování vojáků a konání robot skoro žádný
rozdíl jest nebyl, odtudy jeden pánem býti, druhý však z kusu chleba býti nemohl, aby
malá žebrákem zůstati aneb grunt svůj zpustnouti a ujíti jest musel:) tím chvalitebným
způsobem zlepšené býti a oni tudy J. M. c. Contribuci jako i jinší onera lépe vybývati
a sami také s dítkami a čeledí své snáze se vyživiti mohli. Tak z ohledu a […]

zení všeho toho jest svrchu jmenovaný a nyní
Vysoce urozený pán pan Karel Joachym sté římské říše hrabě z Bredy, dědic v Špandavě,
pán na Tachlovicích, Hostivicích, Červeném Újezdě, Litovicích a Dobré, Jo c. a král. Mil.
skutečná tajná rada, komorník a královský místodržící toho království Českého
takovým mnohým chudým utiskovaným poddaným sousedům patrně nesenou křivdu
k srdci svému připustiti skrze urozeného pána Ondřeje Bernharda Klausera, královského
a přísežného měřiče zemského všechny pole, luka, háje, občiny jest šetrně a bedlivě
vyměřiti, v mapy vřaditi a následovně mezi všemi toho dílu litovského větších i menších
sousedů pořádný způsob vnésti mně níž podepsanému jest rozkázati ráčil, což taky
s velikou obtížnou prací dle nejryzší a mocného vyšetření žádnému k libosti neb na škodu
druhého učiniti, z některých mocnějších dvou-, z prostředních jedno-, z chudých a menších
pak pololáníků jsem udělati, dvouláníkům pod 120, jednoláníkům 60 a pololáníkům
30 strychů polí, luka ale jak se u jedné neb druhé obce více neb méněji vynacházely, dle
Proporti na rovné díly a místem, kde horší pole se vynašly, taky některý strych, jakož při
vsi Velké Jenči (:nemajíce tu žádných luk:) na lán pod 5 strychů jsem přidati, se vší
bedlivostí jsem vyšetřil, všechny pak platy a povinnosti, které se dle starých léta 1686 při
rozdělení panství kladenského sem Extractive vydaných urburů v tomto díle litovském se
vynacházeli, dle usedlosti a proporti jsou rozepsal, roboty též dle Proporti vykonávati
rozvrhnul, by se tehdy ani v Contribuci J. M. c., desátků farních, úrocích, robotách neb
všelikterých jinších přicházejících oner křivda
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žádnýmu neučinila, což vše jsem dobře a bedlivě vyšetřil a vědomím mým žádnému křivdu
neučinil, to svědomím mým jménem na cti dobře zachovalým, též ruky má vlastním
podpisem stvrzuji.
Actum v Hostivicích dne 15. Máje Ao. 1707.
František Adalbert Šultz
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Rejstřík,
na kterém listu která vesnice začíná pro snadší nalezení

1

Ves Litovice

1

2

Ves Břve

72

3.

Ves Sobín

96

4.

Ves Malý Jeneček

146

5

Ves Velká Jeneč

174

6

Ves Hřebeč

276

7

Ves Stelčoves

358

Platy a povinnosti jich nacházejí se obvzláštně při každý vesnici zpředu patrně rozepsané,
co od starodávna z které obce, jak platy peněžité, tak i jiné daně vycházívalo.
Kterak ale nyní a dědičně kdo co a komu dle mající živnosti platit bude, to následuje.
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Fol. 1a

Ves Litovice

Fol. 1b

V urburu má tato obec od starodávna věčný plat, totiž:
úroku svatojiřského
16 kop
úroku svatohavelského
16 kop
slepic úročních
vajec úročních
4 kopy

5 d.
3 d.

25 gr.
40 kusů
40 kusů

Panu faráři hostivickému desátku v mandelích dle urburu starého tato ves dávala
žita v slámě
48 mandelů
žita na zrně
4 strychy
2 věrtele
ovsa na zrně
1 strych
a kuřat
8 kusů
kteréžto poplatky jak důchodenské, tak taky panu faráři nyní i budoucně po stálém vyměření a rozvrhováním dle Proporti usedlostí platiti se budou.
Fol. 2a

Jsouce nyní pole a luka rozměřené a grunty v rovnou usedlost rozdělené, tak nyní i budoucně i za slepice a vejce dle Proportí platiti se bude.
Úroky milostivé vrchnosti

Nyní jsou hospodáři

jsou
v usedlosti
lány

sv. jiřského

sv. havelského

v summě činí

kop

gr.

d. kop

gr.

d. kop

gr.

Martin Jára

½

1

2

1

2

2

4

Matouš Sobotka

½

1

2

1

2

2

4

Jan Jára

2

4

7

3

4

7

3

8

15

Jan Cvekl

2

4

7

3

4

7

3

8

15

Jakub Bledej

2

4

7

3

4

7

3

8

15

Matěj Es neb Tuchlovský

2

4

7

3

4

7

3

8

15

Bartoloměj Vlček

½

1

2

1

2

2

4

Šimon Hruška

2

4

7

4

7

8

15

Jan Procházka

½

1

2

1

2

2

4

12

24

45

24

45

49

31

Summa

3
3

3
3

d.
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Fol. 2b

Panu faráři hostivickému svolujíce všickni,
by se z mandele žita 2 věrtele na zrně dávalo,
a tak budoucně z té obce jemu přicházeti
bude
lány

žita
s. v.

pšenice
č.

s. v.

č.

ovsa
s.

v.

č.

Vedle snešení
sousedů
a nařízení mil.
vrch. kantorovi
hostivickému

kuřat

posnopného

chleba

kusů

pše
nice

žita

pecny

Martin Jára

½

3 2½

1½

1

1

½

Matouš Sobotka

½

3 2½

1½

1

1

½

Jan Jára

2

3

2

2

1

3

4

4

2

Jan Cvekl

2

3

2

2

1

3

4

4

2

Jakub Bledej

2

3

2

2

1

3

4

4

2

Matěj Es

2

3

2

2

1

3

4

4

2

Bartoloměj Vlček

½

1

1

½

Šimon Hruška

2

4

4

2

Jan Procházka

½

1½

1

1

½

6

24

24

12

Summa

12

3 2½
3

2

1½

2

1

3

3 2½
21

3

1

2

3

3

Roboty panské dle Decretu J. M. c. Sub Datum v Pardubicích dne 28. Juny Ao. 16806
týhodně nyní i budoucně vybývati a konati s potahem povinni budou, jak s vozem, tak
s pluhem, totiž:
s potahem dvouláník se 4 koňma
3 dni
jeden láník s párem koňma
3 dni
pololáník s párem koňma
2 dni
jakékoliv se jim dílo nařídí.

6

Císařský dekret upravoval pravidla po konání roboty poddanými a platil až do vydání robotního
patentu císaře Josefa II. v roce 1781.
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Fol. 3a

V čas pak žní
se sice až posavad tento však velmi omylný, nepořádný škodlivý způsob zachovával
a konal, že když sedlák neb chalupník ten den s potahem dělával, toliko jednoho žence do
pole poslal, jestliže mandele vozil, i pak toho sobě na podávání snopů jest vzal, takže
mnohokráte málo neb dokonce žádných dělníků pěších na poli nezůstalo a tudy snadná
veliká škoda se státi mohla.
Pročež takový nepořádek se Cassiruje a dle Decretu J. M. c. Sub Datum v Pardubicích dne
28. Juny 1680 způsob tento navozuje, by jeden každý hospodář dle Proportí vrchnosti své
jisté žence sice tak dlouho, co potřeba ukazuje, odeslati a své dny pořádně vybývati
hleděl. Však milostivá vrchnost z milosti co by více, nýbrž robota staré povinna země jeho
vynašla, přidělati by měl, jemu za každý den od žetí 7 krejcarů a od vázání 6 krejcarů
platit dáti milostivě připouští.
A tak přes celé žně vykonati míti bude
dvouláník
40 dní
jednoláník
20 dní
pololáník
10 dní
Osoby dle zapsání a sečtení více se při jednom neb druhým dni nacházeti, jemu témuž
hospodáři od žetí po 7 krejcarech a od vázání po 6 krejcarech zaplacené býti mají.
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Fol. 4a

Grunt Chalupa Edrovská
od starodávna tak řečená v knihách starých léta 1707 vyšlých folio 1,7

Martin Jára,
grunty své má sub Sig.
ujal grunt tento léta 1699 dne 16. February od otce svého se vším k němu od starodávna
patřícím příslušenstvím sobě, manželce a budoucím svým k dobrému tak, jak ho otec jeho
v držení měl, za summu
70 kop
na to on Martin Jára až do vyjití roku 1707 náležitě vyplatil 18 kop
zůstává ještě dopláceti na ten grunt, totiž
milostivé vrchnosti
11 kop 40 gr.
záduší hostivickému
9 kop 10 gr.
Anně Hraběnce
13 kop 10 gr.
a Janovi Járovi
18 kop
––––––––––––––––––

52 kop
K tomu
přijal pole dle mapy a popsání měřiče zemského
sub Sig.
15 – 2 strychy jest pole Jana Náprstka ze vsi Malého Jenečka, bude za něj
platit Dicit folio 155 a na místě Náprstka milostivé vrchnosti
4 kopy
sub Sig. 5 pod 3 strychy 1 věrtel jest pole Šimona Hrušky, za kteréž sobě folio 65 jemu
Hruškovi sub Sig. 4 postoupené

Fol. 4b

pole pod 3 strychy 1 věrtel poráží a jemu za ně nedá nic.
sub Sig. (7) 1 pod 2 strychy jest pole Matěje Náprstka ze vsi Velké Jenče, za které platit
bude Dicit folio 215 na místě Náprstka milostivé vrchnosti
4 kopy
sub Sig. (18) 1 pod 8 strychů 1 věrtel jest pole od pustého gruntu z Jenče Hrochovského,
za které po srážce milostivé vrchnosti sub Sig.
4 postoupených 4 strychy ještě platit
bude milostivé vrchnosti po 2 kopách
8 kop 30 gr.
sub Sig. 1, 2, 3 a 6 – 15 strychů jsou pole jeho vlastní v první summě koupené, nedá za
ně nic.
Summa všech polí míti bude v 7 kusech
30 strychů 2 věrtele
Louky míti bude
sub Sig. Ө 4 pod 1 strych 2 čtvrtce jest od louky Bartoloměje Kobery ze Břví, za kteréž
platit bude Folio 81 na místě Kobery milostivé vrchnosti
2 kopy 15 gr.
sub Sig. 1 pod 1 strych 2 věrtele jest louka jeho vlastní v první summě koupená, nedá
za ni nic.
Summa luk míti bude ve 2 kusech
1 strych 2 věrtele
Povinnosti na té chalupě míti bude nyní a budoucně jakožto z půl lánu.
7

Litovický statek čp. 13, nyní Litovická čp. 633.
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Fol. 5a

Čistí grunt svůj polma
sub Sig. 3 pustil kus pole pod 3 ¼ strychu Šimonovi Hruškovi, kterýž za něj sobě poráží
to sub Sig. 5 – 3 ¼ strychu od něho přijaté, nebere za něj nic.
sub Sig.
4 pustil pod 4 strychy k ruce milostivé vrchnosti, za kteréž by mu platiti měla
milostivá vrchnost 8 kop, ale poráží sobě na tom od jenečského pustého gruntu ut folio
240 sub Sig. (18) 1 přijatých 8 strychů 1 věrtel, nebere za ně nic.
A tak zůstává dopláceti a patří
milostivé vrchnosti
30 kop 25 gr.
záduší hostivickému
9 kop 10 gr.
Anně Hraběnce patřících 13 kop 10 gr. jí vyplatil Jan Jára, otec jeho umřel, takové jemu
dědictvím připadají 18 kop, pročež se jemu tuto odpisujou.
––––––––––––
Summa
39 kop 35 gr.
kteroužto summu ročním kladením po 2 kopách vypláceti povinen jest.
Léta Páně 1708 dne 10. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1709 dne 8. January pro nemožnost nekladl nic.
Léta Páně 1710 dne 16. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1711 dne 24. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy
Léta Páně 1714 dne 2. Marty pro nemožnost nepoložil nic.

Fol. 5b

Léta 1715 dne 10. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1716 dne 29. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1717 dne 29. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1718 dne 10. February pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1719 dne 7. February položil gruntovních peněz mil. vrch.
2 kopy
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Nový zápis Václava Járy.
Léta Páně 1722 dne 16. Decembris ujal grunt tento po otci svém Martinovi Járovi pro
sebe, manželku, děti a budoucí své dle právního prošacování skrze Jana Koutnýho, Matěje
Slaninu a Pavla Maříka rychtářů se vším k tomu od starodávna patřícím příslušenstvím
v následujícím způsobu
stavení jsouce vše velmi spustlé a sešlé za summu
10 kop
polí orných do třech stran pod 30 strychů po 2 kopách počítajíc činí
60 kop
loučného pod 2 vozy sena
4 kopy
pár koní při témž gruntě se vynacházejících za
18 kop
vůz okovaný se vším k tomu příslušenstvím, však dosti velmi sešlý, za
6 kop
pluh s železem a brány velmi chatrné za
1 ½ kopy
jalovice 2letá jedna za
5 kop
––––––––––
Summa
104 ½ kopy
kteroužto summu on držitel gruntu ročním placením po 3 kopách vypláceti má a patřiti
bude, totiž:
milostivé vrchnosti do důchodu podle starého šacunku ještě dopláceti přijde
26 kop 25 gr.
k záduší hostivickému
9 kop 10 gr.
Václavovi Járovi jakožto držiteli gruntu
13 kop 47 gr.
Anně
13 kop 47 gr.
Jiříkovi
13 kop 47 gr.
Lucii
13 kop 47 gr.
Janovi
13 kop 47 gr.
––––––––––––
Id est
104 ½ kopy

Fol. 6a

Na to vyplácí
Léta 1722 dne 16 Decembris položil mil. vrchnosti

2 kopy

Léta 1723 dne 14 Xbris položil mil. vrchnosti

2 kopy

Nový zápis France Hakla.
Léta Páně 1722 dne 16. Xbris ujal grunt tento po Václavovi Járovi Franc Hakl pro sebe,
manželce své, dětem a budoucím svým dle právního prošacování rychtářů a konšelů se
vším od starodávna patřícím příslušenstvím v následujícím způsobu
stavení jsouce velmi spustlé a sešlé za summu trhovou
18 kop 35 gr.
polí orných do třech stran
60 kop
loučného pod 2 vozy sena
4 kopy
––––––––––––
Summa
82 kop 35 gr.
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kteroužto summu on držitel gruntu ročním kladením vyplatiti má a patřiti budou, totiž:
mil. vrchnosti po srážce složených 4 kop ještě
22 kop 25 gr.
k záduší hostivickému
9 kop 10 gr.
Václavovi Járovi jakožto bývalému hospodáři, poněvadž jakožto zlý hospodář jak koně,
vůz, pluh, tak taky dobytek odprodal, patřiti bude
0
po Anně po neb. Járovi Anně dceři
12 kop 45 gr.
Jiříkovi †
12 kop 45 gr.
Lucii
12 kop 45 gr.
a Janovi na vojně
12 kop 45 gr.
––––––––––––
id est
82 kop 35 gr.
Na to vyplácí

Fol. 6b

Léta Páně 1728 dne 10. Decembris mil. vrchnosti složil

2 kopy

1729 položil mil. vrchnosti

2 kopy

1730 mil. vrchnosti
Anně po neb. Járovi dědičce

1 ½ kopy
½ kopy

Léta 1731 mil. vrchnosti
1 kopu
Anně po neb. Járovi ½ kopy, item na chlapce, co u kováře v Doksech zůstává,
½ kopy
1 kopu
Léta 1732 mil. vrchnosti
1 kopu
Anně po neb. Járovi ½ kopy, item na chlapce, co u kováře zůstává ½ kopy, činí
1 kopu
Léta 1733 položil mil. vrchnosti
1 kopu
Anně po neb. Járovi ½ kopy, item na chlapce, co u kováře jest, ½ kopy
1 kopu
1734 milost. vrchnosti
1 kopu
Anně po neb. Járovi ½ kopy a na chlapce, co u kováře jest, ½ kopy
1 kopu
1735 milost. vrchnosti
Lucii

1 kopu
1 kopu

1736 milostivé vrchnosti
Anně po neb. Járovi na děvče a chlapce po ½ kopě

1 kopu
1 kopu

1737 milostivé vrchnosti
Anně po neb. Járovi na děvče a chlapce po ½ kopě

2 kopy
1 kopu

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 6
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1707 – Litovice

16

1738 mil. vrchnosti
po Anně Járové sirotkům

2 kopy
1 kopu

1739 mil. vrchnosti
Lucii

2 kopy
1 kopu

1740 mil. vrchnosti
Anně po neb. Járovi

1 kopu
1 kopu

1741 mil. vrchnosti
záduší hostivickému
po Anně po neb. Járovi Ann ě

1 kopu
1 kopu
1 kopu

Fol. 7a

Notandum. Léta Páně 1736 dne 10. Decembris zpředu jmenovaný Franc Hackl půl lánu
polí orných, který Václav Osvald od gruntu svého ut folio 37 z své velké chudoby pro
polehčení v robotách i všechněch daních jemu, manželce, dětem a budoucím jeho dobrovolně popustil a postoupil, tak bude on Franc Hackl držitel toho půl lánu povinen
všechněch zase Contribučeských i vrchnostenských daní, též taky panu faráři hostivickému
desátku a Cantoru posnopného, co patří, a toliko taky povinen roboty vybývati, nejméně
z gruntu Osvaldovského sem přinešenému Václavovi Hrdličkovi mimo obyčejných 2 kop
každoročně jednu kopu kládsti, a to do složení summy Hrdličkovské
72 kop 30 gr.
Ao. 1742 mil. vrchnosti
záduší hostivickému
Václ. Hrdličkovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1743 milostivé vrchnosti
záduší hostivickému

2 kopy
1 kopu

1744 záduší hostivickému
Anně po Járovi
Václ. Hrdličkovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1745 záduší hostivickému
Anně po Járovi
Václavovi Hrdličkovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1746 záduší hostivickému
po Jiříkovi Lucii sestře
Václavovi Hrdličkovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1747 záduší hostivickému
Anně po Járovi
Václavovi Hrdličkovi

1 kopu
1 kopu 15 gr.
1 kopu
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Fol. 7b

Ao. 1748 položil záduší hostivickému
Václavovi Hrdličkovi
Janovi Járovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu

Ao. 1749 položil záduší hostivickému
Janovi Járovi
Václavovi Hrdličkovi

1 kopu 10 gr.
1 kopu
1 kopu

Nový zápis Vavřince Hackla.
Léta Páně 1750 dne 26. listopadu jsouce Franc Hackl, též manželka jeho na věčnost
povoláni, pozůstalý starší syn Vavřinec Hackl (:poněvadž mladší Josef jemu tu živnost
dobrovolně popustil a taky pro jeho mizerný a bídný stav jeho zdraví dostatečný nebyl
živnost ujmouti:) grunt tento z vůle a nařízení úřadu vrchního pro sebe a budoucí své
k stálému užívání se vším příslušenstvím ujímá, kterýžto jemu od rychtáře sobínského
a hostivického prošacován jest následovně:
první stavení sednice, síně, kuchyně, komora, pod tím sklep, na tom 6 párů krovu
18 kop
v druhém pořadí špejchar, komora, maštal a chlív, též malé chlívky
23 kop
stodola malá 6 párů krovu
18 kop
1 vůz sešlý se vším k němu patřícím
10 kop
1 pluh a brány, korba
4 kopy
pár koní, 1 lepší a druhý špatný
33 kop
2 hříbata
27 kop
2 voli tažní
23 kop
kamna s železným kamnovcem
4 kopy
polí 1 lán – 60 strychů
120 kop
––––––––
Latus
280 kop

Fol. 8a

Latus
280 kop
louka pod 2 vozy sena
9 kop
obilí v slámě se vynacházelo, totiž
pšenice
6 mandelů
žita
30 mandelů
ječmene
8 mandelů
ovsa
8 mandelů
čočky
½ […?]
N. Toto obilí se na peníze nešacuje, protože on nový hospodář hned běžící contribuci
z toho platiti musí.
––––––––
Summa
289 kop
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kteréžto summa patřiti bude, totiž:
do kasy contribuční od roku 1741
1742
1743
1744

item nový až do roku

1750

2 zl. 14 kr. 2 ¼ d.
12 zl. 25 kr. 2 ½ d.
16 zl. 36 kr.
2 zl. 9 kr. 5 d.
33 zl. 25 kr. 3 ¾ d.
3 zl. 27 kr.
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28 kop 39 gr. ¾ d.
2 kopy 57 gr. 3 d.

Nápadníkům
Anně po neb. Járovi
3 kopy 30 gr.
Jiříkovi po neb. Járovi
9 kop 14 gr.
Lucii po neb. Járovi
9 kop 45 gr.
Janovi Járovi na vojně
10 kop 45 gr.
Václavovi Hrdličkovi
64 kop 30 gr.
item nápadníkům novým, totiž:
po neb. Janovi Hacklovi Janovi v Nučicích, Vavřinec nynější hospodář, Josefovi
100 kop 15 gr. 5 ¼ d.
hostivickému záduší gruntovních peněz
5 kop
––––––––––––––––––
Latus
234 kop 3 gr.

Fol. 8b

Latus

234 kop 3 gr.

termíny roční se budou skládati totiž
obyčejně
a Václavovi Hrdličkovi za postoupený ½ lánu k té živnosti
Dluhů lidských
jenečskému sklenáři
46 zl. 36 kr.
litovskému Matějovi Procházkovi
7 zl.
hostivickému mistrovi
3 zl. 54 kr.
hostivickému šenkýři hořejšímu
2 zl.
jenečskému kováři
4 zl.

Facit

2 kopy
1 kopa
39 kop 56 gr.
6 kop
3 kopy 20 gr.
1 kopa 42 gr.
3 kopy 25 gr.
––––––––––––––––––––
289 kop

Paměť. Poněvadž tehdy mladší bratr Josef staršímu bratru Vavřincovi jeho dědičné právo
dobrovolně postoupil, jakož taky sám pro jeho nezdravý stav schopný nebyl, takové
ujmunutí, pročež tehdy bude bratr jeho Vavřinec jemu Josefovi, pokudž by se jemu z jiné
strany nějaké štěstí nahodilo, svatbu vystrojiti povinen a na něj za 1 koněm, vozem,
pluhem a branami pamatovati zavázán.
Na to položil
Ao. 1750 jenečskému sklenáři
1751 Lucii po neb. Járovi
Janovi Járovi
Václavovi Hrdličkovi

28 zl.

24 kop
1 kopu
1 kopu
1 kopu
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hostivickýmu kováři nyní jenečskému
Václavovi Hrdličkovi do důchodu
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3 kopy 15 gr. 5 d.
3 kopy 25 gr. 5 d.
1 kopu

Ao. 1753 na nejmilostivější až do 1741. roku […?]rovaných peněz restech na contribučenský dluh, i za […?] se odpisuje
2 kopy 13 gr. 2 ¼ d.
hostivickému mistrovi
3 kopy 20 gr. 4 d.
litovskému Matějovi Procházkovi
57 gr. 3 d.
––––––––––––––––––––––––––––

Latus

6 kop 25 gr. 2 ¼ d.
Fol. 9a

Lucii po neb. Járovi
Janovi Járovi
Václavovi Hrdličkovi do důchodu

1 kopu
1 kopu
1 kopu

Ao. 1754 Janovi Járovi
Václavovi Hrdličkovi do důchodu
litovskému Matějovi Procházkovi
hostivickému šenkýři hořejšímu

1
1
1
1

kopu
kopu
kopu 42 gr. 6 d.
kopu 42 gr. 6 d.

Ao. 1755 Lucii po neb. Járovi
Janovi Járovi
Václavovi Hrdličkovi do důchodu
jenečskému sklenářovi

1
1
1
6

kopu
kopu
kopu
kop

Ao. 1756 Janovi Járovi na funus veleb. panu farářovi
contribuci až od roku 1750
jenečskému sklenářovi

4 kopy
2 kopy 57 gr. 3 d.
6 kop

Ao. 1757 Lucii po neb. Járovi
litovskému Matějovi Procházkovi
jenečskýmu sklenářovi

1 kopu
1 kopu
6 kop

Nový zápis Jana Hackla.

Léta Páně 1758 dne 23ho July, poněvadž Vavřinec Hackl pro velké zdělaných dluhů více
hospodařiti v stavu dostatečný nebyl, pročež ujímá grunt vlastní bratr Jan Hackl pro sebe,
manželku a budoucím dědičně své k stálému užívání se vším k němu patřícím příslušenstvím, polma, lukama, kteréžto skrze rychtářů Jana Linka sobínského, též Václava Šafránka
litovského právně prošacováno jest, za summu trhovou, jakž následuje
první stavení sednice, síně, kuchyně, komora, pod tím sklep, na tom 6 párů krovu a svisle,
jak se vynachází velmi sešlý, za
45 kop
v druhém pořadí maštal, chlív, komora, špejchar, při tom pavlač, na tím 6 párů krovu
36 kop
stodola špatná 7mi párů krovu a svisle
28 kop
jeden vůz s hřebřinami
10 kop
jeden pluh a brány se vším železem
5 kop
2 kopy
1dna korba, 3 líšně a 1dny váhy
––––––––––––

Latus

126 kop
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Fol. 9b

Latus

126 kop
46 kop
5 kop
4 kopy
3 kopy
120 kop
6 kop
2 kopy
312 kop

jeden pár koní se vším nádobím
1den stůl a stolice malá
1dny kamna s železným kamnovcem
truhla moučná na 6 strychů
polí orných pod 60 strychů
loučného pod 2 vozy sena
ze zahrady pole pod 3 věrtele
Činí
kterážto summa patřiti bude
do důchodu peněžitého jenečského
4 zl. 47 kr. 1 ½ d.
4 kopy 6 gr. 1 d.
item do contribučenský kasy od 1742. až do 1745. roku
25 zl. 2 kr. 1 ¼ d.
21 kop 27 gr. 5 d.
k záduší hostivickému gruntovních peněz
5 kop
do obročenství hořelického
za 2 strychy 3 věrtele žita po 1 zl. 30 kr.
3 zl. 16 kr. 5 ½ d.
2 kopy 48 gr. 5 d.
1 strych 1 věrtel ½ čtvrtce ječmena po 1 zl. 13 kr.
1 zl. 36 kr. ½ d.
1 kopa 22 gr. 2 d.
2 strychy 2 věrtele ½ čtvrtce ovsa po 1 zl.
2 zl. 31 kr. 5 ¼ d.
2 kopy 10 gr. 1 ½ d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 3 kopách se skládati bude, totiž:
Anně po neb. Járovi
3 kopy 30 gr.
Jiříkovi po neb. Járovi
9 kop 15 gr.
Lucii po neb. Járovi † na mše svaté
5 kop 45 gr.
item vypsané a nezaplacené Termini
3 kopy
Janovi Járovi
2 kop 45 gr.
Václavovi Hrdličkovi, která Pratensi ale mil. vrchnosti na šafářský dluh připadá,
59 kop 30 gr.
pozůstalost po neb. Francovi Hacklovi se rozděluje a patřiti bude, totiž:
za zemřelé rodiče na mše svaté
6 kop 39 gr.
Janovi synu nynějšímu hospodáři
30 kop
Vavřincovi po srážce 11 kop 54 gr. 2 ¾ d., poněvadž se více dluhů vynašlo, jenom
18 kop 5 gr.
Josefovi na vojně
30 kop
od rozdílu
3 kopy 12 gr.
–––––––––––––––––––––––––––––

Latus

208 kop 38 gr. 4 d.
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Fol. 10a

Latus
Dluhů rozličných
jenečskému sklenářovi Mečnerovi
litovskému Matějovi Procházkovi
litovské Anně Sobotkový
litovskému Jiřímu Sobotkovi
litovskému Tomášovi Chalupovi
hostivickému koláři Rebhonovi
hostivickému židu Abrahamovi
litovskému Tomášovi Šafránkovi
litovskému šafářovýmu synu službu
litovskému Josefovi Luxovi šenkýřovi
do obce litovské
litovskému Matějovi Procházkovi
litovskému bratru Janovi Hacklovi
jenečskému kovářovi

208 kop 38 gr. 4 d.
55 zl.
10 zl. 30 kr.
2 zl. 43 kr.
4 zl.
1 zl. 30 kr.
1 zl.
9 zl.
1 zl.
5 zl. 48 kr.
7 zl. 39 kr.
1 zl. 10 kr.
8 zl. 15 kr.
10 zl.

47 kop 8 gr. 4 d.
2 kopy 25 gr. 5 d.
9 kop
2 kopy 19 gr. 5 d.
3 kopy 25 gr. 5 d.
1 kopy 17 gr. 1 d.
51 gr. 3 d.
7 kop 42 gr. 6 d.
51 gr. 3 d.
4 kopy 58 gr. 2 d.
6 kop 42 gr.
1 kopa
7 kop 4 gr. 2 d.
8 kop 34 gr. 2 d.
––––––––––––––––––––––––

Facit

312 kop

Paměť. Slibuje nynější hospodář odstupujícímu svému bratrovi Vavřincovi jednu podružskou chaloupku vystavět, při tom jemu také polí pod 2 strychy 1 věrtel k setí dáti, on ale
sobě svým semenem zasívati a nový hospodář jemu zdělati povinen bude.
Za druhé: Poněvadž Josef nejmladší na vojně jest a kdyby on se zase domů navrátili měl,
tak bude nynější hospodář, kdyby Pán Bůh jemu nějaké štěstí dal, svatbu vybývati, též
také na něj 1dním koněm, vozem, pluhem a branama pamatovati, jak již také v předešlém
šacunku jemu připsáno, bylo.
Na to položil
1759 do důchodu peněžitého
k záduší hostivickému
Lucii po neb. Járovi vypsané a nezaplacené Termini
jenečskému sklenářovi Mečnerovi
hostivickému kolářovi
litovskému šafářovi synu službu
Josefovi Luxovi šenkýři
do obce litovské
Janovi hospodáři
jenečskému kovářovi

4
1
2
6
1
1
6
7
8

kopy 6 gr. 4 d.
kopu
kopy
kop
kopu 17 gr. 1 d.
51 gr. 3 d.
kopu 42 gr. 6 d.
kop 42 gr.
kop 4 gr. 2 d.
kop 34 gr. 2 d.
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Fol. 10b

Ao. 1760 položil
2 kopy na contrib. dluh
rest
2 kopy Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
rest
½ kopy na mše svaté za zemřelé rodiče
4 kopy Ao. 1761 kladl, totiž
2 kopy na contribučenský dluh
rest
2 kopy Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
rest
4 kopy Ao. 1762 kladl, totiž
1 kopu na mše sv. za neb. Lucii Járovou
1 kopa na contrib. rest a zůstane
2 kopy Václavovi Hrdličkovi na důchod. rest

19 kop 27 gr.
57 kop 30 gr.
6 kop 9 gr.
17 kop 27 gr. 5 ¼ d.
55 kop 30 gr.

rest

2 kopy 45 gr.
16 kop 27 gr. 5 ¼ d.
53 kop 30 gr.

Ao. 1763 1 kopu na mše svatý za neb. Lucii Járovou rest
1 kopa na contribuč. rest
2 kopy Václavovi Hrdličkovi na důchod. rest

1 kopa 45 gr.
15 kop 27 gr. 5 ¼ d.
51 kop 30 gr.

Ao. 1764 20 kop 34 gr. 2 d. jenečskému sklenářovi
1 kopu na mše svaté za neb. Lucii Járovou
1 kopa na contrib. dluh
1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchod. dluh
2 kopy 34 gr. Anně Sobotkové

45 gr.
14 kop 27 gr. 5 ¼ d.
50 kop 30 gr.
6 kop 26 gr.

rest
rest

Ao. 1765 45 gr. na mše svaté za neb. Lucii Járovou rest
2 kopy Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
1 kopa 19 gr. 5 d. Jiříkovi Sobotkovi
rest
1 kopa 25 gr. 5 d. Tomášovi Chalupovi
rest

0
48 kop 30 gr.
2 kopy
2 kopy

Ao. 1766 3 kopy Anně Sobotkové
rest
1 kopa na contribučenský dluh
1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
rest

3 kopy 26 gr.
13 kop 27 gr. 5 ½ d.

Ao. 1767 14 kop 25 gr. 5 d. jenečskému sklenářovi
4 kopy k hostivickému záduší
rest
1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh

6 kop
–
46 kop 30 gr.

Ao. 1768 6 kop jenečskému sklenářovi

rest

Ao. 1769 7 kop 42 gr. 6 d. litovskému Tomášovi Šafránkovi
rest

47 kop 30 gr.

0
–

Bei der 1769 […?] Besitzer Johann Hackl dieses Guth seinen Schwieger Sohn Wentzl
Klatovský aus Klein Jentsch nach […?] wird ihnen […?].
Johann […?], Ober[…?] [?]

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 6
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1707 – Litovice

23

Fol. 11a

Nový zápis Václava Klatovského.
Léta Páně 1772 dne 22. března odevzdá dobrovolně Jan Hakl svou živnost svému zeťovi
Václavovi Klatovskému k stálému užívání se vším příslušenstvím, který grunt od rychtáře
litovského Josefa Vlčka, též sobínského Jana Vlčka právně prošacován jest, jakž následuje:
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora a pod ní sklep 44 kop
druhé pořadí maštal, chlív, komora a špejchar, při tom pavlač
36 kop
stodola špatná
28 kop
vůz se vším příslušenstvím
12 kop
pluh a brány
5 kop
1 pár koní
46 kop
1 truhla moučná
3 kopy
1 kamna s železným kamnovcem
4 kopy
rozličné nářadí
5 kop
pole orných pod 60 strychů
120 kop
loučnýho pod 2 vozy
6 kop
po zahradě pole pod 3 věrtele
2 kopy
––––––––
Summa
311 kop
která summa patřiti bude, totiž
do casy contrib.
44 zl. 57 kr.
38 kop 31 gr. 5 d.
do důchodu jenečského
18 zl. 12 kr. 3 d.
15 kop 36 gr. 3 d.
do obročenstva hořelického
3 strychy žita po 1 zl. 30 kr.
4 zl. 30 kr.
3 kopy 51 gr. 3 d.
8 strychů ječmene po 1 zl.
8 zl.
6 kop 51 gr. 3 d.
32 strychů ovsa po 36 kr.
19 zl. 12 kr.
16 kop 27 gr. 3 d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy
Anně po neb. Járovi
3 kopy 30 gr.
Jiříkovi po neb. Járovi
9 kop 15 gr.
Lucii po neb. Járovi na mše svaté
a jí vypsaný a nezaplacený Termin
3 kopy
Janovi Járovi
2 kopy 45 gr.
Václ. Hrdličkovi na dluh důchodenský
46 kop 30 gr.
za zemřelé rodiče na mše svaté
6 kop 9 gr.
Janovi Haklovi předešlému hospodáři
30 kop
Vavřincovi
18 kop 5 gr.
Josefovi na vojně
30 kop
litovskému Matějovi Procházkovi
2 kopy 25 gr. 5 d.
litovské Anně Sobotkový
3 kopy 26 gr.
litovskému Jiřímu Sobotkovi
1 kopa
litovskému Tomášovi Chalupovi
2 kopy
židu Abrahamovi
51 gr. 3 d.
šenkýři Luxovi
3 kopy 15 gr. 3 d.
Matějovi Procházkovi z Litovic
1 kopa
bratru Janovi Haklovi
66 kop 29 gr.
–––––––––––––––––
Facit
311 kop
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Fol. 11b

Výminek Janovi Haklovi patřiti bude, totiž:
2 strychy žita, 1 ½ strychu pšenice a 1 ½ strychu ječmene, též k k hospodáře stolu jíti, do
smrti jestli vdovském stavu setrvá.
Za 2hé Vavřinci Haklovi místo 2 strychů 1 věrtele polí nyní setého obilí dáti bude, totiž
2 strychy žita, 1 strych ječmene, též chalupu dostane.
Za 3tí nejmladšímu Josefovi Haklovi, který na vojně jest a kdyby časem se navrátil, tak
nynější hospodář jemu malou svatbu, jestli se ožení, vystrojiti bude a na něj 1 koněm, vozem, pluhem a bránami pamatovati. #
Za 4té Barboře švagrové slibuje časem vobidek vybýti neb za ní 6 zl. dáti.
Za 5té z ozimu Jan Hakl 3tí mandel bráti bude, za Bonificace, která budoucně přijde, bude
novému hospodáři patřiti a on povinen bude za ní Barboře 1 krávu vychovati
a časem, kdyby ji chtěla, takovou vydá.
té
Za 6 poněvadž Hakl pacholskou službu dělá, tehdy nový hospodář jemu 5 zl. peněz nebo
1 krávu k jeho užitku chovati.
Sirotčí peníze se z té […?]

41 zl. 15 kr.

Na to zaplatil
1772 2 kopy 25 gr. 5 d. do obce od Jana Hakla podílu
rest
63 kop 3 gr. 2 d.
7 kop 42 gr. 6 d. item od něho podílu Tomášovi Šafránkovi vypsané a nezaplacené
56 kop 20 gr. 3 d.
3 kopy 15 gr. 3 d. šenkýři Luxovi
0
1 kopa 42 gr. 6 d. na dluh důchodenský
13 kop 53 gr. 4 d.
Ao. 1773 […?] passirt.
Poněvadž Jan Hakl nyní se oženil a v statku se s hospodářem porovnati nemůžou, tehdy
Václav Klatovský svému tchánovi Janovi za qvartir 2 zl. 30 kr. platiti povinen bude. Na
potřebné přivežení dříví fůry jemu povinen dáti bude.

Johann […?], Oberamt[…?]
Ao. 1774 1 kopa do obce
1 kopa Anně Sobotkové

rest
rest

2 kopy 26 gr.

rest

1 kopa 26 gr.

Ao. 1775 passirt.
Ao. 1776 1 kopa Anně Sobotkové

Ao. 1777 # dne 25. listopadu roku tohoto rovnal se na kanceláři Josef Hakl s nynějším
hospodářem a žádá mimo podílu za svatbu, koně, vůz, pluh a brány, které k pohledávání
na tom gruntu má, na penězích 16 zl., na které jemu Josefovi hned 8 zl. taky složil a druhé
8 zl. ale mají ostat státi, až by jednou zase sem přišel.
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Fol. 12a

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
1779 1 kopa Jiříkovi Sobotkovi
1 kopa 26 gr. Anně Sobotkové

rest

0
0

Ao. 1780 8 zl. Josefovi Haklovi dle dolejšího rovnání vypsati dal
rest
0
1781 et 1782 1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
45 kop 30 gr.
12 kop nebožtíkovi Janovi Haklovi na funus
rest
44 kop 20 gr. 3 d.
30 kop Josefovi Haklovi na vojně
29 kop
tí
pratensi na 3 peníze koupil, zůstává rest
0
Ao. 1783 1 kopa na mše svaté za rodiče
rest
1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
rest

44 kop 30 gr.

Ao. 1784 1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
rest
1 kopa na mše svaté za rodiče
rest

43 kop 30 gr.
4 kopy 9 gr.

Ao. 1785 passirt […?]
Ao. 1786

Neuer Kauf an dem Mattes Osvald.

5 kop 9 gr.
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Fol. 14a

Grunt Chalupa Osvaldovská
od starodávna tak řečená, v knihách starých léta 1707 vyšlých folio 4,8

Matouš Sobotka,
grunty své má sub Sig.
ujal grunt léta 1703 dne 12. February Matouš Sobotka sobě, manželce, dítkám a budoucím
svým podle právního prošacování za summu
120 kop
na to od svrchu psaného léta až do vyjití roku 1707 dle knih starých vyplatil
9 kop 40 gr.
a tak zůstává dopláceti a patří
milostivé vrchnosti
39 kop
Martinovi vnuku Osvaldovému
21 kop 43 gr. 2 d.
Vítovi Osvaldovi
21 kop 43 gr. 2 d.
Alžbětě Matouškové
21 kop 43 gr. 2 d.
k svatému Floriánu na Kladno
6 kop 10 gr.
––––––––––––––––
Summa
110 kop 20 gr.
K tomu
přijal pole dle mapy a popsání měřiče zemského, totiž:
sub Sig.
1 – 17 strychů jest pole jeho vlastní a v první koupi potažené, nedá za něj nic.

Fol. 14b

k tomu přijal pole
sub Sig.
14 – 2 strychy jest pole Havla Vondry z Malého Jenče, bude za něj platit Dicit
folio 165 na místě Havla Vondry milostivé vrchnosti
4 kopy
sub Sig.
14 – 1 strych 3 věrtele jest pole Jana Náprstka z Malého Jenče, bude za ně
platit Dicit folio 155 na místě téhož Náprstka milostivé vrchnosti
3 kopy 30 gr.
sub Sig. 12 – 2 strychy jest pole Tomáše Zábranského z Malého Jenče, bude za ně platit
Dicit folio 148 na místě Zábranského milostivé vrchnosti
4 kopy
sub Sig. Γ 8 – 7 strychů 1 věrtel jest pole Tomáše Kozáka ze Břví, za které platit bude Dicit
folio 74 Matějovi synu Judity Kozákový
14 kop 30 gr.
Summa všech polí míti bude ve 5ti kusech
30 strychů
Louky míti bude
sub Sig. Ө 4 pod 2 věrtele jest louka od Bartoloměje Kobery ze Břví, za kteréžto platit
bude ut folio 81 milostivé vrchnosti
1 kopu
sub Sig.
1 pod
2 – 3 věrtele, item sub Sig. 2 pod 2 věrtele, činí 1 strych 1 věrtel
jsou luka jeho vlastní v prvním šacunku potažená, nedá za ně nic žádnému.
Summa všech luk míti bude ve 3 kusech
1 strych 3 věrtele

8

Litovický statek čp. 12, nyní nám. 1. máje čp. 632.
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Fol. 15a

Povinnosti nyní i budoucně na té chalupě míti bude jako z půl lánu.
Čistí grunt svůj
polem
sub Sig.
2 pustil kus pole k ruce milostivé vrchnosti pod 7 ½ strychu, poráží sobě za
něj na gruntu svém po 2 kopách
15 kop
A tak zůstává dopláceti a patří
milostivé vrchnosti, po srážce ale za pole

2 – 15 kop zůstává
36 kop 30 gr.
Martinovi Osvaldovi
21 kop 43 gr. 2 d.
Vítovi Osvaldovi
21 kop 43 gr. 2 d.
Alžbětě Matouškové, po ní dětem jejím
21 kop 43 gr. 2 d.
k svatému Floriánu na Kladno
6 kop 10 gr.
Matějovi synu Judity Kozákové
14 kop 30 gr.
––––––––––––––––
Summa
122 kop 20 gr.
kteroužto summu ročně kladením po 2 kopách vypláceti povinen bude.
Léta Páně 1708 dne 10. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1709 dne 8. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1710 dne 16. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1711 dne 24. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy
Léta Páně 1714 dne 2. Marty pro nemožnost nepoložil nic.

Fol. 15b

Léta 1715 pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1716 dne 29. January položil gruntovních peněz mil. vrch.
2 kopy
Léta 1717 dne 29. January položil mil. vrch.

2 kopy

Léta 1718 dne 10. February položil mil. vrch.

2 kopy

Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.

2 kopy

Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti

2 kopy

Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti

2 kopy

Léta 1721 dne 16. Xbris položil mil. vrchnosti

2 kopy
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Léta 1722 dne 11. Xbris položil mil. vrchnosti

2 kopy

Léta 1723 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti
Alžbětě Matouškové puštěna

1 kopu
1 kopa

Za 1724. rok dne 9. January 1725 položil mil. vrch.

2 kopy

Za 1725. rok dne 19. 8bris mil. vrch.
item Martinovi Osvaldovi

1 kopu
1 kopu

za 1726 rok dne 3. Xbris položil mil. vrchnosti
Martinovi Osvaldovi do Litovic

1 kopu
30 gr.

Poněvadž Matouš Sobotka a po otci svém Václav Sobotka dostanouce se na velkou správu,
takže velký náklad na tu chalupu védcti musel, při držených soudech léta 1726 tak to
dokázal, za obojí správu od podílu se sráží toliko 8 kop a takový podíl zase poráží Matouš
Sobotka Anně a Lidmile dcerám svým, poněvadž ale Václavovi Sobotkovi předešle ta
chalupa se nešacovala, nýbrž podle starého zápisu on takovou přijal, co on při týž chalupu
zlepšil, když nápady zaplatí, bude jemu a budoucím jeho k dobrému a tak na tuto chalupu
do roku 1726 podíly patřiti budou doplácet, totiž
mil. vrchnosti
13 kop 30 gr.
Martinovi Osvaldovi do Litovic
18 kop 13 gr. 2 d.
Vítovi Osvaldovi do Řebče
19 kop 43 gr. 2 d.
Martinovi Osvaldovi jináč Mráčkovi
18 kop 43 gr. 3 d.
k svatému Floriánu na Kladno
6 kop 10 gr.
Matějovi synu Judity Kozákové
12 kop 30 gr.
Anně a Lidmile Sobotce rovným dílem
8 kop
––––––––––––––––
Summa
96 kop 50 gr.
Na to zapravil
Léta 1727 dne 30. Xbris mil. vrchnosti

2 kopy

1728 dne 10. Xbris mil. vrchnosti

2 kopy

1729 položil mil. vrchnosti

2 kopy

Fol. 16a

1730 položil mil. vrchnosti

2 kopy

1731 položil mil. vrchnosti
item Anně Sobotce

1 ½ kopy
½ kopy

1732 položil mil. vrchnosti
item Anně Sobotce

2 kopy
½ kopy

1733 položil mil. vrchnosti

2 kopy

1734 Anně Sobotce
Martinovi Osvaldovi
Matějovi Judity Kozákové

1 kopu
½ kopy
½ kopy
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1735 Martinovi Osvaldovi
Martinovi Mráčkovi
Juditě Kozákový

½ kopy
1 kopu
½ kopy

1736 Vítovi do Řebče
Juditě Kozákové synu

1 kopu
1 kopu

1737 Juditě Kozákové a Anně
Vítovi Osvaldovi

1 kopu
1 kopu

Notandum.
Léta Páně 1738 dne 24ho měsíce června ujavše zpředu jmenovaný hospodář Václav
Sobotka 30 strychů polí orných, které Václav Svátek mlynář litovský ut fol. 25 jemu,
manželce, dětem a budoucím svým dobrovolně postoupil, pročež on držitel toho půl lánu
jako sedlák jak contribučních, tak vrchnostenských daní, též taky panu faráři hostivickému
desátku, Cantorovi posnopného, co patří, a tolik taky povinné roboty jako celý potažník
vybývati, neméně od zápisu Václava Spratka sem přenesených a Matějovi Járovi patřících
75 kop však vykládání každoročního 1 kopy povinen jest a bude.
1738 passirován […?] zápis

0

1739 Martinovi Osvaldovi
Matějovi Járovi

1 kopa
2 kopy

1740 Vítovi Osvaldovi
Matějovi Járovi

1 kopa 30 gr.
1 kopa 30 gr.

Fol. 16b

1741 Martinovi Mráčkovi
Matějovi synu Judity Kozákové
Matějovi Járovi

1 kopa
1 kopa
1 kopa

1742 Martinovi Osvaldovi
Matějovi Járovi

1 ½ kopy
1 ½ kopy

1743 Matějovi Járovi
1 ½ kopy
Anně Sobotkové
½ kopy
vdově po Osvaldovi
½ kopy
Martinovi Mráčkovi
½ kopy
Na pratensi Víta Osvalda, kterou držitel gruntu v hotově po několikráte zapůjčil, se
tuto jemu ujišťuje
2 kopy 48 gr. 2 d.
1744 Matějovi Járovi
Martinovi Mráčkovi
Vítovi

1 kopa
1 kopa
1 kopa

1745 Matějovi Osvaldovi
Vítovi Osvaldovi
Matějovi Járovi z polí

1 kopa
1 kopa
1 kopa
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1746 Martinovi Osvaldovi jinak Mráčkovi
1 kopa
Matějovi synu Judity Kozákové
1 kopa
Matějovi Járovi z polí
1 kopa
Po neb. Vítovi Osvaldovi podíl se rozděluje mezi pozůstalé sirotky, po srážce 8 kop
28 gr. 2 d. vypsaných zůstanou ještě 11 kop 25 gr., totižto:
Václav Osvald
1 kopa 34 gr. 5 d.
Josef
1 kopa 34 gr. 5 d.
Mařena Zvoníčková
1 kopa 34 gr. 5 d.
Vojtěch Osvald
1 kopa 34 gr. 5 d.
Kateřina Bledová
1 kopa 34 gr. 5 d.
Barbora Koníčková
1 kopa 34 gr. 5 d.
Vavřinec Osvald
1 kopa 34 gr. 5 d.
od rozdílu
22 gr.
–––––––––––––––––
11 kop 25 gr.
1747 Anně Sobotce položil
Martinovi Osvaldovi do Litovic
Matějovi Járovi z polí

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1748 Matějovi Járovi z polí
Václavovi Osvaldovi
Josefovi

1 kopu
1 kopu 34 gr. 5 d.
25 gr. 2 d.

Fol. 17a

Ao. 1749 Matějovi Járovi z polí
Martinovi Osvaldovi do Litovic
Josefovi po Vítovi Osvaldovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu 9 gr. 3 d.

Ao. 1750 Matějovi Járovi z polí
Matějovi synu Judity Kozákové
Anně Sobotce

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1751 Matějovi Járovi z polí
Martinovi Mráčkovi
Martinovi Osvaldovi do Litovic

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1752 Matějovi synu Judity Kozákové
Matějovi Járovi
Vojtěchovi Osvaldovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1753 Martinovi Járovi z polí
Martinovi Osvaldovi do Litovic
Kateřině Bledové

1 kopu
1 kopu
1 kopu
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1754 pozůstalost po neb. Matějovi Járovi9 z polí, která ještě 59 kop vynáší, se rozděluje
a patřit bude, totižto:
za neb. Matěje Járu i manželku jeho na mše svaté
5 kop 6 gr. 1 ½ d.
Anně dceři
26 kop
Mařeně
26 kop
od rozdílu
1 kopa 53 gr. 5 ½ d.
–––––––––––––––––––––––––––––

při tom položil Barboře Koníčkové

59 kop
1 kopu 34 gr. 5 d.

A. 1755 Matějovi synu Judity Kozákové
1 kopu
Anně Járové
1 kopu
po Martinovi Osvaldovi z Litovic vdově a po ní muži Václavovi Hodáčkovi
30 gr.
Anně Sobotce
30 gr.
A. 1756 Vítovi Osvaldovi, po něm synu Vavřincovi
Matějovi Mráčkovi
Anně Járové

1 kopu
1 kopu
1 kopu

Nový zápis Jiříka Sobotky.
Léta Páně 1757 dne 30. May po smrti otce svého Václava Sobotky ujímá grunt tento
pozůstalý syn Jiřík Sobotka pro sebe, manželku jeho, též budoucím dědičně se vším
k němu patřícím příslušenstvím, polma a lukama k stálému užívání, kteréžto jemu z povolení úřadu vrchno=
Fol. 17b

hejtmanského jenečského skrze rychtářů sobínského Jana Linka, též litovského Václava
Šafránka právně prošacováno jest za summu trhovou, jakž následuje
první stavení sednice, síň, kuchyně, dvě komory, maštal, na tím 10ti párů krovu, za
40 kop
v druhém pořadí maštal, chlív, řezárna, 3 malé chlívky, na tím 4 páry krovu a svisle, za
24 kop
stodola a kůlna, na tím 8 párů krovu a svisle
28 kop
malý špejchar 3 páry krovy, pod tím sklep
20 kop
jeden půl vozu, jeden fasuněk, dvě korby, jedny letní hřebřiny
8 kop
dva pluhy, dvoje brány se vším železem
7 kop
jedny saně a dvoje váhy kované za
3 kopy
jedna studna z dřívím roubená 3 sáhy hluboká
5 kop
dva voli tažní a jedna kráva
30 kop
rozličné hospodářské nářadí
3 kopy
zahrada malá s některým stromem vysázená
5 kop
pod 60 strychů polí orných
120 kop
loučného pod 2 vozy sena
6 kop
–––––––––––––––––

Činí
9

Správně: Martin Jára.

299 kop
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kterážto summa patřiti bude
do důchodu peněžitého jenečského
29 zl. 19 kr.
28 kop 8 gr. 3 d.
item do contribučenské casy starou
13 zl. 31 kr. 2 ½ d. 11 kop 9 gr. 3 ½ d.
Do obročenství hořelického
za 3 čtvrtce ječmene po 1 zl. 30 kr.
20 kr. 3 ¾ d.
17 gr. 4 ¾ d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 3 kopách se skládati bude,
totižto Matějovi Osvaldovi do Litovic
9 kop 13 gr. 2 d.
–––––––––––––––––––––––––––––

Latus

45 kop 48 gr. 6 ¼ d.
N. Sirotčí peníze, co na tom gruntu vypůjčeny jsou, dle obligací v roku 1772 se ujišťujou,
totiž 12 zl. 45 kr.

Fol. 18a

Latus

45 kop 48 gr. 6 ¼ d.

sirotkům po neb. Vítovi Osvaldovi patřiti budou:
Mařeně Zvoníčkové
1 kopa 34 gr. 5 d.
Vojtěchovi Osvaldovi na Velkou Dobrou
34 gr. 5 d.
Kateřině Blodrové na Břve
34 gr. 5 d.
Vavřincovi Osvaldovi do Řebče
34 gr. 5 d.
Martinovi Osvaldovi neb Mráčkovi
12 kop 13 gr. 3 d.
k svatému Floriánu na Kladno
6 kop 10 gr.
Matějovi synu Judity Kozákové
4 kopy 30 gr.
Anně a Lidmile Sobotce
3 kopy 30 gr.
sirotkům po neb. Matějovi Járovi patřiti budou
za zemřelé Matěje Járy a manželky jeho na mše svaté
5 kop 6 gr. 1 ½ d.
Anně dceři
24 kop
Mařeně
26 kop
Dluhů lidských
židu hostivickému
2 zl.
1 kopa 42 gr. 6 d.
ostatní pozůstalost se rozděluje, totižto
za zemřelého hospodáře Václava Sobotky dvě první v pánu umřelé ženy Dorotu a Evu na
mše svaté
18 kop
2 ¼ d.
Anně vdově
23 kop 53 gr.
Kateřině hospodářově dceři
23 kop 53 gr.
Vavřincovi Sobotkovi synu
23 kop 53 gr.
Jiřímu synu jakožto hospodáři
23 kop 53 gr.
Matějovi synu z druhého lože
23 kop 53 gr.
Anně dceři z druhého lože
23 kop 53 gr.
od rozdílu
5 kop 21 gr. 3 d.
–––––––––––––––––––––––––––––

Facit

299 kop

Notandum. Při tomž gruntě vynachází se chalupa, kterážto výminek pro pozůstalou
vdovu s dvěma dětmi Annu Sobotkovou vystavěna jest, pročež ale vysvěčnuc domácího
rychtáře více jí patřiti nemá, jakož 6 strychů žita, 2 strychy pšenice, 2 strychy ječmene
a 1 věrtel 2 čtvrtce hrachu.
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Fol. 18b

každoročně až do smrti vydati.
Za druhé tomu synu Matějovi Sobotky, pokud ho pán Bůh do zrostu zachová, od gruntu
pohledávání míti bude, totiž půl vozu, pluh, brány a jednoho koně a vola, kdyby se jemu
zlíbilo nějaké řemeslo vyučiti, tehdy z toho výš psaného odkazu se spomocti bude.
Na to položil
Ao. 1758 do důchodu jenečského dle restcedule
7
na contribučenský dluh dle knížky
2
Vojtěchovi Osvaldovi na Velkou Dobrou
Kateřině Bledrové na Břve
Mařeně Zvoníčkové
1
za zemřelého hospodáře Václava Sobotky a dvě první ženy
1

kop
kopy 4 gr. 5 ½ d.
34 gr. 5 d.
34 gr. 5 d.
kopu 34 gr. 5 d.
kopu

Notandum. Při tom bude nynější hospodář odstupující hospodyni jakož své maceše jednu
krávu při jeho píci chovati, též také od pasení pastýře zapraviti bude, pročež ona jemu
zasej místo toho ve žních nápomocně býti má.
A. 1759 na dluh důchodenský dle restcedule
4 kopy 24 gr. 6 d.
Matějovi synu po Juditě Kozákové
1 kopu
za zemřelé Matěje Járy a manželku jeho na mše
1 kopu
židu hostivickému
1 kopu 42 gr. 6 d.
Martinovi Osvaldovi neb Mráčkovi na 3tí peníz odkázání 12 kop 13 gr. 3 d.
Ao. 1760 položil
24 kop na třetí peníz rest Anně
0
3 kopy 25 gr. 5 d. na důchod. dluh
rest
9 kop 25 gr. 5 d.
1 kopa Martinovi Osvaldovi, nyní Hodáčkovi v Hostivicích
rest
8 kop 13 gr.
1 kopy na mše svaté za zemřelého hospodáře
16 kop
2 ½ d.
A. 1761 kladl 2 kopy 34 gr. 2 d. na důchodenský dluh, rest
1 kopa Martinovi Osvaldovi
rest
1 kopa na mše svaté za Matěje Járu
rest
A. 1762 klade 3 kopy 8 gr. 4 d. na důchod. dluh
3 kopy Mařeně po neb. Matějovi Járovi

rest
rest

6 kop 51 gr. 3 d.
7 kop 13 gr. 2 d.
3 kopy 6 gr. 1 ½ d.
3 kopy 42 gr. 5 d.
23 kop

Fol. 19a

Ao. 1763 34 gr. 5 d. Vavřincovi Osvaldovi v Řebči
rest
–
6 kop 10 gr. svatému Floriánu do Kladna
rest
–
1 kopa 30 gr. Matějovi synu po Juditě Kozákové, rest
2 kopy
23 kop 53 gr. Kateřině Hodáčkové po neb. Václavovi Sobotkovi
rest
–
N. na třetí peníz
1 kopa na mše svaté za neb. Václava Sobotku a 2 manželky
rest
15 kop
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A. 1764 7 kop 13 gr. 2 d. Martinovi Osvaldovi na třetí peníz
rest
2 kopy Matějovi synu po Juditě Kozákové
rest
3 kopy 42 gr. 5 d. na dluh důchod.
rest
9 kop 4 gr. 5 d. na contrib. dluh
rest
1 kopa na mše svaté
rest

0
0
0
0
14 kop

Ao. 1765 1 kopa na mše svaté
6 kop Mařeně nyní vdané Osvaldové

rest
rest

13 kop
17 kop

Ao. 1766 1 kopa na mše svaté
3 kopy Anně a Lidmile Sobotkové

rest
rest

12 kop
0

Ao. 1767 1 kopa na mše svaté
3 kopy Mařeně Osvaldové v Litovicích

rest

11 kop
14 kop

Ao. 1768 1 kopa na mše svaté
2 kopy Mařeně nyní vdané Osvaldové

rest
rest

10 kop
12 kop

Ao. 1769 1 kopa na mše svaté
2 kopy Vavřincovi Sobotkovi

rest

9 kop
21 kop 53 gr.

Ao. 1770, 1771, 1772 1 kopa 6 gr. 1 ½ d. za zemřelé Járu a manželku na mše svaté
rest
2 kopy
1 kopa na mše svaté
8 kop
2 kopy Mařeně vdané Osvaldové
10 kop
Ao. 1773 […?] passirt.

Nach dem die Wittib Anna Sobotkin […?] Grund […?] vorgebracht […?] ihnen […?] vor
[…?] und Anna 70 fl. dem Würth […?] Sobotka Bauer […?] der Würth auf […?]
zugensteht, als wird […?] der Wittib […?] damit die […?] möchten. Den 9. Febr. 1774.
Johann […?], Oberamt […?]
Ao. 1774 2 kopy Mařeně Osvaldové

rest

8 kop

Ao. 1775 2 kopy Mařeně Osvaldové

rest

6 kop

Ao. 1776 2 kopy Mařeně Osvaldové

rest

4 kopy

Fol. 19b

Ao. 1777 6 kop 15 gr. 3 d. Matějovi Sobotkovi funus vypravil a zůstane ještě v rest
17 kop 37 gr. 4 d.
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Nový zápis Jana Jirotka.
Léta Páně 1779 dne 29. ledna, poněvadž Jiřík Sobotka pro velikost dluhu a nemožnost své
hospodářství déle držeti nemohl, takže ani královské ani vrchnostenské, tím míň novým
věřitelům platit v stavu není, proto on tu živnost neb grunt na jeho prosbu vlastní starší
dceři Mařeně, která se vdala a a výš jmenovaného Jana Jirotka za manžela sobě vzala
a […] 24 let do zrostu dědice France popouštěti a odevzdati musí, kdyby ale […] dědic
umřel, tak ta živnost nynějšímu Janovi Jirotkovi, manželce připadnouti má, poněvadž starší
syn Josef pro své chování se na vojnu dostal, též taky kdyby se budoucně z vojny navrátiti
měl, podle otcovské vůle nikdá právo k tomu statku míti má, pročež se ta živnost neb
grunt jemu Janovi Jirotkovi či jeho manželce na ten čas se vším k němu patřícím
příslušenstvím a povinnostmi se připisuje, který grunt jest od rychtáře hostivického
Vojtěcha Maříka a rychtáře litovského Josefa Vlčka právně prošacovaný, jak následuje:
první stavení sednice, síň, kuchyně, též vedle kuchyně malá komůrka sešlá, při tom velká
komora s prknama položená, na tom stavení 10 párů krovu a jedny svisle a štít s prknama
zabedněný, za
65 kop
druhé stavení maštal a chlív, řezárna, 2 sviňské chlívy s podlažinou, na tom stavení 4 páry
krovu a dvoje svisle, za
30 kop
stodola sešlá, na ní 8 párů krovu, dvoje svisle, 10 sloupků, dvoje vrata, za
55 kop
při tom dvě komůrky prknama položené, pod nimi sklípek, za
30 kop
vůz se vším k němu patřícím
20 kop
1 pluh, dvoje brány, 1 saně
6 kop
jedna studna nově udělaná
7 kop
jedna malá zahrada
5 kop
hospodářské nářadí drobné všelijaké
2 kopy
dvě velké truhly
6 kop
jedno síto
1 kopa
orných polí pod 60 strychů
120 kop
––––––––
Latus
347 kop

[ad fol. 19]

Zápis Jana Jirotky ad folium 19

Latus
347 kop
loučného pod 2 vozy sena
6 kop
2 koně i s nádobím
50 kop
stará confiace neb ty půjčené peníze, které v contribučenské kase ujištěné jsou, vynáší
10 zl. 48 kr. 4 d.
9 kop 16 gr.
Poněvadž se více dluhů vynachází, nežli šacunek vynáší, tehdy on nový hospodář výš
ujmouti musí
155 kop 47 gr. 1 ½ d.
––––––––––––––––––
Činí
568 kop 3 gr. 1 ½ d.
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kterážto summa patřiti bude, totiž
do kasy contribučenské
156 zl. 47 kr.
144 kop 23 gr. 1 d.
vypůjčené královské peníze
15 zl.
12 kop 51 gr. 3 d.
do důchodu jenečského
42 zl. 45 kr. 5 d.
36 kop 39 gr. 2 d.
do kasy sirotčí dle obligací
12 zl. 46 kr.
10 kop 55 gr. 5 d.
[…?] sirotčí peníze10
2 zl. 20 kr.
do hořelického obročenství
za 3 měřice žita po 2 zl.
6 zl.
5 kop 8 gr. 4 d.
14 měřic 2 věrtele 1 mantl ječmene po 1 zl. 29 kr.
21 zl. 30 kr. 3/8 d.
18 kop 25 gr. 5 ⅜ d.
28 měřic ovsa po 1 zl. 15 kr.
35 zl. 4 kr. 4 ¼ d.
30 kop 4 gr. ⅛ d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 3 kopách se skládati bude, totiž
za neb. Járu a manželku jeho na mše svaté
2 kopy
Mařeně vdané Osvaldové
4 kopy
za neb. hospodáře Václava Sobotku na mše svaté
8 kop
Anně vdově Sobotkové
23 kop 53 gr.
Vavřinovi Sobotkovi †
21 kop 53 gr.
Jiřímu Sobotkovi starý hospodář
23 kop 53 gr.
N. Na ty peníze je dlužen na mše svatý za neb. Jana Šťastného do Hostivic, bývalému ševci litovskému 13 zl. neb 14 zl.11
Matějovi synovi z druhého lože †
17 kop 37 gr. 4 d.
Anně dceři
23 kop 53 gr.
Dluhy lidské
poněvadž Anny Sobotkové muž starému hospodáři Jiřímu Sobotkovi 70 zl. peněz schovati
dal až do zrostu těch jeho dětí, které v gruntovní knize taky ujištěné jsou, pročež taky
––––––––––––––––––
Latus
383 kop 37 gr. 3 ½ d.

[ad fol. 19]

Latus
těm dětem patřiti budou, totiž
Matějovi
35 zl.
Anně
35 zl.
paní Pacnerové
9 zl.
litovskému Josefovi Vlčkovi
28 zl.
item jemu za 4 strychy ovsa
12 zl.
litovskému Bartolomějovi Pokornýmu
40 zl.
hostivickému koláři
3 zl.
Jiřímu Trávníčkovi do Prahy
7 zl.
jenečskému koláři
18 zl. 24 kr.
jenečskému mistru tesařskému
3 zl. 27 kr.
10
11

Vepsáno dodatečně mezi řádky.
Vepsáno dodatečně.

383 kop 37 gr. 3 ½ d.
30 kop
30 kop
7 kop 42 gr. 6 d.
34 kop 17 gr. 1 d.
34 kop 17 gr. 1 d.
2 kopy 34 gr. 2 d.
6 kop
15 kop 46 gr. 2 d.
2 kopy 57 gr. 3 d.
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jenečskému Michlovi Tylovi
9 zl.
odstává mil. vrchnosti na svůj důchodenský dluh12
jenečskému řezníkovi
3 zl. 15 kr.
litovskému šenkýřovi
2 zl. 9 kr.
do Prahy Václavovi Leblovi
2 zl.
ptickému židu
45 kr.
hořelickému židu Izákovi
1 zl. 29 kr.
hostivickému Václavovi Šafaříkovi 1 zl. 6 kr.
Lucii Járové, který peníze na mše svaté do Hostivice patřejí,
4 zl.
Činí

37

7 kop 42 gr. 6 d.
2 kopy 47 gr. 1 d.
1 kopa 50 gr. 4 d.
1 kopa 42 gr. 6 d.
38 gr. 4 d.
1 kopa 16 gr. 2 d.
56 gr. 4 d.
3 kopy 25 gr. 5 d.
–––––––––––––––––
568 kop 3 gr. 1 ½ d.

Výminek.
Poněvadž dva výminkáři na jednom statku býti nemůžou, pročež ale ta vdova Anna Sobotková sama z dobré vůle ten její půl výminek jemu Jiřímu Sobotkovi popouští, poněvadž ty
její děti již velké jsou,

ad fol. 19

že sobě chléb sami vysloužiti můžou, tak nynější hospodář následovně ročně těm dvoum
výminkářům do smrti povinen dáti bude, totiž
Anně Sobotkové 1 strych pšenice, 3 strychy žita, 1 strych ječmena a 3 čtvrtce hrachu,
Jiřímu Sobotkovi 1 strych pšenice, 3 strychy žita, 1 strych ječmena a 3 čtvrtce hrachu.
Za druhé bude Anna Sobotková byt v té při statku vynacházející chalupě do smrti její míti.
Jiřík Sobotka ale jakožto odstupující hospodář v tom statku tu jednu komoru pro jeho byt
do smrti míti má.
Paměť.
Poněvadž jeden volek se nešacoval a nový hospodář ho přijal, on za to povinen bude těm
dětem, totiž
z prvního lože každému jedno roční tele vychovat a dáti, též taky nějakou malou svatbičku
podle možnosti jim vystrojiti.
Za 2hé těm dětem z druhého lože bude dědic, to jest Franc Sobotka povinen každému
svatbičku vystrojit, též taky každému jedno roční tele vychovat a dáti.
Kdyby ale nynější hospodář jim to vydal, tak bude budoucí dědic Franc Sobotka povinen
při jeho nastupování gruntu jemu Janovi Jirotkovi to všechno vynahradit.
3tí poněvadž nový hospodář zasetého obilí na zimu následovně přijal, totiž 5 strychů
pšenice, 13 strychů žita, tak budoucně zase tolik strychů však s dobrým semenem
zasetého obilí odestáti povinen bude.

12

Vepsáno dodatečně mezi řádky.
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[ad fol. 19]

4té byl tento zápis dne 12. Augusty 1779 při držené královské krajské Comissi v Praze za
dokonale […] uznán a starý hospodář i svým synem Josefem Sobotkou tímto zamezením
odmrštěn, kdyby pokojně se oba chovati neměli, starý hospodář byt sobě hledati a voják
Josef Sobotka k novému regimentu dodati se má.
Na to kladl
Ao. 1779 1 kopa Michlovi Tillovi

rest

Ao. 1780 1 kopa 17 gr. 1 d. Anně Sobotkový na funus
rest
2 kopy 57 gr. 3 d. jenečskému tesařovi
rest
2 kopy Michlovi Tillovi
rest

6 kop 42 gr. 6 d.

11 kop 35 gr. 6 d.
0
4 kopy 42 gr. 6 d.

Ao. 1781 et 1782 2 kopy Michlovi Tillovi na důchodenský dluh 2 kopy 42 gr. 6 d.
2 kopy Jiřímu Sobotkovi, po něm Janovi Šťastného na mše svaté
21 kop 53 gr.
2 kopy 34 gr. 2 d. koláři do Hostivice
0
1 kopa Anně Sobotkové na mše svaté
13 kop 35 gr. 6 d.
43 kop 14 gr. 4 d. na contrub. dluh
101 kop 8 gr. 4 d.
A. 1783 1 kopa Michlovi Tillovi na důchodenský dluh
2 kopy Josefovi Vlčkovi z Litovic
1 kopa na mše svaté za nebožtíka Jana Šťastného
rest

1 kopa 42 gr. 6 d.
32 kop 17 gr. 1 d.

A. 1784 1 kopa Michlovi Tylovi na důchodenský dluh rest
1 kopa Anně Sobotkové na mše svaté
rest
2 kopy jenečskému kováři
rest
1 kopa Bártovi Pokornému
rest

42 gr. 6 d.
12 kop 35 gr. 6 d.
13 kop 46 gr. 2 d.
33 kop 17 gr. 1 d.

Ao. 1785 – 42 gr. 6 d. Michlovi Tylovi na důchodenský dluh
rest
3 kopy jenečskému kováři
rest
2 kopy 47 gr. 1 d. jenečskému řezníkovi
rest
1 kopa Vavřinu Sobotkovi na mše
rest
2 kopy na contrib. dluh
rest

0
10 kop 46 gr. 2 d.
0
20 kop 53 gr.
99 kop 8 gr. 4 d.

20 kop 53 gr.
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[ad fol. 19]

Ao. 1786 38 gr. 4 d. ptickému židovi
rest
0
1 kopa 16 gr. 2 d. hořelickému židu Izákovi
0
56 gr. 4 d. hostivickému Šafaříkovi
0
2 kopy p. Pacnerovi
5 kop 42 gr. 6 d.
2 kopy Josefovi Vlčkovi
30 kop 17 gr. 1 d.
1 kopa Anně Sobotkové na mše svaté
11 kop 35 gr. 6 d.
1 kopa Jiřímu Sobotkovi, po něm Janovi Šťastného na mše svaté
20 kop 53 gr.
2 kopy Bártovi Pokornému
31 kop 17 gr. 1 d.
Ao. 1787 1 kopa na mše svaté Jana Šťastného
1 kopa p. Pacnerovi
1 kopa do kontribuce

19 kop 53 gr.
4 kopy 42 gr. 6 d.
98 kop 8 gr. 4 d.

Ao. 1788 7 kop 42 gr. 6 d. za funus Jiříka Sobotky
2 kopy 58 gr. 2 d. do důchodu

12 kop 10 gr. 1 d.
33 kop 41 gr.

Ao. 1789 3 kopy jenečskému kováři
1 kopa na mše svaté za Jana Šťastného
1 kopa p. Pacnerovi
1 kopa 17 gr. 1 d. na kontribuci

7 kop 46 gr. 2 d.
18 kop 53 gr.
3 kopy 42 gr. 6 d.
96 kop 51 gr. 3 d.

Neuer Kauf im neuem Grundbuch folio 29.
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Fol. 20a

Grunt Novákovský
ve starých knihách léta 1707 vyšlých folio 6,13

Jan mladý Jára,
grunty své má sub Sig. ♂
ujal grunt tento léta 1688 dne 23. Marty po neb. Janovi Novákovi dle právního prošacování
(:který sobě měl zaplacený:) sobě, manželce, dětem a budoucím svým se vším k němu od
starodávna patřícím příslušenstvím za summu hlavní
400 kop
a ročně po 3 kopách placením,
na kteroužto summu za času držení svého až do vyjití roku 1707 vyplatil
400 kop
a tak má grunt sobě zaplacený.
K tomu
přijal dle nynějšího měření, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje,
pole
sub Sig. ʘ 8, 9, 11 – 8 strychů jsou pole Jakuba Bledýho, za které by platit měl po srážce
od něho sub Sig. ♂ 20 pod 3 strychy 3 věrtele přijatých Dicit folio ʘ 348, však jich za ty
ut folio 20 sub Sig. ♂ 18 et 18 milostivé vrchnosti puštěných poráží, nedá za ně nic.
sub Sig. ♀ 9, 14, 22 – 13 strychů 3 věrtele jsou pole Jana Cvekla

Fol. 20b

kteréž sobě na těch jemu daných 15 strychů 3 věrtele Dicit folio 27 poráží 13 strychů
3 věrtele, nedá Cveklovi za ně nic.
sub Sig.
17 – 2 strychy 1 věrtel jest pole Matěje Esa neb Tuchlovského, za něj sobě
ut folio 20 sub Sig. ♂ 34 pod 2 strychy 1 věrtel poráží, nedá za něj nic.
sub Sig.
9 a 26 – 7 strychů 3 věrtele jsou pole Havla Vondry z Malého Jenče, za které
Jan Jára folio 20 za své jemu sub Sig. ♂ 26, 27, 28 et 29 dané 4 strychy poráží a bude mu
ještě platit folio 165 za 3 strychy 3 věrtele Jan Náprstek
7 kop 30 gr.
sub Sig. 58 a 6 – 4 strychy 1 věrtel jsou pole Jana Náprstka z Malého Jenče, které sobě
na těch jemu puštěných folio 148 sub Sig. ♂ 35, 36 et 37 pod 13 strychů 1 věrtel sráží,
nedá za ně nic.
sub Sig.
3, 4, 5, 27 – 15 strychů 1 věrtel jsou pole Tomáše Zábranskýho z Malého
Jenče, které sobě na těch folio 20 sub Sig. ♂ 24, 25, 31, 38 et 39 jemu daných pod
22 strychů 1 věrtel poráží a nedá za ně nic.
sub Sig. Δ 7 – 3 strychy jest pole panské, nedá za něj nic, poráží sobě za to pod 3 strychy,
které z jeho ♂ 10 k panskému připojeno jest.
sub Sig. ♂ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 23, 32, 40, 10 – 66 ½ strychu jsou pole jeho
vlastní v první summě koupené a zaplacené, nedá za ně žádnému nic.
Summa všech polí jeho ve 30 kusech
120 strychů
13

Litovický statek čp. 11, nyní nám. 1. máje čp. 631.
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Louky míti bude
dle mapy a rozepsání měřiče zemského
sub Sig. od Γ 10 pod 2 strychy 1 věrtel jest od louky Tomáše Kozáka ze Břví, za kteroužto
platit bude Folio 74 na místě Kozáka milostivé

Fol. 21a

vrchnosti
4 kopy 30 gr.
sub Sig. ♂ 38 od 39, 40 et 41 – 4 strychy jsou luka jeho vlastní v první summě koupené
a zaplacené, nedá za ně nic.
Summa všech luk jeho míti bude ve 6 kusech
6 strychů 1 věrtel
Povinnosti nyní i budoucně na tom gruntě míti bude jako ze dvouch lánů.
Čistí grunt svůj
polma
sub Sig. ♂ 8 pustil kus pole pod 4 strychy 1 věrtel Šimonovi Hruškovi, za které on Šimon
platit bude Dicit folio 65 Janovi Járovi
8 kop 30 gr.
sub Sig. ♂ 2 tratí kousek pole pod 1 strych 3 věrtele ke mlýnu panskému, za které mu
vykázati ráčí u Šimona Hrušky milostivá vrchnost
3 kopy 30 gr.
sub Sig. ♂ 15 et 18 vzato kus pole pod 4 strychy k rukám milostivé vrchnosti, za které by
mu platit měl Jakub Bledý folio 34 – 8 kop, však takové sobě poráží na těch jemu zpředu
puštěných 4 strychy, nedá mu nic.
sub Sig. ♂ 14, 17, 22, 19 pustil pod 15 strychů 3 věrtele Janovi Cveklovi, za které sobě
Jan Cvekl za ty jemu Novákovi puštěné sub ♀ 9, 14 a 22 13 strychů 3 věrtele poráží
a ještě platit mu bude za 2 strychy Folio 34
4 kopy
sub ♂ 34 pustil pod 2 strychy 1 věrtel Matějovi Esovi, naproti tomu jemu Matěj Es pustil
sub Sig.
17 též pod 2 strychy 1 věrtel, neplatí mu za ně nic.

Fol. 21b

sub Sig. ♂ 20 dal kus pole pod 3 strychy 3 věrtele Jakubovi Bledýmu, sráží sobě za od
něho sub Sig. ʘ 8 et ʘ 11 – 3 strychy 3 věrtele přijatých polí, nebude mu Bledý za ně
platit nic.

sub Sig. ♂ 21 pustil pod 2 věrtele Bartolomějovi Vlčkovi, za které mu platit bude Dicit
folio 48 týž Vlček
1 kopu
sub Sig. ♂ 26, 27, 28 et 29 pustil 4 kousky pole pod 4 strychy Havlovi Vondrovi do Malé
Jenče, přijal od něho ut folio 20 sub
9 et 26 – 7 strychů 3 věrtele, tak sobě poráží
4 strychy a bude jemu Vondrovi ještě ut folio 165 platiti za 3 strychy 3 věrtele
7 kop 30 gr.
sub Sig. ♂ 35, 36 et 37 pustil pod 13 strychů 1 věrtel Janovi Náprstkovi do Malé Jenče,
naproti kterým sobě od něho sub
5 et 6 – 4 strychy 1 věrtel poráží, za 9 strychů ale
ještě bude platit Jan Náprstek Folio 155 Havlovi Vondrovi 7 kop 30 gr. a Novákovi 10 kop
30 gr., v summě
18 kop
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sub Sig. ♂ 24, 25, 31, 38 et 39 pustil pole 5 kusů pod 22 strychů 1 věrtel Tomášovi
Zábranskýmu do Malé Jenče, za které mu po srážce od něho přijatých polí sub Sig.
3, 4,
5 et 27 se vztahujících 15 ¼ strychu polí ještě dopláceti má Tomáš Zábranský z Malého
Jenče za 7 strychů po 2 kopách Janovi Járovi Dicit folio 148 14 kop
A tak zůstane dopláceti a patří za louku Kozákovou ze Břví milostivé vrchnosti, což
v prvním roce zaplatiti má,
4 kopy 30 gr.
Léta Páně 1708 dne 10. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy 30 gr.
a tak má grunt zaplacený.

Fol. 22a

Nový zápis Matěje Járy.

Léta Páně 1728 dne 11ho February ujal grunt po neb. otci Janovi Járovi sobě, manželce,
dětem a budoucím svým se vším přináležejícím, 2 lány polí, 3 kusy luk a 2 vozy sena,
s zahradou, 2 staré vozy s řebřinami a 2 staré pluhy, též 2 brány, za summu trhovou
492 kop 30 gr.
z kteréžto summy sraziti přijde dluh důchodenský, kterýžto neb. otec jeho udělal, 62 zl.,
což na kopy vynáší
53 kop 8 gr. 4 d.
––––––––––––––––
a tak zůstává a patřiti bude
439 kop 21 gr. 3 d.
k ročnímu vyplácení po 6 kopách, totiž
držiteli gruntu Matějovi Járovi
146 kop 27 gr. 1 d.
Kateřině Fialové sestře
146 kop 27 gr. 1 d.
Anně Baštové
146 kop 27 gr. 1 d.
––––––––––––––––
Činí
439 kop 21 gr. 3 d.
Na to zapravil
Léta Páně 1728 dne 10. Xbris složil Kateřině Fialové
Anně Bašové
hospodáře jeho celý nápad se odpisuje

3 kopy
3 kopy
146 kop 27 gr. 1 d.

1729 dne 18. 9bris položil Anně Baštové 3 kopy, Fialové 3 kopy
6 kop
1730 Anně Baštové
6 kop
Poněvadž držitel gruntu Kateřině Fialové jakožto sestře její zde mající podíl splatil, tak
tehdy se tuto ostatní odpisují
140 kop 27 gr. 1 d.
1731 Anně Baštové

6 kop

1732 Anně Baštové

6 kop

1733 Anně Baštové

6 kop

1734 Anně Baštové

3 kopy
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Fol. 22b

Notandum. Vidouce se nynější hospodář Matěj Jára v své veliké chudobě J. Mil. c. Contribuce a vrchnostenské daně dále zapravovati, též také povinné roboty vybývati nedostatečným, od tohoto svého gruntu jeden lán polí orných Václavovi Spratkovi mlynáři litovskému
dle šacunku, jak se sám nynější hospodář ujal, za 150 kop míš. in folio 75 zápis ukazuje,
jemu dobrovolně popustil a postoupil, dle čehož tehdy ode všech daní jak contribučenských i vrchnostenských, tak také panu faráři hostivickému desátku a kantorovi posnopného jednu polovici a tolik taky povinen roboty přestane, naproti tomu ale ten nápad mil.
vrchnosti a Anny Baštové ročním kladením po 6 kopách spláceti povinen bude.
1734 Anně Baštové

3 kopy

1735 zas jí

3 kopy

1736 Anně Baštové

3 kopy

1737 Anně Baštové

3 kopy

1738 Anně Baštové

3 kopy

1739 Anně Baštové

3 kopy

1740 od Jana Bašty na 3tí peníz skoupených

25 kop 42 gr.

1741 Anně Baštové

3 kopy

1742 Anně Baštové

3 kopy

1743 Anně Baštové

3 kopy

1744 Anně Baštové

3 kopy

1745 Anně Baštové

3 kopy

1746 Anně Baštové

3 kopy

1747 Anně Baštové

3 kopy

1748 Anně Baštové

3 kopy

1749 Anně Baštové

3 kopy

1750 Anně Baštové

3 kopy

1751 Anně Baštové

3 kopy

1752 […?] passirt.
1753 […?]
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Fol. 23a

Nový zápis Josefa Osvalda.

Léta Páně 1754 dne 2ho 9bris, poněvadž Matěj Jára již dále pro velkou nemožnost
hospodařiti se netroufal, pročež takový grunt s povolením vrchního úřadu jenečského
svému zeti Josefovi Osvaldovi a manželce jeho jakožto své vlastní dceři a budoucí své
k stálému užívání se vším k němu patřícím příslušenstvím, polma a lukama, kterážto jemu
právně skrze rychtářů sobínského Jana Linka, litovského Václava Šafránka prošacováno
jest za summu trhovou, jakž následuje
první stavení sednice, síně, kuchyně, komora, sklep, nad tím 6 párů krovu a svisle, jak se
vynachází, velmi sešlé stavení za
22 kop
item sednice, kuchyňka a síňka malá
18 kop
v druhém pořadí maštal, dvě komory, na tím 9 párů krovu, velmi sešlé
20 kop
stodola ze špatného dříví a rozházenou zdí
15 kop
starého kus stavení zděného a dvoje vrata
12 kop
jeden vůz se vším k němu příslušenstvím
6 kop
jeden pluh a brány velmi sešlé
3 kopy
studna 4 sáhy hluboká
4 kopy
zahrada malá s hradební zdí ohražená
15 kop
polí orných pod 60 strychů
120 kop
loučného pod jeden vůz sena
3 kopy
jeden kůň za
15 kop
na zimu oseto, totižto
8 strychů pšenice
13 kop 42 gr. 6 d.
12 strychů žita
18 kop
––––––––––––––––
Činí
284 kop 42 gr. 6 d.
kterážto summa patřiti bude, totižto:
do contribučenské kasy od 1742 až do 1745. roku
40 kop 8 gr. 2 ½ d.
od 1746. až do 1752. roku
48 kop 4 gr. 6 ⅜ d.
item za 1754. rok
51 gr. 3 d.
Do obročenství hořelického
za 1 strych pšenice po 2 zl.
1 kopa 42 gr. 6 d.
2 strychy 2 věrtele ¾ čtvrtce žita po 1 zl. 45 kr.
3 kopy 26 gr.
6 strychů 1 věrtel 2 ½ čtvrtce ječmene po 1 zl. 30 kr.
8 kop 14 gr. 1 ½ d.
10 strychů 1 věrtel 2 ¾ čtvrtce ovsa po 1 zl.
8 kop 55 gr. 6 ⅞ d.
––––––––––––––––––
Latus
111 kop 23 gr. 5 ½ d.
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Fol. 23b

starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročním kladením po 4 kopách se skládati
bude, totižto
Anně Baštové, nyní Medlové do Svárova
36 kop 44 gr. 2 d.
item vypsaný a nezaplacený Termin
12 kop 28 gr. 2 d.
dluhů rozličných
Václavovi Sobotkovi do Litovic
18 kop 33 gr. 5 d.
item jemu za 1 strych 1 čtvrtec žita za
1 kopa 55 gr. 5 d.
Jiřímu Sobotkovi do Litovic
4 kopy 48 gr.
Janovi Šťastnému ševci do Litovic
1 kopa 42 gr. 6 d.
Josefovi Vlčkovi do Litovic
2 kopy 47 gr. 1 d.
Matějovi Procházkovi do Litovic
1 kopa 42 gr. 6 d.
item jemu za 3 strychy žita po 1 zl. 45 kr.
4 kopy 30 gr.
2 strychy ječmena po 1 zl. 30 kr.
2 kopy 34 gr. 2 d.
Anně Spratkové do Litovic
4 kopy 38 gr. 4 d.
Josefovi Baštovi ještě služby
5 kop 8 gr. 4 d.
pražskému mlynáři Vyšínovi
3 kopy 25 gr. 5 d.
pražské krejčové Mařeně
4 kopy 4 gr. 2 d.
jenečskému Václavovi Mečnerovi šenkýři, kterému každoročně po 10 zl. hotovosti platiti
povinován bude
34 kop 2 gr. 4 d.
unhošťskému šafářovi Václavovi Osvaldovi
2 kopy 47 gr. 1 d.
hájeckému šenkýři
25 gr. 5 d.
chajenskému šenkýři
33 gr.
litovskému šenkýři hotových
25 gr. 5 d.
item jemu za 2 věrtele ječmene
38 gr. 4 d.
1 věrtel žita
28 gr. 6 ½ d.
doberskému židovi Markovi
6 kop 51 gr. 3 d.
újezdskému židovi Josefovi
1 kopa 4 gr. 2 d.
hostivickému židovi Filipovi
2 kopy 57 gr. 3 d.
item židovi Abrahamovi
3 kopy
jenečskému židovi Mojžíšovi
48 gr. 6 d.
dětem po neb. Matějovi Járovi patřiti bude, totižto:
Anně
6 kop 51 gr. 2 ¼ d.
Mařeně
6 kop 51 gr. 2 ¼ d.
od rozdílu
28 gr. 3 ½ d.
––––––––––––––––––
Facit
284 kop 42 gr. 6 d.
Paměť. Anně Járové bude on hospodář, kdyby jí pán Bůh nějaké štěstí dal, svatbičku
podle možnosti vystrojiti, při tom jí taky telátko odstaviti, by budoucně svou krávu měla.
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Fol. 24a

Na to položil
Ao. 1755 na contribučenský dluh za 1754. rok dle knížky
Anně Baštové nyní Medlové do Svárova
Václavovi Sobotkovi do Litovic
Janovi Šťastnému ševci do Litovic
Josefovi Baštovi služby
jenečskému Václavovi Mečnerovi
jenečskému šenkýřovi
litovskému šenkýřovi 1 věrtel žita
doberskému židovi Markovi na panský dluh

51 gr. 3 d.
1 kopu
18 kop
1 gr. 2 d.
51 gr. 3 d.
2 kopy
4 kopy 17 gr. 1 d.
33 gr.
28 gr. 6 ½ d
57 gr. 3 d.

Ao. 1756 na contribučenský dluh až do roku 1745 dle knížky
item na contribučenský dluh do 1752. roku
Anně Baštové nyní Medlové
Václavovi Sobotkovi doplatil
item jemu za 1 strych 1 čtvrtec žita
Janovi Šťastnému ševci do Litovic
Matějovi Procházkovi do Litovic
Josefovi Baštovi služby
pražské krejčový Mařeně
jenečskému Václavovi Mečnerovi
hájeckému šenkýři
litovskému šenkýři
doberskému židu Markovi
Jiřímu Sobotkovi

25 gr. 6 d.
3 kopy 48 gr. 2 ⅛ d.
1 kopu
32 gr. 3 d.
1 kopu 55 gr. 5 d.
57 gr. 3 d.
1 kopu 42 gr. 6 d.
57 gr. 3 d.
1 kopu 6 gr. 6 d.
8 kop 34 gr. 2 d.
25 gr. 5 d.
25 gr. 5 d.
1 kopa 42 gr. 6 d.
2 kopy 47 gr. 1 d.

Ao. 1757 Anně Baštové nyní Medlové
Jiřímu Sobotkovi do Litovic
Anně Spratkové do Litovic
jenečskému Václavovi Mečnerovi
litovskému šenkýři za 2 věrtele ječmene
doberskému židu Markovi
újezdskému židovi Josefovi
jenečskému židovi Mojžíšovi

1 kopu
1 kopu 17 gr. 1 d.
57 gr. 3 d.
8 kop 34 gr. 2 d.
34 gr. 4 d.
1 kopa 42 gr. 6 d.
57 gr. 3 d.
48 gr. 6 d.

Ao. 1758 Anně Baštové nyní Medlové
Jiřímu Sobotkovi doplatil
Anně Spratkové do Litovic
Josefovi Baštovi služby
jenečskému Václavovi Mečnerovi
doberskému židu Markovi

1 kopu
43 gr. 5 d.
57 gr. 3 d.
2 kopy 17 gr. 1 d.
8 kop 34 gr. 2 d.
1 kopa 42 gr. 6 d.

Ao. 1759 Anně Baštové nyní Medlové
Josefovi Vlčkovi do Litovic
pražské krejčový Mařeně
jenečskému Václavovi Mečnerovi
doberskému židu Markovi doplatil
újezdskému židu Josefovi
hostivickému židu Filipovi

1 kopu
2 kopy 47 gr. 1 d.
51 gr. 3 d.
4 kopy 2 gr. 1 d.
51 gr. 3 d.
12 gr. 6 d.
2 kopy 57 gr. 3 d.
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Fol. 24b

Ao. 1760 položil
Anně Medlové podíl mezi pozůstalé děti se rozvrhuje, totiž po srážce z odepsaných
Josefovi Medlovi manželi
10 kop
Josefovi Baštovi synu na vojně
10 kop
Mařeně Medlové nyní Linkové v Újezdci
10 kop
Anně Medlové dceři
10 kop
na mše svaté za neb. Annu Medlovou a Václ. Baštu prvního muže
2 kopy 47 gr. 5 d.
od rozdílu
1 kopa 24 gr. 6 d.
–––––––––––––––––
44 kop 12 gr. 4 d.
2 kopy Josefovi Baštovi na vojně
rest
8 kop
N. které jeho žena v Hostivicích dostala
2 kopy na contrib. dluh
rest
2 kopy 55 gr. 5 d. Anně Spratkové
rest
4 kopy Ao. 1761 kladl
2 kopy Josefovi Medlovi manželce na funus
2 kopy Mařeně Medlové

rest
rest

8 kop
8 kop

A. 1762 kladl, totiž
2 kopy Mařeně Linkové v Újezdci
rest
6 kop
2 kopy 47 gr. 5 d. na mše sv. za neb. Annu Medlovou a Václ. Baštu
rest
Ao. 1763 2 kopy Josefovi Medlovi
rest
6 kop
2 kopy Mařeně Linkové
rest
4 kopy
2 kopy 15 gr. Josefovi Baštovi na ten dluh obilní, za které dal 1 ½ strycha žita
rest
2 kopy 15 gr.
Ao. 1764 2 kopy 44 gr. 1 d. Vavřincovi Osvaldovi
2 kopy Josefovi Medlovi
1 kopa Mařeně Linkové
1 kopa Anně Medlové

rest
rest
rest
rest

–
4 kopy
3 kopy
7 kop

Ao. 1765 4 kopy Josefovi Medlovi
2 kopy 15 gr. Josefovi Baštovi
2 kopy Josefovi Baštovi na vojně

rest
rest

–
–
6 kop

Ao. 1766 3 kopy Josefovi Baštovi
2 kopy 6 gr. pražské krejčové Mařeně

rest
rest

3 kopy
0

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 6
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1707 – Litovice

48

[ad fol. 24]

Littowitz zum Folio 24 gehörig.
Ao. 1767 3 kopy Mařeně Linkové
3 kopy Josefovi Baštovi

rest
rest

0
–

Ao. 1768 2 kopy 34 gr. 2 d. Josefovi Baštovi za 2 strychy ječmene
rest
0
1 kopa na contribučenský starý rest
39 kop 8 gr. 4 ½ d.
3 kopy židovi Abrahámovi
rest
–
Ao. 1769 3 kopy 25 gr. 5 d. pražskému mlynáři Vyšínovi
rest

–

Ao. 1770, 1771, 1772 1 kopa Anně Medlové dceři na mše svaté
6 kop
14 kop 7 gr. 6 ⅞ d. na contribučenský rest
66 kop 51 gr. 3 d.
Ao. 1773 1 kopa Anně Medlové na mše svaté

rest

5 kop

Ao. 1774 1 kopa Anně Medlové na mše svaté
6 kop 51 gr. 2 ¼ d. Mařeně

rest
rest

4 kopy
0

Ao. 1775 1 kopa Anně Medlové na mše svaté
rest
1 kopa 42 gr. 6 d. za 1 strych pšenice do obročenství
rest

3 kopy

Ao. 1776 1 kopa Anně Medlové na mše svaté
2 kopy 51 gr. Anně po neb. Járovi

2 kopy
4 kopy

Ao. 1777 1 kopa Anně po neb. Járovi

rest

0

3 kopy

Nový zápis neb inventář Jana Osvalda.
Léta Páně 1778 dne 15. Augusty, poněvadž Josefa Osvalda, též manželku jeho pán Bůh
z toho světa na věčnost povolal, tak ujal tento grunt Jan Osvald jakožto bratr neb. Josefa
Osvalda do zrostu dědice syna Josefa na 11 let, pročež takový grunt s povolením slavného
úřadu jenečského jemu Janovi Osvaldovi na ten čas se vším k němu patřícím příslušenstvím a povinnostmi právně
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[ad fol. 24]

prošacován skrze rychtáře domácího Josefa Vlčka, též hostivického Vojtěcha Maříka a konšela Jana Škvora, jak následuje, totiž
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora s prknama položená, vedle řezárna, druhá
komora s prknama položená, pod ní sklípek klenutý, na tím stavením 9 párů krovu
100 kop
vrata klenutá, vedle vrat 2 sviňské chlívky
15 kop
druhé stavení maštal, chlív, nad tím stavením 4 páry krovu, dvoje svisle
25 kop
naproti tomu kůlna nově vystavěná, při jedné straně podezděná, 3 sloupy dřevěné, nad
tou kůlnou 2 páry krovy, dvoje svisle
10 kop
stodola nově vystavěná zděná, novýma obezděná, dvoje vrata, nad tom stodolou 10 párů
krovu, dvoje svisle, 3 čepy, 2 řečice, 1 síto sešlé, za
100 kop
zahrada okolo stodoly vysázená, zdma ohražená, za
20 kop
polí orných pod 58 strychů
116 kop
loučné pod 1 ½ fůru
3 kopy
jedna studna sešlá špatným roubením ohrazená za
3 kopy
pár silných koní s nádobím
78 kop
jedno ¼ leté hříbě
12 kop
2 voli, jeden 1 a druhý 3letý, za
20 kop
3 krávy, dvě staré a 1 mladá, však ale špatné
21 kop
jedno odstavené tele
9 kop
2 prasnice, též taky 3 roční a 3 půlletní prasat
10 kop
3 kusy ovce
3 kopy
––––––––
Latus
539 kop

[ad fol. 24]

Latus
539 kop
vůz nově kovaný, málo objetý, se vším příslušenstvím, 1 letní hřebřiny, 1 fasuněk velký
a 1 malý, 1 závěrka, 2 klanečníky, 1 táhlo, 6 líšní, dvoje váhy za
40 kop
2 pluhy, dvoje brány dobré, dvě bydilčata, 1 kované, druhé nekované, dvoje váhy k pluhu
6 kop
1 řezací stolice s kosou
3 kopy
nářadí v sednici 1 stůl, při něm stolice, 1 židlička, lavice kolem, kamna stará, 1 kamnovec
železný, 2 nová okna, za
6 kop
Bonifikací co ujištěná v contribučenské kase
8 kop 46 gr.
–––––––––––––
Činí
602 kop 46 gr.
kterážto summa patřiti bude, totiž
do contribučenské kasy
98 zl. 56 kr. 2 ½ d.
vypůjčené královské peníze

84 kop 48 gr. 2 ½ d.
0
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do obročenstva hořelického, totiž
za 3 věrtele 2 čtvrtce pšenice po 2 zl. 12 kr.
1 zl. 39 kr.
1 kopa 24 gr. 6 d.
3 strychy 1 věrtel žita po 1 zl. 30 kr.
4 zl. 52 kr. 3 d.
4 kopy 10 gr. 3 ¼ d.
19 strychů 3 věrtele 1 čtvrtce ječmena po 1 zl. 18 kr.
25 zl. 43 kr. 2 ¼ d.
22 kopy 6 gr. 6 ¼ d.
12 strychů 3 ½ věrtele ovsa po 1 zl. 10 kr.
14 zl. 15 kr. 1 ⅞ d.
12 kop 13 gr. ⅞ d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 4 kopách skládati bude, totiž
Anně Medlové dceři Mařeně na mše svaté
2 kopy
Anně po neb. Matějovi Járovi
3 kopy
dluhy lidské
litovskému rychtáři za 2 ½ strychu žita
5 kop 21 gr. 3 d.
ostatní přijde budoucně k rozdělení mezi ty 3 děti po neb. Josefovi Osvaldovi
467 kop 44 gr. 6 ⅛ d.
––––––––––––––––––
Činí
602 kop 46 gr.

[ad fol. 24]

Paměť.
Za 1. přijal nový hospodář obilí v slámě, též jiné věci, které on zas při jeho odstupování do
ruk dědicovi odevzdat povinen bude, totiž:
pšenice
1 kopu 15 mandelů sype
3 věrtele
ječmene
24 mandelů
1 strych
1 čtvrtec
žita
1 kopu
3 věrtele
ovsa
22 mandelů
1 strych 2 věrtele
hrachu
8 mandelů
2 věrtele
čočky
2 mandele
1 věrtel 2 čtvrtce
vikve
4 mandele
2 věrtele
též taky ½ sáhu dříví, ½ strychu soli a 6 pytlů, při tom taky jiné nářadí, které nejsou
v šacunku, totiž
jedna police stará, 9 hrnců, 4 mísy, 7 díží plechové i lžičníkem plechovým,
1 struhadlo, 1 plechové sítko, tři vázané hrnky pro oběd, jeden pekáč plechový, 1 dto
hliněný, 1 kotel plechový, 1 plech na vdolky, 1 police s dvouma železnýma hřeby
přibitá za
5 kop
2 velké a 6 malých obrazy, 1 díž, 2 kopistě, 14 ošatek, 1 travná kosa, 4 srpy,
1 dubová štoudvička a 2 džbány za
2 kopy
jedna almara na šaty
2 kopy
jedna moučná truhla, v ní mouku na jedno chléb pécti
4 kopy
3 truhlice na mouku
1 kopa
2 máselnice, 1 vetl a šráček, též 2 nůše
1 kopa
2 velké sudy, 3 malé, 1 malý kbelíček na máslo
2 kopy
1 kladní sekera, 1 hrábě, 1 malá a 1 velká pila, 2 nebozezy, 1 dláto, 3 vidle a 1 kopáč
za
1 kopu
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1 vana, 1 kbelík dubový, 1 škopíček
[…?]
1 malé kladivo, 1 kleště, 1 kožní nůž, 1 chlebová lopatka, 1 železná dto k práci, 1 vidlice
k pásku za
2 kopy

[ad fol. 24]

Za 2hé se všelijaký šatstvo vynachází, který v šacunku nepsané a mezi ty děti po neb.
Josefovi Osvaldovi budoucně k rozdělování přijde a nynější hospodář v opatrování
má, totiž:
1 postel pod nebesy má patřit pro dědice
7 kusů podušek, 2 po 9 loket a 5 kusů po 6 loktech bez cejch pro dceru Kateřinu
patří
1 šněrovačka, ta jest šacovaná
6 kop
1 dto postelová za
3 kopy
3 sukně, 1 saršatová, druhá dřená kanafasová a třetí kytlička za
9 kop
1 kamizolka kanafasová, druhá šaršatová a třetí soukená kůžemi podšitá
7 kop
4 šátky, 1 jest vyšívaný a 2 hedvábné mušelínové, též 2 zástěry, 3 prostěradla,
1 plachetka a korály
12 kop
tí
Za 3 bude tento držitel gruntu povinen ty děti po neb. Josefovi Osvaldovi tak dlouho při
sobě v statku živit a šatit, pokud ony se chléb sami vysloužiti moci budou, však ale
budoucí dědic jemu nynějšímu hospodáři to všechno vynahraditi povinen bude.
Na to položil
Ao. 1779 5 kop 21 gr. 3 d. litovskému rychtáři za 2 ½ strychu
rest
1 kopu Anně Járové
rest
1 kopu Anně Medlové na mše svaté

žita
0
2 kopy
1 kopa

[Ao. 1780] 1 kopu Anně Medlové na mše svaté
2 kopy Anně Járové

0
0

rest
rest

Ao. 1781 et 1782 – 47 kop 5 gr. 3 ½ d. na contrib. dluh
rest

37 kop 42 gr. 6 d.
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[ad fol. 24]

Pozůstalost po nebožtíkovi Josefovi Osvaldovi 467 kop 44 gr. 6 ⅛ d. se rozděluje
totiž:
od rozdílení
12 gr. 6 d.
na mše svaté za neb. Josefa Osvalda a jeho manželku 32 kop 32 gr. ½ d.
synu Šimonovi
145 kop
Josefovi
145 kop
Kateřině
145 kop
––––––––––––––––––
Činí
467 kop 44 gr. 6 ⅛ d.
2 kopy na mše svaté za Josefa Osvalda a manželku jeho
rest
30 kop 32 gr.
Ao. 1783 2 kopy na mše svaté za Josefa Osvalda a manželku 28 kop 32 gr.
3 kopy na contribučenský dluh
34 kop 42 gr. 6 d.
Ao. 1784 2 kopy na contribučenský dluh
rest
32 kop 42 gr. 6 d.
2 kopy na mše svaté za nebožtíka Josefa Osvalda a manželku
rest
26 kop 32 gr.
Ao. 1785 1 ½ kopy na contribučenský dluh
rest
31 kop 12 gr. 6 d.
2 kopy na mše svaté za nebožtíka Josefa Osvalda a manželku
rest
24 kop 32 gr.
Ao. 1786 2 kopy na mše svaté za nebožtíka Josefa Osvalda a manželku
22 kop 32 gr.
4 kopy 38 gr. 4 d. na contribučenský dluh
26 kop 34 gr. 2 d.
Ao. 1787 2 kopy 34 gr. 2 d. na contribučenský dluh rest
2 kopy na mše svaté

24 kop
20 kop 32 gr.

Ao. 1788 2 kopy též tam
2 kopy 34 gr. 2 d. na kontribuci

18 kop 32 gr.
21 kop 25 gr. 5 d.

1789 nový zápis folio 45.
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Fol. 25a

Zápis Václava Spratky
na jeden lán polí orných od gruntu Matěje Járy ujatých.
Léta Páně 1734 dne 1ho Octobris ujavše nadjmenovaný Václav Spratek jeden lán polí
orných, který Matěj Jára od gruntu svého ut folio 22 z své velké chudoby pro polehčení
v robotách i všechněch daních jemu, manželce, dítkám i budoucím jeho dobrovolně
popustil a postoupil, tak bude on Václav Spratek držitel toho lánu povinen všechněch jak
contribučenských, vrchnostenských daní, též taky panu faráři hostivickému desátku
a Cantoru posnopného jednu polovici a tolik taky povinné roboty vybývati, neméně
postupujícímu toho lánu polí Matějovi Járovi ročník kladením po […] kopách skládati
150 kop,
na kteroužto summu při budoucích gruntovních rejstrech za 1735. rok závdavku, který na
dluhy důchodenské a contribučenské patřiti bude, složiti má 20 kop.
Na to položil
1735 na důchodenský dluh
item contribuce

10 kop
10 kop

1736 Jan Halík Matějovi Járovi složil

20 kop

1737 na důchodenský dluh
item contribuční

10 kop
10 kop Jan Halík
–––––––––––

Facit

60 kop

Notandum.
Léta Páně 1738 dne 24. měsíce června zpředu jmenovaný hospodář Václav Spratek z toho
lánu 30 strychů polí orných Václavovi Sobotkovi z Litovic za summu 75 kop míš. ut folio 10
Fol. 25b

zápis ukazuje dobrovolně pustil, dle čehož taky od všech daní jak contribučních, tak vrchnostenských, tak taky panu faráři hostivickému desátku a Cantorovi posnopného na
polovici sproštěn býti má, za robotu ale mimo žní, které obyčejná jest, do důchodu
jenečského každoročně 20 zl. skládati povinen bude, neméně Matějovi Járovi každoročně,
a to až do vyplacení 15 kop po srážce těch zaplacených 60 kopách po 2 kopách skládati
musí.
Na to položil
1739 Matějovi Járovi

2 kopy

1740 Matějovi Járovi

2 kopy

1741 Matějovi Járovi

2 kopy

1742 Matějovi Járovi

2 kopy

1743 Matějovi Járovi

2 kopy

1744 Matějovi Járovi

2 kopy

1745 Matějovi Járovi

2 kopy

1746 Matějovi Járovi

1 kopa
––––––––––––

A tak ty pole zaplacený má.

15 kop
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Fol. 27a

Grunt Zikmundovský
od starodávna tak řečený v knihách starých léta 1707 vyšlých folio 8,14

Jan Cvekl,
grunty své má sub Sig. ♀
ujal grunt tento léta 1688 dne 23. Marty přiženíce se Jan Cvekl k Rozině pozůstalé vdově
po neb. Matějovi Enderovi, se vším k němu od starodávna náležejícím příslušenstvím sobě,
manželce, dětem a budoucím svým za summu 240 kop, z té sumy poráží sobě Jan Cvekl,
co tak na ten grunt byvše na stavení hrubě spuštěný vynaložil, 100 kop a Rozině manželce
téhož Jana Cvekla od nebožtíka manžela vyplacených a díl po Janovi Enderovi připadlých
39 kop, zůstane tehdy každoročně po 3 kopách skládati
101 kop.
Na kteroužto summu za času držení svého až do vyjití roku 1707 vyplatil
31 kop
A tak zůstává dopláceti a patří vše milostivé vrchnosti
70 kop
K tomu
přijal pole dle mapy a rozepsání měřiče zemského
sub Sig. ♂ 14, 17, 19 a 22 pod 15 strychů 3 věrtele byly jsou pole Jana Járy, za kteréž
sobě ty jemu puštěné pole folio 20 sub Sig. ♀ 9, 14 a 22 vynášejíce 13 strychů 3 věrtele
poráží, ještě platiti bude Dicit folio 20 Janovi Járovi za 2 strychy
4 kopy

Fol. 27b

sub Sig.
23 pod 2 strychy jest pole Matěje Esa, naproti kterému on témuž Esovi
Folio 41 sub Sig. ♀ 19 et 23 propustil 5 strychů, nedá mu za ně nic.
sub Sig. Γ 7 přijal 3 strychy 1 věrtel jest pole Tomáše Kozáka břevského, za které platit by
měl Dicit folio 74 Martinovi synu Judity Kozákové 6 kop 30 gr., postupuje ale Folio 27 za
Jakubem Bledým 6 kop, sem platit bude 30 gr.

sub Sig. (7) 1 přijal 11 strychů 2 věrtele jest pole Matěje Náprstka ze vsi Velké Jenče, za
kteréž by platit měl on Cvekl milostivé vrchnosti 23 kop, takové ale vykazuje za Šimonem
Hruškou Dicit folio 65 za pole sub Sig. ♀ 5 et 10 puštěných 12 strychů 24 kop.
sub Sig. 31, 11 dáno mu 6 strychů 2 věrtele byly pole Havla Vondry z Malého Jenče, za
kteréžto se jemu sráží za pole své sub Sig. ♀ 21 et 27 pod 9 strychů, nedá mu za ně nic.
sub Sig.
3, 27, 9 přešlo mu 16 strychů 2 věrtele jsou pole Jana Náprstka z Malého
Jenče, za které po srážce jemu sub Sig. ♀ 24, 25 a 26 daných polí 9 strychů 1 věrtel ještě
7 strychů 1 věrtel on Cvekl na místě téhož Náprstka Anně Esové neb Tuchlovské by platit
měl 14 kop 30 gr., sráží sobě ale témuž Esovi Folio 41 sub Sig. ♀ 19 et 23 výše puštěných
3 strychy pole, ještě platit bude toliko 30 gr. a Kryštofovi Krocovi 8 kop.
sub Sig.
18, 28 a 33 dostal 8 ½ strychu jsou pole Tomáše Zábranskýho z Malé Jenče,
které sobě na těch sub Sig. ♀ 20, 28 et 30 jemu daných 9 strychů 1 věrtel poráží, nedá za
ně nic.
14

Litovický statek čp. 10, nyní nám. 1. máje čp. 630.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 6
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1707 – Litovice

55

sub Sig. ♀ 1, 3 do 3 / 10, 11, 12, 13, 22, 15, 18 – 59 strychů jsou pole jeho vlastní v první
summě koupené, nedá za ně nic žádnému.
Summa všech polí míti bude ve 26 kusech

123 strychů

Fol. 28a

Louky míti bude
dle mapy a popsání měřiče zemského
sub Sig. Γ 10 dostal 3 strychy jest z louky Tomáše Kozáka ze vsi Břví, za kterouž platit
bude Dicit folio 27 Matějovi synu Juditinému
4 kopy 9 gr. 3 d.
milostivé vrchnosti
1 kopu 50 gr. 4 d.
sub Sig. Ө 6 et 7 – 1 strych 1 věrtel jsou louka Bartoloměje Kobery ze Břví, za které platit
bude on Cvekl Dicit folio 27 milostivé vrchnosti
2 kopy 30 gr.
sub Sig.
36 – 1 strych nad Malou Jenčí byla Jana Náprstka, za kterouž platit bude Dicit
folio 155 Alžbětě Procházkové do Jenče
2 kopy
sub Sig. ♀ 29, 30, 31 pod 2 strychy 1 věrtel jsou luka jeho vlastní v první šacuněk
potažené, nedá za ně nic žádnému.
Summa všech luk jeho ve 6 kusech pod
7 strychů 2 věrtele
Povinnosti na tom gruntě nyní i budoucně budou jako ze dvouch lánů.
Čistí grunt svůj
polma
sub Sig. ♀ 19, 23 postoupil 5 strychů Matějovi Esovi, které za pole jeho sub Sig.
23 pod
2 strychy jemu puštěné ty od Jana Náprstka výš přijatých 3 strychy sobě poráží, nedostane za ně nic.
Sig. ♀ 4, 5, 10 – 12 strychů propustil Šimonovi Hruškovi, za které platit bude Dicit folio 65
on Šimon Hruška na místě Cvekla milostivé vrchnosti
23 kop
Janovi Járovi
1 kopu

Fol. 28b

sub Sig. ♀ 9, 14, 22 pod 13 strychů 3 věrtele jsou puštěné Janovi Járovi, poráží sobě na
těch sub Sig. ♂ 14, 17, 19 a 22 od něho přijatých 15 strychů 3 věrtele, takové 13 strychů
3 věrtele, nedostane za ně nic.
sub Sig. ♀ 7, 16 – 3 strychy jsou dány Jakubovi Bledýmu, za které platit bude Dicit folio 34
Jakub Bledý Matějovi synu Judity Kozákové
6 kop
sub Sig. ♀ 17 puštěno pole pod 2 strychy 1 věrtel Bartolomějovi Vlčkovi, za které platit má
týž Vlček Folio 48 milostivé vrchnosti
4 kopy 30 gr.
sub Sig. ♀ 2 pustil kousek pole pod 2 strychy 1 věrtel ke mlýnu litovskému panskému, za
který milostivá vrchnost na gruntu svým za něj poráží po 2 kopách
4 kopy 30 gr.
sub Sig. ♀ 21 a 27 pod 9 strychů jsou puštěny Havlovi Vondrovi do Malé Jenče, za které
11 et
31 pod 6 ½ strychu přijatých ještě doplácepo srážce za pole od něho sub Sig.
ti bude za 2 ½ strychu Dicit folio 165 týž Havel Vondra milostivé vrchnosti
5 kop
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sub Sig. ♀ 24, 25 et 26 – 9 strychů 1 věrtel tyto pole pustil Janovi Náprstkovi do Malého
Jenče, za které sobě z těch od něho Náprstka sub Sig.
3, 9, 27 pod 16 ½ strychu
přijatých poráží a za ně nic nebere.
sub Sig. ♀ 20, 28 et 30 – 9 strychů 1 věrtel pustil z pole Tomášovi Zábranskýmu do
Malého Jenče, za které on Zábranský po srážce sub Sig.
8, 28 et 30 jemu Cveklovi
puštěných 8 ½ strychu ještě mu platit bude za 3 věrtele Dicit folio 148 týž Zábranský
1 kopu 30 gr.
Lukama

sub Sig. ♀ 1 pustil kus louky pod 4 strychy k užívání milostivé vrchnosti, za které on sobě
na gruntě svém poráží po 2 kopách

8 kop

A tak zůstane dopláceti a patří, totiž

Fol. 29a

milostivé vrchnosti
Janovi Járovi
Matějovi synu Judity Kozákové
Anně Tuchlovské
Alžbětě Procházkové
Kryštofovi Krocovi

35 kop 20 gr. 4 d.
4 kopy
4 kopy 39 gr. 3 d.
30 gr.
2 kopy
8 kop
–––––––––––––––––––––––––

54 kop
které ročním kladením po 6 kopách vyplatit povinen jest.
Léta Páně 1708 dne 10. January položil peněz gruntovních
milostivé vrchnosti
a Anně Tuchlovské

5 kop 20 gr. 4 d.
30 gr.

Martin Arnolt.
Léta Páně 1709 dne 8. January ujal grunt tento Martin Arnolt sobě, manželce, dětem
a budoucím svým se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím, s polma na zimu
osetýma (:z kterýchž ale předek jeho Jan Cvekl budoucně užitek na obilí z pole, jakož i byt
na témž statku léta bez platu sobě vymínil a užíti, však na to poloviční obilí na žně útratu
vésti má:), s polma i neosetýma za summu hlavní
650 kop míšeňských,
z kterýchžto ročně po 6 kopách kladením vyjití patřiti a náležeti bude
milostivé vrchnosti
30 kop
Janovi Járovi
4 kopy
Matějovi synu Judity Kozákové
4 kopy 39 gr. 3 d.
Alžbětě Procházkové
2 kopy
Kryštofovi Krocovi
8 kop
a Janovi Cveklovi, co je on vyplatil a zlepšil, patří
601 kop 20 gr. 4 d.
–––––––––––––––––––––––––

Facit

650 kop

Léta Páně 1710 dne 16. January položil gruntovních peněz Janovi Cveklovi
6 kop
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Fol. 29b

Léta 1711 dne 24. January položil gruntovních peněz
milostivé vrchnosti
Janovi Cveklovi

2 kopy
4 kopy

Léta 1712 dne 15. Marty položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
3 kopy
Janovi Cveklovi
3 kopy 20 gr. 4 d.

Nový zápis Jan Vochlipka.
Léta Páně 1713 dne 15. February ujal tento grunt sobě, manželce, dětem a budoucím
svým se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím, s polma dvou lány, kdežto
Jan Arnolt 10 strychů pšenice a 18 strychů žita na zimu setého vlastního semena vysel
a budoucně má 3tí mandel užitku bráti a 3o dělníka na to dáti, maje umluveno a porovnáno
lukama i zahrádkou za summu hlavní
650 kop míš.,
maje tu Martin Arnolt na tom gruntu
13 kop 20 gr. 3 d.
vyplaceno, však za zlepšení hradby při zahrádce jemu 3 zl. 5 krej. se tu poráží a zbytek
jemu tu pozůstává vyjímajíce pak sobě tu Jan Cvekl pro sebe a manželku svou byt až do
jejich smrti a při tom však jsouce již velmi sešlý a zletilý sobě pro obživení od zetě svého
na ten způsob pod 4 strychy pole ujaté má, aby sobě k ruce na zimu 2 strychy a na jaro
též 2 strychy bez dalšího úplatku svým vlastním semenem osívati a ku svému uživení
skliditi mohl, což se jemu dovoluje, z nadepsané summy ale ročně po 6 kopách kladením
vyjíti náleží a patřiti bude
milostivé vrchnosti
25 kop
Martinovi Arnoltovi, co on vyplatil ,
10 kop 41 gr. 5 d.
Janovi Járovi
4 kopy
Martinovi synu Judity Kozákový
4 kopy 39 gr.
Alžbětě Procházkový
2 kopy

Fol. 30a

Kryštofovi Krocovi
a Janovi Cveklovi

Facit

8 kop
595 kop 39 gr. 1 d.
––––––––––––––––
650 kop

Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz Jan Vochlipka milostivé vrchnosti
6 kop
Léta 1715 pro nemožnost nepoložil nic.
Léta 1716 dne 29. January položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
6 kop
Léta 1717 dne 29. January položil mil. vrch.

6 kop

Léta 1718 dne 10. February položil mil. vrch.

6 kop
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Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.
1 kopu
Martinovi Arnoltovi
5 kop
item koupila milostivá vrchnost od Jana Cvekla podíl na tom gruntu, za který jemu
4tý peníz dala, takový podíl nyní milostivé vrchnosti patřiti bude
100 kop
Léta 1719 dne 14. Xbris položil Martinovi Arnoltovi posledních 5 kop 41 gr. 5 d.
Dne 21. Octobris 1719 koupila Milostivá vrchnost od Jana Cvekla podíl na tom gruntu, za
který jemu 4tý peníz, dala 43 zl. 45 kr. Takový podíl nyní milostivé vrchnosti patřiti bude
150 kop
Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti

6 kop

1721 dne 16. Xbris položil mil. vrchnosti

6 kop

Dne 19. Xbris 1721 koupila mil. vrchnost od Jana Cvekla podíl na tomto gruntu k pohledávání vězící, za který jemu 4tý peníz dala, pročež takový podíl nyní mil. vrchnosti patřiti
bude,
60 kop

Nyní držitel gruntu Jakub Vlček.
Léta 1723 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti
Janovi Cveklovi puštěna

5 kop
1 kopa

Za 1724 rok složil dne 9. January 1725 mil. vrch.
5 kop
Janovi Cveklovi puštěna
1 kopa
Rukou dání Jan Cvekl na kanceláři uvedl budoucně až do jeho smrti místo jeho
výminku ročně po 1 strychu žita od Jakuba Vlčka přijmout.
Za 1725. rok mil. vrchnosti
item Janovi Cveklovi

4 kopy
2 kopy

Fol. 30b

Anno 1726 3. Xbris milost. vrchnosti složil
Janovi Cveklovi složil

3 kopy
1 kopu

1727 dne 30. Xbr. mil. vrchnosti

3 kopy

1728 dne 10. Xbris složil mil. vrchnosti
Janovi Cveklovi

3 kopy
2 kopy

1729 dne 18. 9bris složil mil. vrchnosti
Janovi Cveklovi

5 kop
1 kopu

1730 Milostivé vrchnosti
vdově po Janovi Cveklovi

5 kop
1 kopu

1731 Milostivé vrchnosti
vdově po Janovi Cveklovi

5 kop
1 kopu
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5 kop
1 kopu

1733 mil. vrchnosti
5 kop
vdově po neb. Janovi Cveklovi, kteráž zemřela, a na její funus zaplaceny
3 kopy
1734 mil. vrchnosti
5 kop
Pozůstávajíce po smrti Jana Cvekla a manželky jeho, které nynější hospodář do smrti
dochoval a jim funusy vypravil, ještě nedoplacených 271 kop 39 gr. 1 d., takové se
takto rozvrhují, a to:
Anně Hraběnce, na kterou se neb. Jan Cvekl do gruntu přiženil, a v předešlém zápisu
neb rozvržení vypuštěna byla
73 kop 53 gr. ⅓ d.
Mařeně vdově po Janu synu Jana Cvekla
73 kop 53 gr. ⅓ d.
po Kateřině Vochlipkové 4 sirotkům
Jakubovi
18 kop 28 gr. 1 ⅓ d.
Mařeně
18 kop 28 gr. 1 ⅓ d.
Janovi
18 kop 28 gr. 1 ⅓ d.
a Lidmile
18 kop 28 gr. 1 ⅓ d.
Janovi hospodáři, který též při postoupení chalupy svůj nápad bráti a zanechává též
na správu gruntu a zanechávání až do smrti Jana Cvekla a manželky jeho spolu
vypravením funusu
50 kop
––––––––––––––––––
Facit
271 kop 29 gr. 1 d.
1735 milost. vrchnosti

5 kop

1736 mil. vrchnosti

5 kop

1737 milost. vrchnosti

5 kop

Fol. 31a

1738 mil. vrchnosti

5 kop

1739 mil. vrchnosti

5 kop

1740 mil. vrchnosti

5 kop

1741 mil. vrchnosti

5 kop

1742 mil. vrchnosti

5 kop

1743 mil. vrchnosti
Anna Hraběnka

5 kop
1 kopu

1744 mil. vrchnosti
Anně Hraběnce

4 kopy
1 kopu
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4 kopy
1 kopu
1 kopu

1746 mil. vrchnosti
3 kopy
Mařena vdova po Janu synu Jana Cvekla prodala nynějšímu hospodáři od svého
podílu na 4tý peníz, za který 6 kop v hotových dostala, 24 kop,
item od rozdílu dobrovolně jemu nynějšímu hospodáři propustila
3 kopy
ostatní podíl, který za jmenovanou Mařenou vdovou po Janu synu Jana Cvekla ostal,
vynáší ještě 45 kop 53 gr. ½ d. i rozděluje se mezi pozůstalé děti a za nebožkou na
mše svaté, totižto
za neb. Mařenu na mše svaté
6 kop 25 gr.
Francovi synu
19 kop
Janovi synu
19 kop
od rozdílu
1 kopa 28 gr. ½ d.
––––––––––––––––––––––––––

Facit

45 kop 53 gr. ½ d.
Anně Hraběnce položil
1 kopu
item dobrovolně od rozdělení jemu hospodáři odpouští Anna Hraběnka
3 kopy
1747 mil. vrchnosti
3 kopy
tí
od Jana syna po neb. Mařeně na 3 peníz koupil
19 kop
podobně od Matějovi synu Judity Kozákové na 3tí peníz 4 kopy 39 gr. 1 d.
Janovi Járovi na 3tí peníz položil
4 kopy
Anně Hraběnce
1 kopu
1748 mil. vrchnosti
Anně Hraběnce

5 kop
1 kopu

Fol. 31b

Nový zápis Josefa Vlčka.

Léta Páně 1749 dne 4ho července grunt tento od starodávna Zikmundovský nazvaný,
ačkoliv po smrti Jakuba Vlčka vlasnímu pozůstalému synu Josefovi skrze Jana Linka
sobínského a Václava Šafránka litovského rychtáře toliko za 471 kop 42 gr. 6 d. spolu s půl
vozem jednu kobylu, ornýma polma pod 120 strychů, loučného po 3 vozy sena a jednu při
témž gruntě zahradou právně jest prošacovali, nic však méně pokudž na tomto gruntě
mnoho starých nápadníků, dluh contribuční pozůstává, neméně hospodář neb. otec jeho
Jakub Vlček grunt tento dobrovolně jest vyhandloval, následovně v 650 kopách jest ujmul,
stavení jsouce on přece dobrý hospodář jistě jest netztenčil, toliko ohledem výš sešlé
střechy o 50 kop strženy jemu Josefovi Vlčkovi k jeho vlastnímu, manželce i budoucím
jeho vládnutí a užívání, s tímto ale znamenitým obdržením a obvzláštně zaznamenáním,
aby zanechaný dobytek, vůz, pluhy a brány, jmenovitě koňského potahu pět kusů a jedno
3nedělní hříbě, hovězí dobytek dva voli tažní a dva brhouni, tři krávy a jedna jalovice,
ovčího dobytka 16 kusů, sviňského 10 kusů, dva vozy se vším příslušenstvím, 3 pluhy,
3 brány odkazem neb. otce Jakuba Vlčka takto rozděleno bylo, totiž:
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Josefovi nynějšímu hospodáři jeden zánovní vůz, 1 pluh lepší a 1dny brány, dvě kobyly,
1 pár volů tažných, 6 kusů ovcí, 1 prasnice a 3 prasata.
Jakubovi a Janovi, bratřím jeho nynější manželky Mařeny jeden vůz již drobet sešlý na
rozdělení, každému jeden pluh a jedny brány, při tom Jakubovi jednu kobylu a Janovi
valáška, jenž nyní po 30 zl., též každému jednoho běhouna, nyní každý po 13 zl., po
dvouch kusech ovčího a po jednom praseti. Jan Vlček na místě toho půl vozu a jednoho
pluhu a jedněch bran dostal 8 zl., s kterými taky spokojený jest.15
Z pozůstalých třech dojných krav pozůstalé vdově Mařeně jednu, Kateřině její druhou,
Dorotě dceři třetí, Anně ale nejmladší čtyřletá jalovice, krávy nyní po 12 zl., jalovice ale za
8 zl. stojejí, při tom těm třem svým sestrám po dvouch kusech ovčího a jednom praseti,
kterýžto dobytek, vůz, pluhy a brány on nynější hospodář při živnosti až do zrostu jejich
bez pochybnosti měl, pakli by ale jeden neb druhý všeho míti nemohl aneb míti nechtěl,
aby takový jinam do nájmu sobě dáti mohli, a jestli by jeden neb druhý kus dobytka buď
prohandlovati, neb prodati musil, aby zase v tom stavu jednomu i druhému, kdyby jej
potřebovali, opatřil; mimo toho všeho jmenovaného a předepsaného dobytka na vystrojení
svatby Josefovi zanechává pozůstalá vdova krávu 1, ovce 2, vepře 2

Fol. 32a

a takovou svatbu na místě otce jemu vystrojiti, půl sudu piva sama koupiti, 1 strych
1 věrtel pšenice na koláče, dvě husy a jinou drůbež, co jí pán Bůh nadělí, k tomu dáti chce
a dobrovolně připovídá, naproti čemuž když její děti někdy dorostou, že jim jakožto bratr
dle možnosti svatbičku vystrojí, se …uje, jí ale jakožto na 17 let bývalé hospodyni, ačkoliv
majíce tu malou sedničku s komorou s jejíma 5 dětma nejenom do smrti přáti, ale
i každoročně tu, když sám síti bude, na zimu 1 strych 2 věrtele žita, 2 věrtele pšenice a na
jaře 1 strych ječmene jejím semenem zasíti, zorati a zdělati, při tom každoročně jednu
kopku sena a jednu otavy, aby přitom jednu krávu, 2 ovce, 1 husu a 4 slepice chovati
mohla, dobrovolně dávati, z letošního obilí ale místo 3ho mandele 12 strychů žita, 3 strychy
pšenice, 3 strychy ječmene a dva věrtele hrachu dle mezi sebou učiněného dobrovolného
porovnání dáti odporný nebyl, za čež ona jemu, dokud jeho aneb jeho manželky libost
bude, v hospodářství dílem i radou nápomocna býti chce, slibuje a připovídá, a tak grunt
tento s vědomím a povolením slavné knížecí kanceláře jemu se připisuje za summu šest
set kop míšeňských, id est
600 kop míš.
na kterémžto gruntu neb. Jakub Vlček dluhu contribučenského jest zanechal za rok 1741,
42, 43 a 744 – 125 zl. 12 kr. ½ d., za rok 747 – 25 kr. 4 ¼ d., 748 – 11 zl. 23 kr. 1 ⅛ d.,
spolu 137 zl. 5 ⅞ d., který nynější hospodář na sebe nejenom přijímá, ale dle rozvržení
důchodenského a dle uznání slavné kanceláře povinen platiti bude, jenž jemu tuto jakožto
za vyplacený se odpisuje, vynášející na míšeňské
117 kop 26 gr. 3 ⅞ d.
Ostatních 482 kop míšeňských 33 gr. 3 ⅛ d. níže psaným nápadníkům ročně po 6 kopách
vypláceti bude takto:
milostivé vrchnosti
181 kop
Alžbětě Procházkové
2 kopy
Kryštofovi Krocovi
8 kop
Anně Hraběnce
64 kop 5 gr.
15

Poslední věta vepsána dodatečně.
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Mařeně dceři
Janovi bratru
Lidmile sestře

Latus
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18 kop 28 gr. 1 ½ d.
18 kop 28 gr. 1 ½ d.
18 kop 28 gr. 1 ½ d.
18 kop 28 gr. 1 ½ d.
––––––––––––––––––
329 kop 45 gr. 6 d.

Fol. 32b

z druhé strany Latus
329 kop 45 gr. 6 d.
po neb. Mařeně Cveklové na mše svaté
6 kop 25 gr.
Františkovi synu
19 kop
po neb. Jakubovi Vlčkovi pozůstalé vdově Mařeně s 7mi dědici tehdy vybývá
127 kop 22 gr. 4 ⅛ d.
k těm předešlá Pratensi neb. Jakuba Vlčka připisuje
50 kop,
a tak zde zůstává
177 kop 22 gr. 4 ⅛ d.
odtud na mše svaté za neb. Jakuba Vlčka patřiti bude
10 kop
Mařeně manželce jeho pozůstalé přináleží
20 kop 55 gr. 2 ¼ d.
Matějovi synu nyní již v Jenči
20 kop 55 gr. 2 ¼ d.
Josefovi nynějšímu hospodáři
20 kop 55 gr. 2 ¼ d.
Jakubovi bratru
20 kop 55 gr. 2 ¼ d.
Janovi
20 kop 55 gr. 2 ¼ d.
Kateřině sestře
20 kop 55 gr. 2 ¼ d.
Mařeně
20 kop 55 gr. 2 ¼ d.
Anně
20 kop 55 gr. 2 ⅜ d.
––––––––––––––––––
Facit
532 kop 33 gr. 3 ⅛ d.
Kladení Josefa Vlčka
Ao. 1750 mil. vrchnosti
4 kopy
Anně Hraběnce na funus
2 kopy
Bonificaci obdržel na contribučenský dluh dle knížky contribučenské
99 zl. 26 kr. 1 ½ d. neb
85 kop 13 gr. 6 ½ d.,
poněvadž taková Bonificaci od neb. otce pochází, pročež taková mezi pozůstalou
vdovu a děti vyděluje, kterýmž patřiti bude, totižto:
Mařeně vdově
10 kop 18 gr. 4 d.
Matějovi synu v Jenči
10 kop 18 gr. 4 d.
Josefovi
10 kop 18 gr. 4 d.
Jakubovi
10 kop 18 gr. 4 d.
Janovi
10 kop 18 gr. 4 d.
Kateřině dceři
10 kop 18 gr. 5 d.
Mařeně
10 kop 18 gr. 5 d.
Anně
10 kop 18 gr. 5 d.
od rozdílu
2 kopy 44 gr. 6 ½ d.
–––––––––––––––––––
Facit
85 kop 12 gr. 6 ½ d.
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Fol. 33a

Ao. 1751 na contribučenský dluh dle knížky zaplatil
11 kop 38 gr. 2 ⅜ d.
mil. vrchnosti
4 kopy
za neb. Mařenu Cveklovou na mše svaté
1 kopu
za neb. Jakuba Vlčka na mše svaté
1 kopu
podíl po neb. Anně Hraběnce se mezi pozůstalé děti rozvrhuje, který ještě 62 kop
53 gr. vynáší a patřiti bude, totižto:
Anně máteři na mše svaté
6 kop 5 gr.
Martinovi synu nyní ženě Jiřího Douši
6 kop 5 gr.
Matějovi v Přítočně
6 kop 5 gr.
po Mařeně dítěti Anně v Kyšicích
6 kop 5 gr.
Kateřině v Litovicích
6 kop 5 gr.
Jiřímu na vojně
6 kop 5 gr.
Barboře v Nučicích
6 kop 5 gr.
Jakubovi v Pticích
6 kop 5 gr.
Dorotě v Nučicích
6 kop 5 gr.
Václavovi v Tachlovicích
6 kop 5 gr.
od rozdílu
2 kopy 3 gr.
––––––––––––
Facit
62 kop 53 gr.
Ao. 1752 na contribučenský dluh dle knížky
mil. vrchnosti
Anně Hraběnce máteři na mše svaté
Matějovi synu v Jenči jakožto bratrovi

2
4
1
2

kopy 23 gr. 6 ½ d.
kopy
kopa
kopy

Ao. 1753 na contribučenský dluh dle knížky
mil. vrchnosti
za neb. Jakuba Vlčka na mše svaté
Francovi Cveklovi
za neb. Annu Hraběnku na mše svaté

36 gr. 2 d.
4
1
1
1

kopy
kopu
kopu 30 gr.
kopu

Ao. 1754 na contribučenský dluh dle knížky
mil. vrchnosti
Mařeně dceři po Kateřině Vochlipkové
za neb. Jakuba Vlčka na mše svaté

1
4
1
1

kopu 23 gr. 3 d.
kopy
kopu 42 gr. 6 d.
kopu

Ao. 1755 mil. vrchnosti
4 kopy
Mařeně dceři po neb. Kateřině Vochlipkové doplatil na 3tí peníz
16 kop 45 gr. 2 ½ d.
za neb. Jakuba Vlčka na mše svaté
1 kopu
na contribučenský dluh dle knížky
1 kopu 44 gr. 2 d.
Ao. 1756 mil. vrchnosti
na contribučenský dluh dle knížky
Francovi Cveklovi na 3tí peníz doplatil
Anně Hraběnce máteři na mše svaté
za neb. Jakuba Vlčka na mše svaté

4 kopy
2 kopy 58 gr. 2 d.
17 kop 30 gr.
1 kopu
1 kopu
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Fol. 33b

Ao. 1757 mil. vrchnosti
Lidmile sestře
Anně Hraběnce

4 kopy
1 kopu
1 kopu

Ao. 1758 mil. vrchnosti
Matějovi v Jenči na funus
na mše svaté za neb. Jakuba Vlčka

4 kopy
7 kop 49 gr. 2 d.
1 kopu

Ao. 1759 mil. vrchnosti
4
Lidmile sestře
1
za neb. Annu Hraběnku na mše svaté
1
za neb. Jakuba Vlčka a první manželku jeho na mše svaté
1

kopy
kopu
kopu
kopu

Ao. 1760 položil
4 kopy mil. vrchnosti
rest 137 kop
1 kopa za neb. Annu Hraběnku na mše svatý rest
–
1 kopa za neb. Mařenu Cveklovou na mše svaté, rest
4 kopy 25 gr.
1 kopu za neb. Jakuba Vlčka
rest
2 kopy
14 kop 26 gr. 3 d. na dluh contribučenský
rest
–
Ao. 1761 kladl 4 kopy mil. vrchnosti
rest 133 kop
1 kopa za Jakuba Vlčka na mše svaté
rest
1 kopa
5 kop Matějovi bratru
rest
16 kop 24 gr. 4 ¼ d.
Janu Vlčkovi bratru 1 valacha a 1 vola, 2 ovce a 1 prase odevzdal
item sestře Kateřině a Dorotě též podobně každé s jednou krávou odbyl
Ao. 1762 klade 4 kopy mil. vrchnosti
rest 129 kop
1 kopa za Jakuba Vlčka na mše svaté
rest
–
4 kopy Martinovi po neb. Anně Hraběnce, které brala pozůstalá žena Johana Doušová,
rest
2 kopy 5 gr.
Ao. 1763 4 kopy mil. vrchnosti
2 kopy Matějovi po neb. Anně Hraběnce
2 kopy Lidmile po neb. Kateřině Vochlipkové

rest
rest

125 kop
4 kopy 5 gr.
14 kop 28 gr. 1 ½ d.

Ao. 1764 4 kopy mil. vrchnosti
rest 121 kop
2 kopy po neb. Anně Hraběnce Mařeně v Kyšicích, rest 4 kopy 5 gr.
2 kopy Kateřině v Litovicích po Anně Hraběnce rest
4 kopy 5 gr.
2 kopy Barboře v Nučicích
rest
4 kopy 5 gr.
Ao. 1765 4 kopy mil. vrchnosti
rest
6 kop 28 gr. 1 ½ d. Lidmile po Kateřině Vochlipkové
rest
3 kopy 5 gr. Jakubovi po Anně Hraběnce

117 kop
8 kop
3 kopy
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[ad fol. 33]

Littowitz zum Folio 33 gehörig.
Ao. 1766 4 kopy mil. vrchnosti
4 kopy 5 gr. Barboře v Nučicích

rest
rest

113 kop
–

Ao. 1767 4 kopy mil. vrchnosti
3 kopy Jakubovi po Anně Hraběnce

rest
rest

109 kop
–

Ao. 1768 4 kopy mil. vrchnosti
3 kopy Lidmile po Kateřině Vochlipkové

rest
rest

105 kop
5 kop

Ao. 1769 4 kopy mil. vrchnosti
3 kopy 5 gr. Václavovi v Tachlovicích

rest
rest

101 kop
3 kopy 6 gr.

Ao. 1770, 1771, 1772 4 kopy mil. vrchnosti
4 kopy mil. vrchnosti
2 kopy 5 gr. Matějovi v Přítočně
16 kop 24 gr. 4 ¼ d. Matějovi bratru

rest
rest
rest
rest

97 kop
93 kop
2 kopy
–

Ao. 1773 4 kopy mil. vrchnosti
4 kopy Ludmile po Kateřině Vochlipkové

rest

89 kop
4 kopy

Ao. 1774 4 kopy mil. vrchnosti
rest
1 kopa 5 gr. Kateřině v Litovicích na mše svaté rest

85 kop
3 kopy

Ao. 1775 4 kopy mil. vrchnosti
rest
1 kopa Lidmile po Kateřině Vochlipkové na mše svaté
rest

81 kop

Ao. 1776 4 kopy mil. vrchnosti
rest
1 kopa Lidmile po Kateřině Vochlipkové na mše svaté
rest

77 kop

Ao. 1777 4 kopy mil. vrchnosti
rest
1 kopa Lidmile po Kateřině Vochlipkové na mše svaté
rest

73 kop

3 kopy

2 kopy

1 kopa

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
Ao. 1779 4 kopy milostivé vrchnosti
rest
1 kopa Lidmile po Kateřině Vochlipkové na mše svaté
rest
1 kopa Matějovi v Přítočně
rest

71 kop
0
1 kopa
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[ad fol. 33]

Ao. 1780 5 kop mil. vrchnosti
1 kopa Matějovi v Přítočně

rest
rest

66 kop
0

Ao. 1781 et 782 4 kopy milostivé vrchnosti
3 kopy Dorotě do Nučic z rozdělení

rest
rest

62 kop
3 kopy 5 gr.

Ao. 1783 4 kopy milostivé vrchnosti
1 kopa Dorotě do Nučic z rozdělení

rest

58 kop
2 kopy 5 gr.

Ao. 1784 4 kopy mil. vrchnosti
rest
4 kopy 17 gr. 1 d. Kateřině po Jakubovi Vlčkovi, rest

54 kop
16 kop 38 gr.

Ao. 1785 4 kopy vrchnosti termin
2 kopy 5 gr. Dorotě do Nučic z rozdílu

50 kop
0

rest
rest

Ao. 1786 4 kopy vrchnosti termin
2 kopy Kateřině po Jakubovi Vlčkovi

46 kop
14 kop 38 gr. 1 d.

Ao. 1787 4 kopy vrchnosti Termin
2 kopy Kateřině po Jakubovi Vlčkovi

42 kop
12 kop 38 gr. 1 d.

Ao. 1788 4 kopy vrchnosti Termin
2 kopy Kateřině po Vlčkovi

38 kop
10 kop 38 gr. 1 d.

Ao. 1789 4 kopy vrchnosti Termin
Pozůstalost po Kateřině po Vlčkovi se rozvrhuje, totiž:
od rozdílení
Janovi Chalupovi
Tomášovi
Josefovi
Martinovi
Barboře
na mše svatý

34 kop

Nový zápis folio 59.

2 gr. 5 d.
2
2
2
2
2

kopy
kopy
kopy
kopy
kopy
35 gr. 3 d.
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Fol. 34a

Grunt Mrázovský
od starodávna tak řečený v starých knihách v létu 1707 vyšlých folio 10,16

Jakub Bledej,
grunty své má sub Sig. ʘ
Léta Páně 1689 dne 28. January dle právního prošacování ujal grunt tento Jakub Bledej po
Jiříkovi Nedbalovi se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím sobě, manželce,
dětem a budoucím svým k lepšímu za summu 235 kop, každoročně k placení po 4 kopách
Na to od svrchu psaného léta až do vyjití roku 1707 vyplatil na svůj grunt
41 kop
a tak zůstává dopláceti a patří
milostivé vrchnosti
184 kop
Kateřině sestře Jana Mráze
10 kop
––––––––––

194 kop
K tomu
přijal dle mapy a rozepsání měřiče zemského pole
sub Sig.
5, 14 pod 4 strychy 2 věrtele jsou pole Matěje Esa, za které po srážce za pole
své jemu Esovi sub Sig. ʘ 26 postoupené 1 strych dopláceti bude Dicit folio 41 Martinovi
Volšanskému neb Kryštofovi Krocovi
7 kop
sub Sig. ♀ 7, 16 pod 3 strychy jsou pole Jana Cvekla, za které platit bude po 2 kopách
Dicit folio 27 na místě Cvekla Matějovi synu Judity Kozákové 6 kop

Fol. 34b

sub Sig. ♂ 20 přijal pole pod 3 strychy 3 věrtele jest pole Jana Járy, za které sobě pole své
jemu sub Sig. ʘ 8, 9 et 11 pod 3 strychy 3 věrtele postoupené sráží a nedá za ně nic.
sub Sig. Ʇ 4 dostal pod 5 strychů 2 věrtele, jest pole Martina Velíška ze Břví, za které platit
bude ut folio 87 Jakubovi Trnkovi
11 kop
Sig. Ө 3 přijal 3 strychy, jest pole Bartoloměje Kobery ze Břví, za které platit bude Folio 81
milostivé vrchnosti
6 kop
od Sig. (7) 1 jest mu dáno k tomu 8 ½ strychu od pole Matěje Náprstka z Velké Jenče, za
které platit bude Folio 215 milostivé vrchnosti
17 kop
sub Sig.
29 dáno mu pod 3 strychy 1 věrtel, jest pole Havla Vondry, za kteréž sobě na
jemu sub Sig. ʘ 24 et 25 pod 5 strychů postoupených polích sráží 3 strychy 1 věrtel, nedá
mu za ně nic.
sub Sig.
13, 26 jemu puštěno spolu 16 ½ strychu, jsou pole Jana Náprstka z Malého
Jenče, načež sobě za pole sub Sig. ʘ 22 pod 14 strychů postoupených poráží, ještě za
2 ½ strychu dopláceti bude Folio 155 Jiříkovi Nedbalovi do Jenče
5 kop

16

Litovický statek čp. 36, nyní K Rybníku čp. 656.
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sub Sig. ʘ 1, 2, 3, 5, 6 do 6, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 20 – 72 strychů jsou pole jeho vlastní
v první sumě koupené, nedá za ně nic žádnému.
Summa všech polí míti bude ve 23 kusech pod

120 strychů

Louky míti bude dle mapy a popsání měřiče zemského

Fol. 35a

sub Sig. Γ 10 ujal kus louky od Kozáka ze Břví pod 3 strychy, za kterou platit bude Dicit
Folio 74 Janovi Kleisnerovi na místě Kozáka
6 kop
sub Sig. ʘ 1, 2, 3, 4 – 3 strychy 2 věrtele jsou luka jeho vlastní v první summě šacované
a potažené, nedá za ně nic.
Summa všech luk jeho ve 5 kusech míti bude

6 strychů 2 věrtele

Povinnosti nyní i budoucně míti bude jakožto ze dvouch lánů.
Čistí grunt svůj
polma
sub Sig. ʘ 8, 9 et 11 pustil po 7 strychů 3 věrtele Janovi Járovi, za které Jan Jára po
srážce od něho Folio 20 sub Sig. ♂ 20 pod 3 ¾ strychu přijatého ještě za 4 strychy platit
bude Dicit folio 29 na místě jeho milostivé vrchnosti
8 kop
od Sig. ʘ 20 postoupil 1 strych pole Matějovi Esovi, který z těch od něho sub Sig.
5 et
14 pod 4 ½ strychy sobě sráží, nebere za ně nic.
Sig. ʘ 7 pustil pod 11 strychů Šimonovi Hruškovi, za které platit bude Šimon Hruška Dicit
folio 65 milostivé vrchnosti
22 kop
sub Sig. ʘ 18 pustil Bartolomějovi Vlčkovi pod ½ strychu, za které on Vlček platit bude
Dicit folio 48 milostivé vrchnosti
1 kopu

Fol. 35b

sub Sig. ʘ 4 pustil pod 1 strych 3 věrtele k mlýnu panskému litovskému, což za něj
milostivé vrchnosti sobě poráží po 2 kopách
3 kopy 30 gr.
sub Sig. ʘ 24 et 25 pustil Havlovi Vondrovi do Malého Jenče pod 5 strychů, na které se
sráží to, co od něho sub Sig.
29 pod 3 ¼ strychu přijaté, tak bude ještě za 1 strych
3 věrtele platit Havel Vondra Dicit folio 165 milostivé vrchnosti
3 kopy 30 gr.
sub Sig. ʘ 22 puštěno kus pod 14 strychů Janovi Náprstkovi do Malé Jenče, za které by
jemu po 2 kopách platit měl, pustivše ale Náprstek jemu Bledýmu folio 34 sub Sig.
13
et 26 16 ½ strychu, pročež nebere za těch 14 strychů nic.
sub Sig. ʘ 19, 23, 26 – 15 strychů 3 věrtele pustil Tomášovi Zábranskému do Malé Jenče,
za kteréž on Zábranský platit bude Dicit folio 148 milostivé vrchnosti
31 kop 30 gr.
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Tak zůstává Jakub Bledý dopláceti a patří
milostivé vrchnosti
Kateřině Chmelařové
Kryštofovi Krocovi (mil. vrch. připadlo17)
Matějovi synu Judity Kozákové
Jakubovi Trnkovi
a Jiříkovi Nedbalovi do Jenče
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137 kop 30 gr.
10 kop
7 kop
6 kop
11 kop
5 kop
––––––––––––––––––

Summa
176 kop 30 gr.
kteroužto summu ročník kladením po 6 kopách vypláceti povinen jest.
Léta Páně 1708 dne 10. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy 30 gr.
a Kateřině Chmelařové
1 kopu 30 gr.
Léta Páně 1709 dne 8. January položil gruntovních peněz Kateřině Chmelařové
2 kopy

Fol. 36a

Léta Páně 1710 dne 16. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy
a Kateřině Chmelařové
1 kopu
Léta Páně 1711 dne 24. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy
Kateřině Chmelařové
1 kopu
Léta Páně 1712 dne 15. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
Léta Páně 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
Kateřině Chmelařové
1 kopu
Léta Páně 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
6 kop
Léta Páně 1715 pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1716 dne 29. January položil gruntovních peněz mil. vrch.
6 kop
Léta 1717 dne 29. January položil mil. vrch.

6 kop

Léta 1718 dne 10. February položil mil. vrch.

6 kop

Léta 1719 dne 6. February položil mil. vrch.

6 kop

Léta 1719 dne 14. Xbris položil m. vrchnosti

6 kop

17

Vepsáno dodatečně jiným písmem.
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Léta 1720 dne 10. Xbris položil m. vrchnosti

6 kop

Léta 1721 dne 16. Xbris položil m. vrchnosti

6 kop

Léta 1722 dne 11. Xbris položil mil. vrchnosti

6 kop

Léta 1723 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti

6 kop

Za 1724. rok složil dne 9. January 1725 mil. vrch.

6 kop

Za 1725 Vencl Osvald složil mil. vrch.

6 kop

Nový zápis Václava Osvalda.
Léta Páně 1728 dne 7. January přiženil se a ujal tento statek dle právního prošacování se
vším k němu přináležejícími sobě, manželce, dětem a budoucím svým s dvouma lány polí,
5 luk pod 2 vozy sena, zahradu, 4 koně, 2 krávy, 1 jalovici, 2 prasnice, 2 vozy, 3 pluhy
a 3 brány za summu trhovou
528 kop

Fol. 36b

z toho se sraziti přijde dluh důchodenský, který jeho předek udělal 45 zl. 25 kr. 3 d. a on
nynější držitel gruntu takový zaplatiti na sebe přijal, což na kopy činí
38 kop 56 gr. 1 d.
a tak zůstane
489 kop 3 gr. 6 d.
kteréžto ročním placením po 6 kopách patřiti bude, totiž:
mil. vrchnosti
100 kop
Kateřině Chmelařové
4 kopy 30 gr.
Matějovi synu Judity Kozákové
6 kop
sirotkům po neb. Jakubovi Trnkovi
11 kop
Jiříkovi Nedbalovi do Jenče
5 kop
Kateřině vdově po neb. Václavovi Hrdličkovi
72 kop 30 gr. 5 ⅖ d.
Václavovi synu
72 kop 30 gr. 5 ⅖ d.
Kateřině dceři
72 kop 30 gr. 5 ⅖ d.
ut folio 37 odepsáno na grunty synů folio 6 et 5018
Anně
72 kop 30 gr. 5 ⅖ d.
Lidmile
72 kop 30 gr. 5 ⅖ d.
––––––––––––––––––
Id est
489 kop 3 gr. 6 d.
Na to vyplatil
Léta Páně 1728 dne 10. Xbris mil. vrchnosti

6 kop

1729 dne 19. 9bris mil. vrchnosti

6 kop

1730 milost. vrchnosti

6 kop

18

Částky škrtnuty a poznámka dopsána dodatečně.
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1731 mil. vrchnosti
Kateřině Chmelařové
… po neb. Jakubovi Trnkovi
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6 kop
4 kopy 30 gr.
11 kop

Léta 1732 mil. vrchnosti

6 kop

1733 mil. vrchnosti

6 kop

1734 mil. vrchnosti

6 kop

1735 milost. vrchnosti

6 kop

1736 mil. vrchnosti

6 kop

Fol. 37a

Vidouce se nynější hospodář Václav Osvald v své velké chudobě J. M. cís. contribuce
a vrchnostlivé daně dáleji zapravovati, též také povinné roboty vybývati nedostatečným,
od toho svého gruntu jeden celý lán polí orných, totiž půl lánu Francovi Haklovi z Litovic za
summu 72 kop 30 gr. ut folio 6, Janovi Vochlipkovi též půl lánu s paloukem pod jeden
vozík sena podobně za summu 72 kop 30 gr. ut folio 50 zápis ukazuje dobrovolně popustil,
dle čehož tehdy ode všech daní jak contribučenských, tak vrchnostenských, tak taky panu
faráři hostivickému desátku a kantorovi posnopného jednu polovici a tolik povinné roboty
zproštěný, naproti ale mil. vrchnosti a ostatnímu nápadníkům po 6 kopách pořádně klásti
povinován bude.
Podíl Václava Hrdličky jest přenešen na grunt France Havla 72 kop 30 gr.
Kateřiny Hrdličkové podíl na gruntě Jana Vochlipky se spatřuje
72 kop 30 gr.
1737 mil. vrchnosti složil

3 kopy

1738 mil. vrchnosti

3 kopy

1739 mil. vrchnosti

3 kopy

1740 mil. vrchnosti

3 kopy

1741 mil. vrchnosti

3 kopy

1742 mil. vrchnosti

3 kopy

1743 mil. vrchnosti

3 kopy

1744 mil. vrchnosti
Matějovi po Juditě

2 kopy
1 kopa
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1745 mil. vrchnosti
Kateřině vdově po neb. Václavovi Hrdličkovi

2 kopy
1 kopa

1746 mil. vrchnosti
Matějovi po Juditě Kozákové

2 kopy
1 kopa

1747 mil. vrchnosti
Kateřině vdově po neb. Vencl. Hrdličkovi

2 kopy
1 kopa

1748 mil. vrchnosti
Kateřině vdově po neb. Vencl. Hrdličkovi
Matějovi po Juditě

2 kopy
1 kopa
1 kopa

Fol. 37b

A. 1749 položil mil. vrchnosti
Kateřině vdově po neb. Vencl. Hrdličkovi

2 kopy
1 kopu

A. 1750 položil mil. vrchnosti
Anně po neb. Hrdličkovi

2 kopy
1 kopu

Ao. 1751 mil. vrchnosti
Matějovi synu Judity Kozákové

2 kopy
1 kopu

Ao. 1752 mil. vrchnosti
Anně po neb. Hrdličkovi

2 kopy
1 kopu

Nový zápis France Novotnýho.

Léta Páně 1753 dne 29ho června poněvadž Kateřina Osvaldová již déle pro velkou nemožnost hospodařiti se netroufala, pročež takový od ní vdovy pocházející grunt z povolení
vrchního úřadu jenečského svému zeti Francovi Novotnýmu a manželce jeho jakožto své
vlastní dceři a budoucí své k stálému užívání se vším k němu patřícím příslušenstvím,
polma a lukama, kteréžto jemu právně skrze rychtářů sobínského Jana Linka a litovského
Václava Šafránka prošacováno jest za summu trhovou, jakž následuje:
první stavení světnice, síň, kuchyně, na tím 5 párů krovu, sešlé za
27 kop
v druhém pořadí 3 komory a dvě maštale, nad tím 13 párů krovu, a něco bez podlahy, za
60 kop
stodola zděná a vprostřed na sloupích stojí, 11 párů krovu a dvoje vrata, za
33 kop
zahrada s 11 sáhy zdí ohražená, 30 stromů švestkových a 3 štěpy, za
20 kop
studna 5 sáhů hluboká
6 kop
jeden pár koní se vším nádobím
24 kop
jeden vůz se vším k němu patřícím
10 kop
dva fasuňky a dvě korby
3 kopy
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jeden pluh a dvoje brány
stolice řezací
jeden dobrý žlab
dvoje váhy
pod jeden lán polí orných
loučného pod 1½ vozu sena
Summa
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4 kopy
2 kopy
1 kopa
1 kopa
120 kop
5 kop
––––––––
316 kop

… peníze jsou na tom gruntu se sirotčí … které se ujišťují, totiž 25 zl.19

Fol. 38a

kterážto summa patřiti bude, totižto:
do contribučské kasy od roku 1742 až do 1745
11 kop 58 gr. 4 ½ d.
item od 1746 až do léta 8bris 1753
2 kopy 44 gr. 4 ¼ d.
do obročenství hořelického
za 1 strych pšenice
po 2 zl.
1 kopa 42 gr. 6 d.
3 věrtele 1 čtvrtec žita
po 1 zl. 30 kr.
1 kopa 2 gr. 4 ¾ d.
5 strychů 1 věrtel 2 ½ čtvrtce ječmena po 1 zl. 21 kr.
6 kop 15 gr. 5 ½ d.
4 strychy 2 věrtele ovsa
po 1 zl.
3 kopy 51 gr. 3 d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 3 kopách se skládati bude,
totižto:
mil. vrchnosti gruntovních peněz
7 kop
Matějovi synu po Juditě Kozákové
2 kopy
Jiřímu Nedbalovi do Jenče
5 kop
Kateřině vdově po Václavovi Hrdličkovi, jakož předešlý hospodář podle předešlého zápisu,
poněvadž se ale nyní více dluhů vynašlo, se tehdy 7 kop 21 gr. 3 ½ d. se na její pratensi
odpisuje a zůstává
61 kop 9 gr.
Anně
70 kop 30 gr. 5 d.
Lidmile dětem po Václavovi Hrdličkovi
72 kop 30 gr. 5 d.
Dluhů rozličných
Václavovi Sobotkovi z Litovic
14 kop 34 gr. 2 d.
item jemu za 2 věrtele pšenice po 2 zl.
51 gr. 3 d.
za 2 strychy 1 věrtel 1 čtvrtec žita po 1 zl. 30 kr.
2 kopy 58 gr. 2 ¾ d.
Petrovi Procházkovi do Litovic
9 kop 25 gr. 5 d.
litovskému Janovi Káclovi
12 kop
do Prahy krejčímu
3 kopy 25 gr. 5 d.
hostivickému kolářovi
1 kopa 42 gr. 6 d
židovi jenečskému
6 kop
hostivickému židovi Abrahamovi
1 kopa 41 gr. 1 d.
hostivickému řezníkovi
1 kopa 9 gr. 3 d.
litovskému šafářovi
51 gr. 3 d.
litovskému šenkýři
3 kopy 25 gr. 5 d.
19

Dopsáno dodatečně, části na zašpiněném okraji listu nečitelné.
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litovskému Šafránkovýmu synu
1 kopa 17 gr. 1 d.
litovskému Vlčkovi za 2 strychy žita
3 kopy
2 strychy ječmene
2 kopy 18 gr. 6 d.
litovskému Matějovi Procházkovi za 3 strychy 1 věrtel 2 čtvrtce žita po 1 zl. 45 kr.
5 kop 3 gr. 5 ¼ d.
item 2 věrtele pšenice po 2 zl.
51 gr. 3 d.
––––––––––––––––––
Facit
316 kop

Fol. 38b

Výminek sobě odstupující hospodyně Kateřina Osvaldová na výsevku žádný udělati
nechce, nýbrž vyjímá místo 3tího mandele, poněvadž ona na zimu a z jara všeho zasívala,
na suté, totiž 5 strychů pšenice, 5 strychů žita, 1 strych ječmene a 1 věrtel hrachu.
Za druhé ona na budoucí léta, ale rok po roce až do její smrti, vyjímá na zrně 2 strychy
pšenice, 5 strychů žita, 1 strych ječmene a 1 věrtel hrachu, 5 stromků švestkových, při
tom taky stůl při hospodářově straně až do její smrti k užívání.
Za třetí slibuje on přistupující hospodář Franc Novotný Vavřincovi Osvaldovi na obecním
gruntě vedle Novákové zahrady jednu podružskou chaloupku na místo jeho celého podílu
vystavěti a on jmenovaný Vavřinec i jeho potomci na tom žádnou Pratensi pohledávání
míti nebudou, nýbrž ten podíl co po smrti máteři Hrdličkové zbývati, tak mezi všechny
dědice rozdělený připadnouti bude.
Na to položil
Ao. 1753 hostivickému židovi
54 gr.
hostivickému řezníkovi
1 kopu 9 gr. 3 d.
litovskému šafářovi
51 gr. 3 d.
litovskému ševci
3 kopy 25 gr. 5 d.
litovskému Šafránkovu synu
1 kopu 17 gr. 1 d.
litovskému Vlčkovi za 2 strychy žita po 1 zl. 45 kr.
3 kopy
za 2 strychy ječmena po 1 zl. 21 kr.
2 kopy 18 gr. 6 d.
litovskému Matějovi Procházkovi 3 strychy 1 věrtel 2 čtvrtce žita po 1 zl. 45 kr.
5 kop 3 gr. 5 ¼ d.
pšenice 2 věrtele po 2 zl.
51 gr. 3 d.
Ao. 1754 na contribučenský dluh až do 1745. roku
item od 1746 až do 1753
mil. vrchnosti
Matějovi synu po Juditě Kozákové
Václavovi Sobotkovi
Petrovi Procházkovi
litovskému Janovi Káclovi
hostivickému kolářovi
židu jenečskému

2
2
1
5
1
2

55 gr. 4 d.
kopy 44 gr. 4 ¾ d.
kopy
kopu
kop 8 gr. 4 d.
kopu 42 gr. 6 d.
kopy 34 gr. 2 d.
51 gr. 3 d.
51 gr. 3 d.
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Ao. 1755 mil. vrchnosti
2 kopy
Kateřině vdově po Vencl. Hrdličkovi
1 kopu
Václavovi Sobotkovi z Litovic
1 kopu 42 gr. 6 d.
Petrovi Procházkovi
2 kopy 34 gr. 2 d.
litovskému Janovi Káclovi
2 kopy 34 gr. 2 d.
do Prahy krejčímu
1 kopa 42 gr. 6 d.
Kateřině vdově po Václ. Hrdličkovi a na místo jí doberskému židu Markovi na panský
dluh
57 gr. 3 d.

Fol. 39a

A. 1756 mil. vrchnosti
Matějovi synu po Juditě Kozákové
Lidmile Hrdličkové
do Prahy krejčímu
hostivickému kolářovi
židu Markovi

2 kopy
1 kopu
1 kopu

Ao. 1757 mil. vrchnosti
Anně
a Lidmile dětem po Václavovi Hrdličkovi
litovskému Janovi Káclovi
Petrovi Procházkovi do Litovic
židovi jenečskému
židovi Abrahamovi

2
1
1
5
1

Ao. 1758 na contribučenský dluh dle knížky
do obročenství 1 strych ovsa
Anně
a Lidmile dětem po Václavovi Hrdličkovi
Václavovi Sobotkovi
Petrovi Procházkovi
litovskému Janovi Káclovi doplatil

5 kop 50 gr. ½ d.
51 gr. 3 d.
1 kopu
1 kopu
2 kopy
1 kopu 42 gr. 6 d.
1 kopu 42 gr. 6 d.

Ao. 1759 Jiřímu Nedbalovi do Jenče na mše svaté 1 kopu
Anně
a Lidmile dětem po Václavovi Hrdličkovi
Václavovi Sobotkovi doplatil
Václ., nyní ale Jiřímu Sobotkovi
do Prahy krejčímu

51 gr. 3 d.
51 gr. 3 d.
51 gr. 3 d.
kopy
kopu
kopu
kop 8 gr. 4 d.
kopu 42 gr. 6 d.
51 gr. 3 d.
38 gr. 4 d.

1 kopu
1 kopu
58 gr. 2 d.
6 kop 17 gr. 1 d.
51 gr. 3 d.

Ao. 1760 položil
1 kopu Jiřímu Nedbalovi na mše svaté
rest
3 kopy
1 ½ kopy 12 gr. 6 d. Petrovi Procházkovi na dluh, rest 0
2 kopy 17 gr. 1 d. Václavovi Sobotkovi
rest
0
2 kopy na contrib. dluh
rest
6 kop 38 gr. 4 d.
1 kopa Lidmile
rest
67 kop 30 gr. 5 d.
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Ao. 1761 kladl 1 kopu Jiřímu Nedbalovi na mše svaté, rest
1 kopu Anně po Václavu Hrdličkovi
rest
1 kopa Lidmile sestře
rest

2 kopy
66 kop 30 gr. 5 d.
66 kop 30 gr. 5 d.

Ao. 1762 kladl 1 kopu za neb. Jiřího Nedbala na mše, rest
1 kopu za neb. Kateřinu Hrdličkovou na mše
rest
2 kopy 30 gr. 5 d. Lidmile sestře
rest

1 kopa
59 kop 7 gr. 5 ½ d.
64 kop

Ao. 1763 1 kopu na mše za Jiřího Nedbala
1 kopu za neb. Kateřinu Hrdličkovou
2 kopy Anně po neb. Hrdličkovi
1 kopa Lidmile sestře

–
58 kop 7 gr. 5 ½ d.
64 kop 30 gr. 5 d.
63 kop

rest
rest
rest
rest

Fol. 39b

Ao. 1764 podíl po neb. Kateřině Hrdličkové v 58 kopách 7 gr. 5 ½ d. se rozvrhuje, totiž:
za neb. Kateřinu na mše svaté
20 gr.
Václavovi z prvního lože
8 kop
Anně z prvního lože
8 kop
Kateřině z prvního lože, nyní dítěti Anně
8 kop
Lidmile z prvního lože
8 kop
Vavřincovi
8 kop
Barboře
8 kop
Dorotě nyní Martinovi Novotnýmu
8 kop
od rozvržení
1 kopa 41 gr. 5 ½ d.
–––––––––––––––––––
Činí
58 kop 7 gr. 5 ½ d.
Ao. 1764 6 kop Lidmile Hrdličkové nyní vdaný Francové v Litovicích
rest
57 kop
Ao. 1765 20 gr. za neb. Kateřinu Hrdličkovou na mše svaté
rest
1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
rest

7 kop

Ao. 1766 1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
4 kopy Lidmile Hrdličkové nyní vdané Francové rest

6 kop
53 kop

–

Ao. 1767 1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
5 kop
72 kop 30 gr. 5 d. Anně Hrdličkové zkoupil hospodář na 3tí peníze
rest
–
Ao. 1768 1 kopa Václavovi Hrdličkovi na dluh důchodenský
3 kopy Lidmile Hrdličkové nyní vdané Francové

4 kopy
50 kop
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Ao. 1769 1 kopa Václavovi Hrdličkovi na dluh důchodenský 3 kopy
3 kopy Lidmile Hrdličkové nyní vdané Francové rest
47 kop
Ao. 1770, 1771, 1772 1 kopa Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
2 kopy
2 kopy Václavovi Hrdličkovi na důchodenský dluh
–
5 kop Lidmile Hrdličkové nyní vdané Francové rest
42 kop
Ao. 1773 2 kopy Lidmile Hrdličkové nyní vdané Francové

40 kop

Ao. 1774 26 kop 40 gr. Lidmile Hrdličkové nyní vdané Francové, ostatní zůstává na mše
svaté
13 kop 20 gr.
1 kopa za neb. Lidmilu Francovou
rest
12 kop 20 gr.

Fol. 40a

Ao. 1775 1 kopa za neb. Lidmilu Francovou na mše svaté
rest

11 kop 20 gr.

Ao. 1775 1 kopa za neb. Lidmilu Francovou na mše svaté
rest

10 kop 20 gr.

Ao. 1776 1 kopa za neb. Lidmilu Francovou na mše svaté
rest

9 kop 20 gr.

Ao. 1777 1 kopa za neb. Lidmilu Francovou na mše svaté
rest

8 kop 20 gr.

1778 passirt wegen Krieg.
Ao. 1779 1 kopa Lidmile Francové na mše svaté
rest
1 kopa Dorotě nyní Martinovi Novotnýmu z rozdílu

7 kop 20 gr.
7 kop

Ao. 1780 1 kopa Lidmile Francové na mše svaté
2 kopy Vavřinovi Osvaldovi

6 kop 20 gr.
6 kop

rest

Ao. 1781 et 1782 1 kopa Lidmile Francové na mše svaté
rest
2 kopy Dorotě nyní Martinovi Novotnýmu z rozdílu

5 kop 20 gr.
5 kop

Ao. 1783 1 kopa na mše svaté Lidmily Francové
2 kopy Barboře z rozdělení

rest
rest

4 kopy 20 gr.
6 kop

Ao. 1784 1 kopa na mše Lidmile Francové
2 kopy Barboře z rozdělení
1 kopa Vavřinovi Osvaldovi

rest
rest
rest

3 kopy 20 gr.
4 kopy
5 kop
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rest
rest

78

2 kopy 20 gr.
3 kopy

Ao. 1786 30 gr. jenečskému židovi do důchodu na dluh obce židovské
3 kopy 47 gr.
1 kopa na mše svaté za Lidmilu Francovou
1 kopa 20 gr.
2 kopy Barboře z rozdělení
2 kopy
1787 2 kopy Anně po Hrdličkovi
2 kopy Vavřinovi Osvaldovi

6 kop
1 kopa

1788 1 kopa jenečskému židovi do důchodu na dluh obce židovské
2 kopy 47 gr.
2 kopy Anně Soukupové po Kateřině
6 kop
1789 1 kopa jenečskému židovi do důchodu na dluh obce židovské
1 kopa 47 gr.
1 kopa Vavřinovi Osvaldovi
0
2 kopy Barboře z rozdělení
0

Neuer Kaufbrief im neuem Grundbuch folio 76.
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Fol. 41a

Grunt Perníčkovský
od starodávna tak řečený v starých knihách v létu 1707 vyšlých folio 11,20

Matěj Tuchlovský,
grunty své má sub Sig.
Léta Páně 1767 dne 14. Marty dle právního prošacování ujal grunt tento Matěj Tuchlovský
po Martinovi Volšanským se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím sobě,
manželce, dětem a budoucím svým k lepšímu za summu 120 kop, každoročně k zaplacení
po 3 kopách
Na to od svrchu psaného léta až do vyjití roku 1707 vyplatil 34 kop
A tak zůstává dopláceti a patří:
milostivé vrchnosti
24 kop
Zuzaně Perníčkové
47 kop
Martinovi Volšanskýmu neb Kryštofovi Krocovi
15 kop
–––––––
86 kop
K tomu přijal dle mapy a rozepsání měřiče zemského
pole
sub Sig.
1, 2, 10, 30 – 7 strychů 3 věrtele jsou pole Havla Vondry z Malého Jenče,
poráží době za své jemu ut folio 165 sub Sig.
18 et 19 puštěných 2 strychy 2 věrtele, za
zbytek ale

Fol. 41b

5 strychů platit bude Dicit folio 165 na místě Havla Vondry milostivé vrchnosti
10 kop 30 gr.
sub Sig. 1 et 8 et 9 přijal pod 9 strychů, jsou pole Jana Náprstka z Malého Jenče, bude
za ně porážeje za pole folio 155 sub Sig.
24 jemu po 2 strychy daného, dopláceti za
7 ½ strychu po 2 kopách Dicit folio 41 milostivé vrchnosti
15 kop
sub Sig.
1 et
1 do, 7, 6 přijal 7 strychů 2 věrtele, jsou pole Tomáše Zábranského,
pustivše ale Folio 148 jemu Zábranskému sub Sig.
19, 25 et 26 pod 19 strychů
2 věrtele, takové sobě sráží, nedá za ně nic žádnému.
sub Sig. ♀ 19 a 23 – 5 strychů jsou pole Jana Cvekla, za které po srážce za jemu ut folio
27 sub Sig.
23 daného pod 2 strychy a sub Sig.
3, 9 et 27 výše přijatých, tak na to
místo 5 strychů přijaté se sráží, nedá mu za ně nic.
Od sub Sig. ʘ 20 přijal pod 1 strych, bylo pole Jakuba Bledýho, které sobě na těch jemu
ut folio 34 sub Sig.
5 et 14 pod 4 ½ strychu puštěných sráží a jemu za ně nedá nic.
sub Sig. ♂ 34 přijal od Jana Járy 2 strychy 1 věrtel, pustivše jemu ale folio 20 sub Sig.
17 podobně pod 2 strychy 1 věrtel, sráží se, neplatí za ně žádný nic.

20

Litovický statek čp. 5, nyní Litovická čp. 625.
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sub Sig. (7) 1 z pole Matěje Náprstka z Velké Jenče 14 strychů, za které po srážce jemu
Náprstkovi ut folio 215 sub
4 pod 10 strychů dané mu pole platit bude Dicit folio 215
ještě za 4 strychy po 2 kopách milostivé vrchnosti
8 kop
sub Sig.
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 27 – 65 strychů 3 věrtele jsou pole jeho
vlastní v první summě koupené, nedá za ně nic žádnému.

Fol. 42a

Summa všech polí míti bude ve 28 kusech

120 strychů 2 věrtele

Louky míti bude
dle mapy a rozepsání měřiče zemského
sub Sig.
1, 2, 3 – 2 strychy 3 ½ věrtele jsou luka jeho vlastní v prvním šacunku
potažená, nedá za ně nic.
sub Sig. Ө 5 pod 3 strychy 2 věrtele byla louka Bartoloměje Kobery ze Břví, za které platit
bude Dicit folio 81 na místě Kobery milostivé vrchnosti
7 kop
Summa všech luk jeho míti bude ve 4 kusech
6 strychů 1 ½ věrtele
Povinnosti nyní i budoucně na tom gruntu míti bude jako ze dvouch lánů.
Čistí grunt svůj
polma
sub Sig.
17 pustil pole Janovi Járovi 2 strychy 1 věrtel, na kteréžto místo přijal folio 41
sub Sig. ♂ od téhož Jana Járy 2 strychy 1 věrtel, tím za ně neplatí nic.
sub Sig.
23 jemu odňaté a Janovi Cveklovi dané folio 27 – 2 strychy, za které po srážce
téhož Dicit folio 41 od něho sub Sig. ♀ 19 et 23 přijatých nebere za ně nic.
sub Sig.
5 et 14 pustil pod 4 ½ strychu Jakubovi Bledýmu, za kteréž po srážce za pole
jemu sub Sig. ʘ 20 po 1 strych postoupené, ještě

Fol. 42b

týž Bledý platit bude Dicit folio 34 Kryštofovi Krocovi
7 kop
sub Sig.
19 et 19 pustil 2 ½ strychu Havlovi Vondrovi, má již ale od něho folio 165 sub
Sig. 1, 2, 10 et 30 přijatých 7 strychů 3 věrtele, takové poráží, nebere za ně nic.
sub Sig.
24 pustil 2 strychy Janovi Náprstkovi do Malého Jenče, které sobě z těch od
něho sub Sig. 1 et 8 pod 9 strychů 2 věrtele přijatých sráží, neplatí mu za ně nic.
sub Sig.
19, 25 et 26 pustil pod 19 ½ strychu Tomášovi Zábranskému, za které po
srážce od něho sub Sig.
1, 6 et 7 pod 7 ½ strychu přijatých ještě platit bude týž
Zábranský za 12 strychů Dicit Folio 148 Zuzaně Perníčkové 24 kop
sub Sig.
4 pod 3 věrtele pustil k ruce milostivé vrchnosti, za které sobě z gruntovního
dluhu poráží
1 kopu 30 gr.
lukami
1 pustil kousek pod 1 strych 3 věrtele k užitku milostivé vrchnosti, za které sobě
od Sig.
na gruntě sráží
3 kopy 30 gr.
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Tak zůstává dopláceti a patří
Milostivé vrchnosti po srážce za pole a louku 5ti kop ještě peněz gruntovních
59 kop
Zuzaně Perníčkové
24 kop
––––––––––

Summa
83 kop
kterou summu ročním kladením po 6 kopách zaplatiti povinen jest.
Léta Páně 1708 dne 11. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
a Zuzaně Perníčkové
2 kopy
Léta Páně 1709 dne 8. January položil gruntovních peněz pro nemožnost nic
0
Léta 1710 dne 16. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Fol. 43a

Léta Páně 1711 dne 24. January položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
3 kopy
Léta Páně 1712 dne 15. Marty položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
4 kopy
Léta Páně 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
Léta Páně 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
Léta 1715 pro nemožnost nepoložil za rok nic

0

Léta 1716 dne 29. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1717 dne 29. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta Páně 1714 dne 29. January tento grunt k rozdělení přišel na 2 díly,21
od něho do obce malojenečské dáno, jakž následuje
1. kus pole na ladě ležící pod
6 strychů
2. kus u Malé Jenče pod silnicí
18 strychů
3. kus nad Malým Jenečkem
18 strychů
4. kus mezi polma velkojenečskýma
18 strychů
–––––––––––––

Summa polí
60 strychů
1. louka pod zádušním polem hostivickým proti císařské strouze vodní
2 strychy 3 věrtele 2 čtvrtce
při témž gruntě v Malém Jenečku může míti zahrádku pod
2 čtvrtce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Summa polí a luk
21

V Jenečku tím vznikl statek čp. 11, nyní Družstevní čp. 954.

63 strychů
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za kteréžto povinen platiti bude Václav Klatovský za strych po 2 kopách a vynáší
126 kop
A tak při tom gruntě zůstává polí, totiž
1. kus při litovském mlýně pod
5 strychů
2. kus proti Břvím
4 strychy
3. kus na Žákovském
4 strychy 2 věrtele
4. kus proti Hájku vedle Bledýho
14 strychů
5. kus dál proti Hájku
12 strychů
6. kus, kde pšenice byla
7 strychů 2 věrtele
7. kus na Bučově
4 strychy 2 věrtele
8. kus též, kde hrách byl
5 strychů
9. kus při skalici Velké Jenče
3 strychy
1. louka ke Břvům proti polím pod
2. louka za Litovským rybníkem
3 strychy
item zahrádka pod
2 věrtele
––––––––––––––––––
Facit
63 strychů

Fol. 43b

Nový zápis Jana Slaniny.

Léta Páně 1719 dne 18. February ujal grunt tento za 1ho lánu přicházející polí a luk, též
zahrádkou s obyčejnými robotami, desátky, úrokami a jinými všemi přináležejícími platy,
sobě, manželce, dětem a budoucím svým, jak se šacuje strych po 2 kopách, činí
126 kop
item za nové stavení, co milostivé vrchnost naložiti ráčila dle sečtení
182 kop
–––––––
Summa
308 kop
kteréžto ročním kladením po 5 kopách přichází a patřiti budou, totiž
milostivé vrchnosti
200 kop
Anně Perníčkové
22 kop
Matějovi Esovi aneb Tuchlovskému
86 kop
–––––––
Facit
308 kop
Léta 1718 dne 10. February již položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti před zápisem
2 kopy
Léta 1719 dne svrchu psaného datum při zápisu položil mil. vrch. gruntovních
2 kopy
Léta 1719 dne 14. Xbris položil na pohřeb neb. Matěje Tuchlovského
2 kopy
hotových do důchodu mil. vrchnosti
2 kopy
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Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti

4 kopy

Léta 1721 dne 16. Xbris položil mil. vrchnosti

4 kopy

Léta 1723 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti

2 kopy

Za 1724. rok složil 9. January 1725 mil. vrch.

4 kopy

Za 1725. rok složil 19. 8bris mil. vrch.

4 kopy

Za 1728. rok složil mil. vrchnosti

4 kopy

Za 1729. rok položil mil. vrchnosti

4 kopy

1730 mil. vrchnosti

4 kopy

1731 mil. vrchnosti

4 kopy

1731 mil. vrchnosti

3 kopy

1733 mil. vrchnosti

3 kopy

Fol. 44a

Nyní Martin Panenka.

Léta Páně 1734 dne 10ho January vidouce se Jan Slanina v velkých contribučenských, též
důchodenských a vrchnostenských obilních dluhách postaven je býti a v své veliké
chudobě takových dluhů zapraviti ani milostivé vrchnosti povinné roboty dále vybývati se
netroufajíce, tento grunt se vším k němu patřícím příslušenstvím u přítomnosti Matěje
Zemana rychtáře hostivického, Jana Náprstka malojenečského a Jakuba Vlčka rychtáře
litovského Martinovi Panenkovi dobrovolně jest postoupil a on hned jmenovaný nový
hospodář tento grunt se všemi povinnostmi i taky vzdělanými peněžitými dluhami za
summu tři sta padesáte jednu kopu míšeňskou 3 groše 3 denáry sobě, manželce, dětem
a budoucím svým netoliko úplně ujal, ale i taky jemu Janovi Slaninovi na místě všeho
výminku ze všeho z požehnání božího naklíčeného obilí 4tý mandel dáti, též taky níž
položený dluh obilný mil. vrchnosti do roka oplatiti neb zaplatiti jest přivolil, tu summu ale
těch 351 kop 3 gr. 3 d. ročním kladením po 5 kopách míš. (:však mimo těch dluhů, ježto
do příštích gruntovních účtů zaplacené býti musejí a on sobě je odepsati dá:), vypláceti
povinen bude a patřejí, totiž:
milostivé vrchnosti dle předešlého zápisu za vyzdvižené nové stavení
182 kop
item co po vyjití roku 1714 mil. vrchnosti Martin Tuchlovský nedoplatil a s omylem v roce
1719 těch 200 kop nenící potažené a jemu Tuchlovskému připsáno jest, se napravuje
a přenáší
40 kop
dluhu důchodenského dle restcedule 64 zl. 15 kr. a na kopy míš. 55 kop 4 gr. 5 d. po
srážce těch od Jana Slaniny od roku 1718 až do 1733 vyplacených 48 kop ještě
7 kop 4 gr. 1 d.
contribučenského dluhu 37 zl. 30 kr. na míšeňské
32 kop 9 gr. 2 d.
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a do obce litovské 4 zl. 30 kr. na míšeňské
3 kopy 50 gr.
Zuzaně Perníčkové
22 kop
a Matějovi Tuchlovskému po obražených od Jana Slaniny na pohřeb jeho vydaných 2 kopách, jenž na dluhu důchodenském poražené jsou, ještě
64 kop
–––––––––––––––
Facit
351 kop 3 gr. 3 d.
Obilného dluhu mil. vrchnosti do příštích gruntovních účtů,

Fol. 44b

totiž:
pšenice 1 strych, žita 4 strychy, ječmene 3 strychy 3 věrtele a ovsa 24 strychů zapraviti
a sobě tuto zaznamenati dáti povinen bude.
A poněvadž hned při vyhotovení zápisu tohoto 20 kop míš. závdavku jest položil, tehdy se
jemu na těch dluhách odpisujou, a to:
na důchodenský dluh
7 kop 4 gr. 1 d.
na obecní dluh
3 kopy 50 gr.
a na contribučenský
9 kop 5 gr. 5 d.
–––––––––––––––
Facit
20 kop
Na to vyplacuje
1735 milostivé vrchnosti
5 kop
1736 milostivé vrchnosti Jan Trnka položil

5 kop

Fol. 45a

Nový zápis Jana Trnky z Litovic.
Léta Páně 1736 dne 10. Decembris pouští grunt tento od starodávna Perníčkovský Martin
Panenka zeti svému Janovi Trnkovi se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím,
60 strychy ornými polmi, lukami, zahradami, koňským potahem, hovězím dobytkem
i ovčím, též s celým k hospodářství patřícím nářadím u přítomnosti Jakuba Vlčka rychtáře
litovského a konšelů za summu hlavní
351 kop 3 gr. 3 d.
kteroužto summu každoročním po 4 kopách kladením spláceti povinen bude, a patří:
milostivé vrchnosti
212 kop
Anně Perníčkové
22 kop
po Janovi Tuchlovským sirotkům Jiřímu v Řebči
16 kop
Alžbětě sestře
16 kop
Mařeně sestře
16 kop
Matějovi Motlovi
16 kop
co tak Martin Panenka do statku vyplatil, z lásky otcovské odevzdává zeti svému a patří
hospodáři
53 kop 3 gr. 3 d.
––––––––––––––
Facit
351 kop 3 gr. 3 d.
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Na to vyplatil
1737 mil. vrchnosti

4 kopy

1738 mil. vrchnosti

4 kopy

1739 mil. vrchnosti

4 kopy

1740 mil. vrchnosti

4 kopy

1741 mil. vrchnosti

4 kopy

1742 mil. vrchnosti

4 kopy

1743 mil. vrchnosti

4 kopy

1744 mil. vrchnosti
Tuchlovskému Jiřímu v Řebči

3 kopy
1 kopu

1745 mil. vrchnosti
4 kopy
hospodář žádá, aby se jemu jeho díl odepsal, pročež se tuto odpisuje
53 kop 3 gr. 3 d.

Fol. 45b

Ao. 1746 mil. vrchnosti

3 kopy

1747 mil. vrchnosti

4 kopy

1748 mil. vrchnosti

3 kopy

1749 mil. vrchnosti
Tuchlovskému Jiřímu do Řebče

3 kopy
1 kopu

1750 mil. vrchnosti
Matějovi Motlovi

3 kopy
1 kopu

1751 mil. vrchnosti
Tuchlovskému Jiřímu do Řebče

2 kopy
1 kopa

1752 mil. vrchnosti
po Mařeně sestře mužovi Janovi Jarošovi

4 kopy
1 kopu

1753 mil. vrchnosti
na místě Alžbětě sestře Jiřímu Tuchlovskému do Řebče

2 kopy
1 kopu

1754 mil. vrchnosti
Jiřímu do Řebče
Matějovi Motlovi

2 kopy
1 kopu
1 kopu

1755 mil. vrchnosti
po Mařeně sestře mužovi Janovi Jaroškovi

2 kopy
1 kopu

1756 mil. vrchnosti
Matějovi Motlovi

2 kopy
1 kopu
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1757 mil. vrchnosti
Jiřímu v Řebči

2 kopy
1 kopu

1758 mil. vrchnosti
Alžbětě na místo jí Jiřímu Tuchlovskému

2 kopy
1 kopu

1759 mil. vrchnosti
Matějovi Motlovi

2 kopy
1 kopu

1760 položil
2 kopy mil. vrchnosti
1 kopu Jiřímu Tuchlovskému v Řebči

rest
rest

141 kop
11 kop

Ao. 1761 kladl 2 kopy mil. vrchnosti
14 kop po Mařeně Jaroškové se rozděluje
od rozdělení
synu Josefovi
Anně

rest

139 kop

Ao. 1762 kladl 2 kopy mil. vrchnosti
2 kopy Jiřímu Tuchlovskému

rest
rest

27 gr.
6 kop 46 gr. 3 ½ d.
6 kop 46 gr. 3 ½ d.
––––––––––––––––––
Facit
14 kop
6 kop 46 gr. 3 ½ d. kladl Josefovi synu Jarošovskému
0
6 kop 46 gr. 3 ½ d. Anně
rest
0
137 kop
9 kop

Fol. 46a

Ao. 1763 2 kopy mil. vrchnosti
2 kopy Matějovi Motlovi

rest
rest

135 kop
10 kop

Ao. 1764 2 kopy mil. vrchnosti
4 kopy Jiřímu Tuchlovskému

rest
rest

133 kop
5 kop

Ao. 1765 2 kopy mil. vrchnosti
4 kopy Matějovi Motlovi

rest
rest

131 kop
6 kop

Ao. 1766 2 kopy mil. vrchnosti
rest 129 kop
2 kopy Jiřímu Tuchlovskému
rest
3 kopy
Po Alžbětě sestře Tuchlovské zůstal 14 kop, jenž se rozděluje a patřiti bude
1 kopa po Alžbětě sestře Tuchlovské na mše svaté
13 kop
Ao. 1767 2 kopy mil. vrchnosti
rest
1 kopa po Alžbětě sestře Tuchlovské na mše svaté
rest

127 kop

Ao. 1768 2 kopy mil. vrchnosti
2 kopy Matějovi Motlovi

125 kop
4 kopy

Ao. 1769 neuer Kauf.

rest
rest

12 kop
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Nový zápis Václava Hodáčka.
Léta Páně 1769 dne 31. Xbris poněvadž Bůh všemohoucí Jana Trnka z toho světa na
věčnost povolal a dědic teprv 15 let starý, proto k hospodářství ještě dostatečný není, tak
s povolením vrchnohejtmanského úřadu se jmenovanému Václavovi Hodáčkovi grunt tento
na 12 let se vším příslušenstvím tak, jak je skrze rychtáře domácího Josefa Vlčka a konšela
Tomáše Chalupy odšacována, odevzdává, po těch letech ale on povinen bude dědicovi
(:jestli k hospodářství schopný bude:) odstoupiti a jemu to, co přijal, zase odevzdati musí,
totižto:
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora, sklep klenutý
50 kop
druhé stavení maštal, chlív a komora
30 kop
špejchárek, pod ním kůlnička, sviňský chlívek
20 kop
stodola nová vystavěná
60 kop
zahrada dobrými stromami vysazená
25 kop
pole orných pod 60 strychů
120 kop
loučného pod 1 ½ vozu sena
6 kop
studna majíce dva dohromady
3 kopy
2 voli tažní
26 kop
1 kůň a 1 hříbě
32 kop
1 valach, který na prodej a peníze mají dáti, přijdou
1 kráva
8 kop
3 roční prasátka
6 kop
3 slepice, 3 kachny a 1 husa
1 zl. 18 kr.
1 vůz se vším příslušenstvem
26 zl.
1 řebřiny
1 zl.
2 pluhy sešlé
5 zl. 30 kr.
2 brány
4 zl. 45 kr.
1 korba, 2 nová prkna 2 sáhy, 1 táhlo
2 zl. 52 kr.
––––––––––
–––––––
Latus
39 zl. 25 kr.
386 kop

Fol. 46b

1
1
4
7

Latus
39 zl. 25 kr.
386 kop
stůl, 2 židličky, 1 moždíř, 4 konve, 2 škopky, 1 truhla moučná ve 8 strychů, 1 díže,
máselnice, 1 kosa travní, 1 stoupa, 1 sud ve 4 strychách, 1 věrtel, 1 stveře, 1 síto,
cepy, 3 řičice, 5 hrábě, šest pilu, 4 srpy, sekáček, 2 vidle, 1 kopáč, 1 podávky, 4 mísy,
hrnců, … lžic, 13 ošatek, vidlice, 2 lopaty chlebové, vše dohromady
9 zl. 34 kr.
––––––––––
Summa
48 zl. 59 kr.
41 kop 59 gr. 1 d.
––––––––––––––––
Summa
427 kop 59 gr. 1 d.
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na dluh důch.
Nápadníkům starým dle knihy gruntovní
milostivé vrchnosti
Anně Perníčkové
Jiřímu Tuchlovskému
Alžbětě sestře Tuchlovské na mše svaté
Matějovi Motlovi
Noví nápadníci
dětem po neb. Janovi Trnkovi patřiti bude, totižto:
Mařeně z první lože
Kateřině
Jakubovi
Marii Anně
Matějovi z druhého lože
Martinovi
vdově Rozálii

Facit
1.

2.
3.

4.
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64 kop 28 gr. 2 d.
125 kop
22 kop
3 kopy
12 kop
4 kopy

28 kop 4 gr. 2 ⅞ d.
28 kop 4 gr. 2 ⅞ d.
28 kop 4 gr. 2 ⅞ d.
28 kop 4 gr. 2 ⅞ d.
28 kop 4 gr. 2 ⅞ d.
28 kop 4 gr. 2 ⅞ d.
28 kop 4 gr. 2 ⅞ d.
–––––––––––––––––
427 kop 59 gr. 1 d.

Výminek nynější hospodář vdově povinen dáti bude pšenice 2 strychy, žita 6 strychů,
ječmena 1 ½ strychu, hrachu ½ strychu rovné míry, item 1 zahrádka, v které se
vynachází 7 švestek, 2 hrušky, 1 štěp, též na 1 krávu píci, za to ona bude
nápomocna žní.
Též přijal nynější hospodář 3 měřice mouky, 1 strych pšenice a 1 strych ječmene,
který on zas povinen bude při svým odstoupení odevzdati.
Poněvadž nový hospodář 24 zl. Bonificací přijal a taková starému patří, tak on nový
za starého hospodáře následovní dluhy zaplatil, totiž: oráči 15, děvečce 7 a kováři 7,
dohromady 29 zl., proto nic k pohledávání u něho míti budou.
Bude-li on Václav Hodáček dobrým hospodářem, po odstoupení jeho se jemu nějaký
výminek vynechán.

Na to položil
Ao. 1772 […?] passirt.
Ao. 1773 […?] passirt.

Nyní Jakub Trnka.
Léta Páně 1774 dne 6. Xbris, poněvadž Tomáš Hodáček skrze nedbalé hospodaření a pro
velké nadělané dluhy déle na té živnosti ostati nemohl, který sice do zrostu dědice Jakuba
Trnky, a to ještě 6 let hospodařiti měl, skrze výš nazvanou příčinu ale úřad hospodářský
jeho z toho gruntu shoditi a takový pravému
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Fol. 47a

dědicovi Jakubovi Trnkovi dědičnému užívání odevzdati přičiněn byl dle právního prošacování rychtářů litovského Josefa Vlčka a hostivického Matěje Šafaříka, jakž následuje:
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora, sklep klenutý
50 kop
maštal, chlív a komora
30 kop
špejchárek, pod tím kůlnička a sviňský chlívek
20 kop
stodola nová vystavěná a střecha sešlá
56 kop
zahrada dobře stromama vysázená
25 kop
polí orných pod 60 strychů
120 kop
loučného pod 1 ½ vozu
6 kop
studna majíce dva dohromady
3 kopy
2 voli tažní
26 kop
pár koní a ¼ letní hříbě
70 kop
1 vůz sešlý se vším příslušenstvím
25 kop
2 pluhy, 2 brány již sešlé
5 kop
1 stůl, 1 židlička, moždíř, 2 konve, 2 škopky, 1 truhla moučná a všeliké hospodářské nářadí
6 kop
1 sviňka, 1 prase
3 kopy
všeliké obilí na zrně
44 kop 17 gr.
též obilí v slámě
35 kop 11 gr. 5 ½ d.
za 8 strychů pšenice po 3 zl. vyseto na zimu 24 zl.
20 kop 34 gr. 2 d.
12 strychů žita po 1 zl. 30 kr. vyseto na zimu 18 zl.
15 kop 25 gr. 5 d.
poněvadž je více dluhů, než šacunek vynáší, tehdy živnost, v níž ujmouti musel, o
133 kop 24 gr. 6 ⅝ d.
––––––––––––––––––
Činí
693 kop 53 gr. 5 ⅛ d.
která patřiti bude, totiž:
do kasy contrib.
109 zl. 10 kr.
93 kop 34 gr. 2 d.
do důchodu
125 zl.
107 kop 45 gr. 3 d.
za 6 strychů 2 věrtele 3 čtvrtce ječmene po 45 kr. do obročenství
4 zl. 17 kr. 5 ⅝ d.
3 kopy 41 gr. 5/8 d.
54 strychů 1 ½ čtvrtce ovsa po 24 kr. do obročenství
18 zl. 32 kr. 5 ½ d.
15 kop 53 gr. 6 ½ d.
starým nápadníkům ročním kladením po 4 kopách
mil. vrchnosti
125 kop
Anně Perníčkové
22 kop
Jiřímu Tuchlovskému
3 kopy
Alžbětě sestře Tuchlovské na mše svaté
12 kop
Matějovi Motlovi
4 kopy
––––––––––––––––––
Latus
386 kop 54 gr. 5 ½ d.
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Fol. 47b

Latus

386 kop 54 gr. 5 ½ d.

dětem po neb. Janovi Trnkovi
vdově Rozálii
Mařeně z první lože
Kateřině
Jakubovi
Marii Anně
Matějovi †
Václavovi †
Lidské dluhy
šenkýři litovskému
37 kr.
Josefovi Vlčkovi
23 zl.
koláři hostivickému
5 zl. 30 kr.
handlíři Šafaříkovi
10 zl. 35 kr.
litovskému mlynáři Knechtlovi
12 zl. 45 kr.
litovskému ševci Hofmanovi
6 zl. 30 kr.
Lidmile po Kuchyňkovi
13 zl.
Janovi Kuchyňkovi
2 zl. 10 kr.
Bártovi Pokornému
6 zl. 29 kr.
kováři hostivickému
6 zl. 2 kr.
paní Pacnerové
8 zl.
jenečskému vinopalovi Tyllovi
5 zl.
on Tylle odstává mil. vrchnosti na svůj důchodenský dluh22
újezdskému ševci Krolupovi
1 zl. 52 kr.
Josefovi Baštovi
2 zl. 30 kr.
litovskému Josef Sluskému
2 zl. 24 kr.
litovskému Janovi Haklovi
5 zl.
hostivickému krejčímu Sobotkovi
2 zl. 30 kr.
hostouňskému židu Markovi
15 zl.

28
28
28
28
28
28
28

kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop

4
4
4
4
4
4
4

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

2
2
2
2
2
2
2

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

31 gr. 5 d.
19 kop 42 gr. 6 d.
4 kopy 42 gr. 6 d.
9 kop 4 gr. 2 d.
10 kop 55 gr. 5 d.
5 kop 34 gr. 2 d.
11 kop 8 gr. 4 d.
1 kopa 51 gr. 3 d.
5 kop 33 gr. 3 d.
5 kop 10 gr. 2 d.
6 kop 51 gr. 3 d.
4 kopy 17 gr. 1 d.
1 kopa 35 gr. 6 d.
2 kopy 8 gr. 4 d.
2 kopy 3 gr. 3 d.
4 kopy 17 gr. 1 d.
2 kopy 8 gr. 4 d.
12 kop 51 gr. 3 d.

–––––––––––––––––––––––––––

Facit

693 kop 53 gr. 5 ⅛ d.

Paměť. Poněvadž Tomáš Hodáček špatným a nedbalým hospodářem byl a tento grunt
tuze spustil a zadlužil, tehdy žádný výminek ani nic jinšího z té živnosti pohledávati míti
bude.
Za 2. nynější hospodář své sestře Marii Anně časem 1 volka, který do šacunku nepřišel,
vydati povinen bude.
Na to kladl
1775 31 gr. 5 d. litovskému šenkýři
2 kopy 8 gr. 4 d. Josefovi Baštovi
3 kopy 34 gr. 2 d. ševci Hofmanovi
6 kop 10 gr. 1 d. kováři hostivickému
1 kopa 42 gr. 6 d. koláři
2 kopy 8 gr. 4 d. krejčímu Sobotkovi
12 kop 51 gr. 3 d. hostouňskému židu
22

Vepsáno dodatečně.

rest

–
–
2 kopy
3 kopy
–
–
–
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[ad fol. 47]

Littowitz zum Nro. 47 gehörig.
1776 1 kopa na důchod mil. vrchnosti

124 kop

1777 1 kopa mil. vrchnosti
rest
3 kopy 25 gr. 5 d. litovskému mlynáři Knechtlovi

123 kop
7 kop 30 gr.

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
Ao. 1779 2 kopy milostivé vrchnosti
1 kopa jenečskému vinopalovi
1 kopa 35 gr. 6 d. Aujezdeckému ševci
2 kopy ševci Hofmanovi
3 kopy hostivickému koláři
Ao. 1780 9 kop 4 gr. 2 d. hostivickému handlířovi
2 kopy Frau Patznerin
1 kopa mil. vrchnosti
1 kopa Michla Tilla dluh do důchodu

rest
rest
rest
rest

121 kop
3 kopy 17 gr. 1 d.
0
0
0
0
4 kopy 51 gr. 3 d.
119 kop
3 kopy 17 gr. 1 d.

Ao. 1781 et 1782 1 kopa milostivé vrchnosti
rest 118 kop
1 kopa Michlovi Tillovi na důchodenský dluh
2 kopy 17 gr. 1 d.
2 kopy 42 gr. 6 d. Josefovi Vlčkovi
rest
0
5 kop 33 gr. 3 d. Bártovi Pokornému
rest
0
4 kopy 17 gr. 1 d. Janovi Haklovi
rest
0
7 kop 51 gr. 3 d. do contrib. kasy
rest
85 kop 42 gr. 6 d.
16 kop 3 gr. 3 d. na důchodenský dluh
rest
91 kop 42 gr.
dvě pratensi po 28 kopách 4 gr. 2 d. v summě 56 kop 8 gr. 4 d. se rozděluje mezi
bratry a sestry, totiž:
od rozdílení
12 gr. 6 d.
vdově Rosalii Sobotkové
11 kop 11 gr.
sestře Mařeně
11 kop 11 gr.
sestře Kateřině
11 kop 11 gr.
bratru Jakubovi
11 kop 11 gr.
sestře Marii Anně
11 kop 11 gr.
–––––––––––––––
Summa
56 kop 8 gr. 4 d.
Ao. 1783 1 kopa milostivé vrchnosti
2 kopy 17 gr. 1 d. Michlovi Tillovi
1 kopa Matějovi Motlovi
2 kopy Josefovi Vlčkovi

rest
rest
rest
rest

117 kop
0
3 kopy
17 kop 42 gr. 6 d.
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[ad fol. 47]

Ao. 1784 1 kopa mil. vrchnosti
21 kop vdově Rosalie za sedm kop koupeno

rest
rest

116 kop
7 kop 4 gr. 2 d.

Ao. 1785 1 kopa vrchnosti termin
2 kopy na contribučenský dluh
30 gr. na důchodenský dluh
2 kopy Josefovi Vlčkovi
1 kopa 51 gr. 3 d. Janovi Kuchyňkovi
2 kopy Lidmile Kuchyňkové

rest
rest
rest
rest
rest
rest

115 kop
83 kop 42 gr. 6 d.
91 kop 12 gr.
15 kop 42 gr. 6 d.
0
9 kop 8 gr. 4 d.

Ao. 1786 1 kopa vrchnosti termin
1 kopa Matějovi Motlovi
1 kopa p. Patznerové
3 kopy Lidmile Kuchyňkové

114 kop
2 kopy
3 kopy 51 gr. 3 d.
6 kop 8 gr. 4 d.

1787 1 kopa vrchnosti Termin
2 kopy Josefovi Vlčkovi
1 kopa p. Patznerové

113 kop
13 kop 42 gr. 6 d.
2 kopy 51 gr. 3 d.

1788 1 kopa vrchnosti Termin
2 kopy Josefovi Vlčkovi

112 kop
11 kop 42 gr. 6 d.

1789 1 kopa vrchnosti Termin
2 kopy Josefovi Vlčkovi
2 kopy Matějovi Motlovi

111 kop
9 kop 42 gr. 6 d.
0

Neuer Kaufbrief im neuem Grundbuch folio 92.
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Fol. 48a

Grunt Chalupa Vlčkovská
od starodávna tak řečená v starých knihách v létu 1707 vyšlých folio 13,23

Bartoloměj Vlček,
grunty své má sub Sig.
Léta 1688 dne 23. Marty dle právního prošacování ujal grunt neb chalupu tuto Bartoloměj
Vlček se vším k ní od starodávna náležejícím příslušenstvím sobě, manželce, dětem a budoucím svým k lepšímu za summu
50 kop,
což jemu jakožto po Janovi bratru a Evě máteři jeho právem nápadním po úmrtí po úmrtí
přináleží a žádný na ní co pohledávati nemá.
Nyní k tomu přijal dle mapy a rozepsání měřiče zemského pole
sub Sig.
9 – 2 strychy 1 věrtel jest pole Tomáše Zábranského z Malé Jenče, za které
platit bude Dicit folio 148 na místě téhož Zábranského milostivé vrchnosti
4 kopy 30 gr.
sub Sig.
1 dostal pod 1 strych, jest pole Havla Vondry z Malého Jenče, za které platit
bude na místě Havla Vondry ut folio 165 milostivé vrchnosti
2 kopy
sub Sig. ♀ 17 jest mu dáno pod 2 strychy 1 věrtel, bylo pole Jana Cvekla, za které platit
bude Folio 27 na místě Cvekla milostivé vrchnosti, totiž
4 kopy 30 gr.
sub Sig. ʘ 18 dostal pod 2 věrtele pole Jakuba Bledýho, za které

Fol. 48b

platiti bude Folio 34 na místě Bledého milostivé vrchnosti
1 kopu
sub Sig. ♂ 21 dáno mu pod 2 věrtele pole Jana Járy, za které platit bude folio 20 Janovi
Járovi
1 kopu
sub Sig.
1 jest mu postoupeno 5 ½ strychu ode mlýna panského litovského, za které
platit bude milostivé vrchnosti Dicit folio 67
11 kop
sub Sig. (18) 1 jemu puštěno pod 10 strychů, jest pole od gruntu pustého Hrochovského
řečeného, za které platit bude milostivé vrchnosti
20 kop
sub Sig. (7) dostal pod 4 strychy, jest pole Matěje Náprstka z Velké Jenče, za kteréž platit
bude ut folio 215 na místě téhož Náprstka milostivé vrchnosti 8 kop
sub Sig. 1 – 4 strychy 1 věrtel jest pole jeho vlastní v první šacuněk potažené, nedá za
něj nic žádnému.
Summa všech polí jeho má ve 4 kusech pod
30 ½ strychu
Louky míti bude, totiž
sub Sig.
2, 3 – 1 strych 2 věrtele jsou luka jeho vlastní v první summě koupené
a zaplacené.
sub Sig. Γ 12 dostal u Břví 1 věrtel od Tomáše Kozáka, za kterou platit bude Dicit folio 74
na místě Kozáka milostivé vrchnosti
30 gr.
Summa všech luk jeho ve 3 kusech
1 strych 3 věrtele
Povinnosti nyní i budoucně na té chalupě míti bude jakožto z půl lánu.
23

Litovický statek čp. 4, nyní Litovická čp. 624.
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Fol. 49a

Zůstává dopláceti a patří
milostivé vrchnosti
item Janovi Járovi
Summa
což ročním kladením po 2 kopách vyplatit povinen jest.

51 kop 30 gr.
1 kopa
52 kop 30 gr.

Léta Páně 1708 dne 10. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
1 kopu 30 gr.
Janovi Járovi
1 kopu

Jakub Hruška.
Léta Páně 1709 dne 8. January ujal chalupu tuto sobě, manželce, dětem a budoucím svým
se vším k ní patřícím příslušenstvím i s párem koňma a dvouma kusy hovězím dobytkem,
přiženiv se k dceři nebožtíka Bartoloměje Vlčka za summu 120 kop
z kteréžto summy ročním kladením po 2 kopách placením vyjíti náleží
milostivé vrchnosti
50 kop
vdově Vlčkové
23 kop 20 gr.
Dorotě manželce své
23 kop 20 gr.
Jakubovi synu
23 kop 20 gr.
––––––––––––
Summa
120 kop
Léta Páně 1710 dne 16. January při držení soudu pro nemožnost nepoložil nic
0
Léta 1711 dne 24. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1712 dne 15. Marty položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
2 kopy
Léta 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy
Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy

Fol. 49b

Léta 1715 dne 10. January Jakub Hruška pro nemožnost nepoložil nic
0
Léta 1716 dne 29. January Jakub Vlček položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
2 kopy
Léta 1717 dne 29. January položil mil. vrch.

2 kopy

Léta 1718 dne 10. February položil mil. vrch.

2 kopy

Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.

2 kopy
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Nový zápis Jakuba Vlčka.
Léta Páně 1719 dne 29. January při gruntovních soudech ujal grunt tento sobě, manželce,
dětem a budoucím svým za summu 120 kop, z kteréžto summy vyplatil před zápisem
8 kop, což tuto se odpisují, a zůstává
112 kop.
Item dala jemu milostivá vrchnost nové stavení vystaviti
160 kop
za slámu na stavení za
12 kop
––––––––––

Summa
284 kop
které ročnímu placení po 3 kopách patřiti bude, totiž:
milostivé vrchnosti
36 kop
item co na stavení naložila
160 kop
Dorotě Vlčkové nebo vnuku, i co Jakubovi Hruškovi vyplatil 6 kop, ještě
29 kop 30 gr.
vdově Vlčkové
23 kop 20 gr.
Jakubovi synu
23 kop 20 gr.
Matěj Esovi neb Tuchlovskýmu za slámu
12 kop
––––––––––––––––––

Facit
Léta a dne svrchu psaného dal si odepsati svůj podíl

item po máteři Vlčkové, co jemu patří

284 kop
23 kop 20 gr.
23 kop 20 gr.

Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

Léta 1721 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

Léta 1722 dne 11. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

Fol. 50a

Nyní hospodář Jan Vochlipka.
Léta 1723 dne 14. Xbris složil mil. vrchnosti

3 kopy

Za 1724. rok složil dne 9. January 1725 mil. vrch.

3 kopy

Za 1725. rok dne 19. 8bris mil. vrch.

3 kopy

Za 1726. rok dne 3. Xbris pro nemožnost neplatí

0

Za 1727. rok dne 30. Xbris pro nemožnost

0

Za 1728 dne 10. Xbris mil. vrchnosti

3 kopy

Za 1729. rok dne 18. 9bris mil. vrchnosti

3 kopy

1730 mil. vrchnosti

3 kopy

1731 mil. vrchnosti

3 kopy

1732 m. vrchnosti

3 kopy

1733 mil. vrchnosti

3 kopy
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1734

0

1735 mil. vrchnosti

3 kopy

1736 mil. vrchnosti

3 kopy

Léta Páně 1736 dne 10. Decembris ujavše zpředu jmenovaný Jan Vochlipka půl lánu polí
orných, které Václav Osvald od gruntu svého ut folio 37 z své velké chudoby pro polehčení
v robotách i všechněch daních jemu, manželce, dětem a budoucím jeho dobrovolně popustil a postoupil, tak bude on Jan Vochlipka držitel toho půl lánu povinen všechněch jak
contribučenských i vrchnostenských daní, též taky panu faráři hostivickému desátku i Cantoru posnopného, co patří, a tolik taky povinen roboty vybývati, nejméně z gruntu Osvaldovského sem přeneseny Kateřině Hrdličkové mimo obyčejných 2 kop každoročně jednu
kopu klásti, a to do složení summy Hrdličkové
72 kop 30 gr.

Fol. 50b

Na to klade
1737 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

3 kopy
1 kopu

1738 mil. vrchnosti
Dorotě Vlčkové

3 kopy
1 kopu

1739 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

3 kopy
1 kopu

1740 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

3 kopy
1 kopu

1741 mil. vrchnosti
Dorotě Vlčkové

3 kopy
1 kopu

1742 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

3 kopy
1 kopu

1743 mil. vrchnosti
Dorotě Vlčkové

3 kopy
1 kopu

1744 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

3 kopy
1 kopu

1745 mil. vrchnosti
Dorotě Vlčkové

3 kopy
1 kopu

1746 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

3 kopy
1 kopu

1747 mil. vrchnosti
Dorotě Vlčkové

3 kopy
1 kopu

1748 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

3 kopy
1 kopu
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1749 mil. vrchnosti
Dorotě Vlčkové

3 kopy
1 kopu

1750 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

2 kopy
1 kopu

1751 mil. vrchnosti
Dorotě Vlčkové

2 kopy
1 kopu

1752 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

2 kopy
1 kopu

1753 mil. vrchnosti
Dorotě Vlčkové

2 kopy
1 kopu

1754 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

2 kopy
1 kopu

Fol. 51a

Ao. 1755 mil. vrch.
Dorotě Vlčkové

2 kopy
1 kopu

Ao. 1756 mil. vrchnosti
Kateřině Hrdličkové

2 kopy
1 kopu

Nový zápis Tomáše Chalupy.

Léta Páně 1757 dne 1ho January poněvadž Jan Chalupa již déle pro věku svého na další
čas hospodařiti v stavu dostatečný není, pročež takový grunt s povolením vrchno-hejtmanského úřadu jenečského svému synovi Tomášovi Chalupovi a manželce jeho, též budoucím
k užívání se vším k němu patřícím příslušenstvím, polma a lukama dědičně odevzdává,
kteréžto jemu skrze rychtáře Jana Linka sobínského, též Václava Šafránka litovského
právně prošacováno jest ze summu trhovou, jakž následuje:
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora, maštal, chlív, item komora, též všechno
v jednom pořadí, jak se to vynachází, s 10ti páry krovu a svisle, za
66 kop
stodola chatrná 7mi párů krovu a 6 sloupů, dvoje svisle, to všechno sešlé, za
27 kop
sklep malý sešlý
4 kopy
jeden vůz se vším k němu patřícím železem
18 kop
jedny letní řebřiny, pluh, brány a jedna korba
6 kop
rozličné hospodářské nářadí za
9 kop
zahrada malá špatně vysazená
10 kop
jeden pár koní s hříbětem
38 kop
jeden pár volů tažných
30 kop
polí orných pod 60 strychů
120 kop
loučného pod 2 vozy sena
8 kop
–––––––––––

Činí

336 kop
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Fol. 51b

kterážto summa patřiti bude
do contribučenské kasy starou
29 zl.
24 kop 51 gr. 3 d.
do obročenství hořelického
za 8 strychů 3 věrtele 3 ½ čtvrtce ovsa po 1 zl.
8 zl. 58 kr. ¾ d.
7 kop 41 gr. 1 ¾ d.
starým nápadníkům dle knihy gruntovní, kterým ročně po 3 kopách se skládati bude,
totižto:
mil. vrchnosti gruntovních peněz
98 kop
Dorotě Vlčkové neb vnuku, i co Jakubovi Hruškovi vyplatil, ještě
20 kop 20 gr.
Matějovi Esovi neb Tuchlovskému za slámu
12 kop
Kateřině Hrdličkové nyní ale pozůstalému mužovi Vojtěchovi Soukupovi patřiti bude
61 kop 30 gr.
Dluhů rozličných
jenečskému sklenářovi
14 zl.
12 kop
litovskému Matějovi Procházkovi
4 zl.
3 kopy 25 gr. 5 d.
odstupujícímu hospodáři, co on to gruntu vyplatil a zlepšil, patřiti bude
96 kop 11 gr. 4 ¼ d.
––––––––––––––––––
Facit
336 kop
N. Sirotčí peníze jsou na tom gruntu ze sirotčí kasy vypůjčeny dle Obligation roku 1772
a v gruntovní knize se ujištujou, totiž 10 zl.24
Výminek. Sobě odstupující hospodář vymiňuje až do jeho i manželky k užívání, totiž
1 strych žita, 1 strych ječmene a takový svým semenem zasívati a nový hospodář zadělati
povinen bude. Při tom taky jednu krávu, 1no prase, jednu husu, též pár slepic chovati
a ony sobě z výminku takový dobytek zaopatřiti povinovány budou.
Za druhé on držitel gruntu, když pán Bůh otce neb máteř z toho světa na věčnost povolati
ráčil, tehdy jim jednomu každému z jeho pozůstalosti funus vybývati bude.
Na to položil
Ao. 1758 do contribučenské kasy dle knížky
mil. vrchnosti
Dorotě Vlčkové na 3tí peníz 20 kop 20 gr.
Kateřině Hrdličkové nyní mužovi Soukupovi
litovskému Matějovi Procházkovi

49 gr. 3 ¾ d.
2 kopy
1 kopa
3 kopy 25 gr. 5 d.

Fol. 52a

Ao. 1759 mil. vrchnosti
Vojtěch Soukup na místo Kateřiny Hrdličkové
jenečskému sklenářovi doplatil

24

Vepsáno dodatečně.

3 kopy
1 kopa
12 kop
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Ao. 1760 položil, totiž
3 kopy mil. vrchnosti
1 kopu Matějovi Esovi
1 kopu Kateřině Hrdličkové

rest
rest
rest

90 kop
11 kop
58 kop

Ao. 1761 kladl 3 kopy mil. vrchnosti
1 kopu Matějovi Esovi

rest
rest

87 kop
10 kop

Ao. 1762 kladl 3 kopy mil. vrchnosti
1 kopu Vojtěchovi Soukupovi
1 kopu za neb. hospodáře Jana Chalupu

rest
rest
rest

84 kop
61 kop 30 gr.
95 kop 11 gr. 4 ¼ d.

Ao. 1763 2 kopy mil. vrchnosti
rest
82 kop
2 kopy dětem Vojtěcha Soukupa
rest
55 kop 30 gr.
Ostatní pozůstalost po Vojtěchovi Soukupovi se rozvrhuje, totiž:
Anně Soukupové
26 kop 37 gr. 1 ¼ d.
Mařeně Soukupové
26 kop 37 gr. 1 ¼ d.
od rozvržení
1 kopa 45 gr. 4 ½ d.
Item pozůstalost po neb. odstupujícím hospodáři per 95 kop 11 gr. 4 ¼ d. se mezi
děti rozvrhuje, totiž:25
Anně vdově
13 kop 20 gr.
Jakubovi na vojně
13 kop 20 gr.
Mařeně Bendové
13 kop 20 gr.
Janovi na vojně
13 kop 20 gr.
Lidmile
13 kop 20 gr.
Tomášovi
13 kop 20 gr.
na pohřeb neb. Janovi Chalupovi
12 kop
od rozvržení
3 kopy 11 gr. 4 ¼ d.
–––––––––––––––––––
Summa
95 kop 11 gr. 4 ¼ d.
Ao. 1765 1 kopa mil. vrchnosti
4 kopy 37 gr. 1 ¼ d. Anně Soukupový

rest
rest

81 kop
20 kop26

Fol. 52b

Ao. 1764 1 kopa mil. vrchnosti
2 kopy Matějovi Esovi
2 kopy Anně Soukupové
1765 1 kopa mil. vrchnosti
4 kopy 37 gr. 1 ¼ d. Anně Soukupové
25

26

rest
rest
rest

80 kop
8 kop
24 kop 37 gr. 1 ¼ d.

rest

79 kop
20 kop

Rozvržení je uvedeno po opravě. Původně nebyl uveden Tomáš (je vepsán mezi řádky) a každý měl
dostat 16 kop.
Sem písař platbu zapsal omylem, je přeškrtána.
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Ao. 1766 1 kopa mil. vrchnosti
2 kopy Matějovi Esovi
1 kopa Anně Soukupové

rest
rest
rest

78 kop
6 kop
19 kop

Ao. 1767 1 kopa mil. vrchnosti
3 kopy Anně Soukupové

rest
rest

77 kop
16 kop

Ao. 1768 1 kopa mil. vrchnosti
1 kopa Anně Soukupové

rest
rest

76 kop
15 kop

Ao. 1769 1 kopa mil. vrchnosti

rest

76 kop

Ao. 1770, 1771, 1772 3 kopy mil. vrchnosti
1 kopa Anně Soukupové

rest
rest

73 kop
14 kop

Ao. 1774 1 kopa mil. vrchnosti
1 kopa Matějovi Esovi

rest
rest

72 kop
5 kop

Ao. 1775 1 kopa mil. vrchnosti

rest

71 kop

Ao. 1776 1 kopa mil. vrchnosti

rest

70 kop

Ao. 1777 2 kopy Anně Soukupové

rest

12 kop

Ao. 1773 […?] passirt.

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
Ao. 1779 1 kopa milostivé vrchnosti
2 kopy Anně Soukupové

69 kop
10 kop

Ao. 1780 1 kopa milostivé vrchnosti
1 kopa Matějovi Esovi
1 kopa na mše svaté za neb. Jana Chalupu

rest
rest

68 kop
4 kopy
11 kop

Ao. 1781 et 1782 2 kopy milostivé vrchnosti
1 kopa Anně Soukupové

rest
rest

66 kop
9 kop

Neuer Kauf an dem Johann Chalupa folio 1.
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Fol. 59a

Grunt Kolářovský
od starodávna tak řečený v starých knihách léta 1707 vyšlých folio 14,27

Jan Procházka,
grunty své má sub Sig.
Léta 1703 dne 12. February při drženém soudě vynašlo se, že jest měl dopláceti k svatému Floriánovi na Kladno 4 kopy 57 gr. 3 d., kteréž i také složil a dle toho má ten grunt
zaplacený a ujištěný.
K tomu
přijal dle mapy a rozepsání měřiče zemského
Pole míti bude sub
od pole sub Sig.
28 od Havla Vondry pod 4 strychy 1 věrtel, za kteréž platiti bude Dicit
folio 165 na místě téhož Havla Vondry milostivé vrchnosti
8 kop 30 gr.
sub Sig.
26 jest mu připojeno 1 věrtel, jest pole od Jana Náprstka z Malé Jenče, za
které platit bude folio 155 milostivé vrchnosti
30 gr.
sub Sig. 26 dáno mu pod 2 strychy, jest pole Tomáše Zábranského, za které platit bude
folio 148 milostivé vrchnosti
4 kopy
sub Sig.
2 jest mu dáno pod 7 strychů 2 věrtele ode mlýna panského litovského, za
kteréž platit bude milostivé vrchnosti
15 kop
sub Sig. Γ 7 dostal pod 16 ½ strychu, jest od pole Tomáše Kozáka

Fol. 59b

ze Břví, za kteréž platit bude na místě téhož Kozáka Dicit folio 74 milostivé vrchnosti
33 kop
sub Sig. Ʇ 5 dostal pod 3 věrtele od Martina Velíška, za které on Procházka platit bude
Dicit folio 87 milostivé vrchnosti
1 kopu 30 gr.
Summa všech polí jeho ve 3 kusech míti bude
31 ¼ strychů
Louky míti bude sub Sig.
sub Sig. Γ 12 jest mu postoupeno pod 1 ½ strychu od louky Tomáše Kozáka, za které
platit má na místě téhož Kozáka folio 74 milostivé vrchnosti
3 kopy
Summa luk jeho
1 ½ strychu
Povinnosti nyní i budoucně na té chalupě míti bude jakožto z půl lánu.
Čistí grunt svůj
sub Sig. 1 postoupil pod 21 strychů 1 věrtel k ruce milostivé vrchnosti, za které na místě
těch sub Sig. 1 a Γ 7 jemu daných polí po 24 strychů poráží 42 kop 30 gr.

27

Litovický statek čp. 15, nyní Litovická čp. 635.
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Lukami

sub Sig.

2 postoupil jest pod 1 ½ strychu louky své k užívání milostivé vrchnosti, za
kterou sobě za tu od Tomáše Kozáka

Fol. 60a

folio 74 sub Γ 12 přijatou poráží

3 kopy

A tak zůstává dopláceti a patří vše milostivé vrchnosti
na které ročně po 2 kopách zaplatiti povinen jest.

20 kop 30 gr.

Léta Páně 1708 dne 11. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy
Léta Páně 1709 dne 8. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1710 dne 16. January pro velikou chudobu nepoložil nic 0
Léta 1711 dne 24. January položil peněz mil. vrchnosti

2 kopy

Léta 1712 dne 15. Marty položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
2 kopy
Léta 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy
Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
2 kopy
Léta 1715 pro nemožnost nepoložil ten rok nic

0

Léta 1716 dne 29. January položil milost. vrch.

2 kopy

Léta 1717 dne 29. January položil milost. vrch.

2 kopy

Léta 1718 dne 10. February položil mil. vrch.

2 kopy

Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.

2 kopy

Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti

2 kopy

Léta 1720 dne 10. Xbris položil mil. vrch.

Facit
A tak má grunt zaplacený a čištěný.

30 gr.
–––––––––––––
20 kop 30 gr.
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Fol. 60b

Nový zápis Jiřího Procházky.
Léta Páně 1735 dne 10. July ujal tuto právem dědičným jemu přináležející chalupu
nejmladší syn Jiří Procházka se vším od starodávna k ní patřícím příslušenstvím pro sebe,
manželku, dítky a budoucí své dle právního prošacování rychtáře jenečského Jakuba Noháče a litovského Jakuba Vlčka za summu
186 kop
kteroužto summu ročním kladením po 2 kopách dle kšaftu a poslední vůle otce těchto
nápadníků spláceti povinen bude a patří
Matějovi, který při tom gruntě s vůli otce chaloupku sobě vystavěl,
32 kop
Petrovi mimo 1 strych pšenice, 2 strychy žita a 4 strychy ovsa, co nynější hospodář za
zachované v dobrém stavu stavení a osetí rolí jemu dáti připověděl,
32 kop
Janovi
32 kop
Mařeně, jenž krávu v 6 kopách dostala,
26 kop
Kateřině, které mimo podílu jedno tele osaditi a vychovati má,
32 kop
a Jiřímu hospodáři
32 kop
–––––––
Facit
186 kop
Na to položil
1736 dal sobě hospodář svůj podíl vypsati
Mařeně

32 kop
1 kopu

1737 Matějovi
Petrovi

1 kopu
1 kopu

1738 Janovi
Kateřině

1 kopu
1 kopu

1739 Mařeně
Janovi

1 kopu
1 kopu

1740 bude brát zápis

0
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Fol. 61a

Nový zápis Matěje Procházky.
Léta Páně 1740 dne 15. Marty z vůle a povolením vrchní a úřadu hejtmanského ujal
chalupu tuto po bratru svém Jiříkovi Procházkovi, kterou jemu dobrovolně postoupil, Matěj
Procházka se vším od starodávna k ní patřícím příslušenstvím pro sebe i budoucí své
k volnému užívání za summu
217 zl.
kterážto summa ročním kladením po 2 zl. 20 kr. patří následovně:
Petrovi mimo 1 strych pšenice, 2 strychy žita a 4 strychy ovsa, co předešlý hospodář za
zachování v dobrém stavu stavení a oseté rolí jemu dáti připověděl,
36 zl. 10 kr.
Janovi
35 zl.
Mařeně, jenž krávu v 7 zl. dostala,
28 zl.
Kateřině, které mimo podílu jedno tele osaditi a vychovati má,
36 zl. 10 kr.
Jiřímu bývalému hospodáři
36 zl. 10 kr.
Matějovi nynějšímu držiteli, poněvadž on za bratra svého Jiříka mnoho dluhů splatil, patří,
co Jiřík na léta vyplatil, i s jeho podílem
45 zl. 30 kr.
–––––––––––
Facit
217 zl.
Na to zaplatil
1741 Petrovi
Jiřímu

1 zl. 10 kr.
1 zl. 10 kr.

1742 Kateřině
Janovi

1 zl. 10 kr.
1 zl. 10 kr.

1743 Mařeně

2 kopy míš.

1744 Petrovi
Jiřímu

1 kopu
1 kopu

1745 Janovi
Kateřině

1 kopu
1 kopu

1746 Jiřímu
Mařeně za 3tí peníz

1 kopu
9 kop

1747 Janovi na 3tí peníz položil
od Jiřího na 3tí peníz

9 kop
16 kop

1748 Mařeně na 3tí peníz
Janovi na 3tí peníz
Jiřímu

15 zl. 10 kr.
7 zl.
7 zl.

1749 Kateřině na třetí peníz položil
Janovi podobně na třetí peníz

33 zl. 50 kr.
7 zl.
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Fol. 61b

Ao. 1750 položil Janovi na 3tí peníz

8 zl. 10 kr.

Ao. 1751 doplatil Jiřímu na 3tí peníz
Petrovi

7 zl.
1 zl. 10 kr.

Ao. 1752 Petrovi

2 zl. 20 kr.

Ao. 1753 Petrovi

2 zl. 20 kr.

Ao. 1754 Petrovi

2 zl. 20 kr.

Ao. 1755 Petrovi

2 zl. 20 kr.

Ao. 1756 Petrovi

2 zl. 20 kr.

Ao. 1757 Petrovi

2 zl. 20 kr.

Ao. 1758 Petrovi

2 zl. 20 kr.

Ao. 1759 Petrovi
2 zl. 20 kr.
Podle odkazu pozůstalost předešlého hospodáře Matěje Procházky pozůstalé manželce a dětem připadnouti má a patřiti bude:
Anně manželce jeho
10 zl.
Josefovi synu
15 zl.
Dorotě dceři
10 zl.
Janovi
5 zl.
Tomášovi
5 zl.
––––––
Summa
45 zl.

Nový zápis Josefa Procházky.

Léta Páně 1760 dne 30ho Xbris pozůstalá vdova Anna po neb. Matějovi Procházkovi již déle
pro věku svého na delší čas hospodařiti v stavu dostatečna není, pročež ona takový grunt
s povolení úřadu hejtmanského jenečského svému synu Josefovi a manželce jeho, též budoucím se vším k němu patřícím příslušenstvím, polma a lukama a dědičným odevzdává,
též taky neb. otec jemu odkázal, kteréžto jemu právně skrze rychtářů Václava Šafránka
litovského a Jana Škvora hostivického, též konšela Jana Trnky litovského prošacováno za
summu trhovou, jakž následuje
předně stavení sednice, síň, sklep, v síni komora, maštal, chlív, při tom 2 malé chlívky, to
vše dohromady s dobrou krytbou, za
83 kop
Latus
83 kop
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Fol. 62a

Latus

83 kop
jedna stodola, na ní 6 párů krovu, 2 svisle a 2 malé chlívky při stavení
50 kop
malý polovrátka i zdě ohražená
4 kopy
den
1 vůz, pluh, brány se vším k němu příslušenstvím
15 kop
1den žlab, stěrka a řezací stolice
3 kopy
jeden pár koní tažných a jedno hříbě 1½letní
100 kop
polí orných pod 30 strychů
60 kop
loučného pod ¾ vozu sena
3 kopy
zahrada dobře vysázená a zdma ohraničená
50 kop
2 krávy, které šacovány nejsou, pročež matka sobě jednu zanechává a druhou dle
svědectví litovského Jana Trnky otec své dceři hostivické šafářce odkázal
–––––––
Činí
368 kop
kterážto summa patřiti bude
do contribučenské kasy od 1742. až do 1745. roku
1 zl. 15 kr. ½ d.
1 kopa 4 gr. 2 ½ d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 4 kopách se skládati bude
dle odkazu předešlého hospodáře Matěje Procházky pozůstalé manželce a dětem patřiti
bude
Anně manželce jeho
10 zl.
neb
8 kop 34 gr. 2 d.
Josefovi synu nynějšímu hospodáři
15 zl.
12 kop 51 gr. 3 d.
Dorotě dceři hostivické šafářce
10 zl.
8 kop 34 gr. 2 d.
Janovi Ptáčkovi do Jenče
5 zl.
4 kopy 17 gr. 1 d.
Tomášovi v Litovicích
5 zl.
4 kopy 17 gr. 1 d.
ostatní pozůstalost, co neb. Procházka na témže gruntě vyplatil a zlepšil, patřiti bude,
totižto
za neb. Matěje Procházku a první manželku na mše svaté
11 kop 48 gr. 5 ½ d.
Anně pozůstalé manželce
102 kop
Dorotě dceři v Hostivicích28
102 kop
Josefovi synu nynějšímu hospodářovi
102 kop
od rozdílu
10 kop 32 gr. 4 d.
–––––––––––––––––––
Facit
368 kop

28

U Doroty a Josefa společná nečitelná německy psaná poznámka.
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Fol. 62b

Notandum. Odstupující hospodyně jakožto máteř až do své smrti vymiňuje a nový
hospodář takové jeden každý rok jí vydati bude, totiž: 2 strychy pšenice, 4 strychy žita,
2 strychy ječmena, 1den věrtel hrachu, též v zahradě 1dnu hrušku a 14 stromů švestkových,
při tom taky jednu krávu při jeho hospodářově píci při sobě chovati
Za druhé nynější hospodář, co neb. otec Matěj Procházka dle poslední jeho vůle a svědectví rychtáře litovského a konšela Jana Trnky svému bratrovi Petrovi Procházkovi odkázal, již skutečně vydal a nic k pohledávání nemá: 1den strych pšenice, 2 strychy žita,
4 strychy ovsa.
Ao. 1761 kladl 1 kopu 4 gr. 2 ½ d. rest contrib.
1 kopa za neb. Matěje Procházku na mše svaté rest
2 kopy Josefovi nynějšímu hospodáři
rest

0
10 kop 48 gr. 5 ½ d.
10 kop 4 gr. 3 d.

Ao. 1762 kladl 1 kopu za neb. Matěje Procházku na mše svaté
rest
9 kop 48 gr. 5 ½ d.
Notand. Poněvadž Petr Procházka dle předešlého zápisu ještě 12 kop k dobrání má,
tehdy dědicové po neb. Janovi Procházkovi tratiti musejí a jim jen patřiti bude
Petrovi Procházkovi
12 kop
Anně vdově Procházkové
98 kop
Dorotě dceři
98 kop
Jos. hospodáři
98 kop
Ao. 1762 ještě položil
3 kopy Petrovi Procházkovi
9 kop
Item se podíl po neb. Anně Procházkové následovně rozvrhuje, totiž
od rozdílení
3 kopy 7 gr. 3 d.
na mše svaté za neb. Annu Procházkovou
4 kopy 42 gr. 4 d.
Dorotě Volfové
45 kop
Josefovi držiteli gruntu
45 kop
–––––––––––––––––
Činí
98 kop
dum
N . Ačkolivěk děti po neb. Ptáčkovi na tomto podílu Pratensi dělati chtěli, nicméně

Fol. 63a

poněvadž ta mohovitost od otce Matěje Procházky pochází a on dle svědectví bývalého konšela Jana Trnky svým dětem před smrtí takový podíl odkázal, tehdy nadjmenovaní Ptáčkové nemají co k pohledávání, obzvláštně poněvadž sami jednu krávu
vzali a taky otčím na ně sám nějakým dílem pamatoval.
Ao. 1763 8 kop 34 gr. 2 d. Anně manželce po neb. Matějovi Procházkovi dle odkazu na
funus
rest
–
2 kopy Petrovi Procházkovi
rest
7 kop
Ao. 1764 2 kopy Petrovi Procházkovi
2 kopy Dorotě Volfové

rest
rest

5 kop
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Ao. 1765 3 kopy Petrovi Procházkovi
rest
1 kopu za neb. Matěje Procházku na mše svaté
Ao. 1766 2 kopy Petrovi Procházkovi
rest
1 kopu za neb. Matějovi Procházkovi na mše svaté
30 gr. za neb. Annu Procházkovou na mše svaté
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2 kopy
[…?]
0
7 kop
4 kopy 42 gr. 4 d.

Ao. 1767 1 kopa za neb. Annu Procházkovou na mše svaté
1 kopu na mše svaté za rodiče
2 kopy Dorotě Vofové
rest

3 kopy 42 gr. 4 d.
6 kop
94 kop

Ao. 1768 1 kopa na mše svaté za rodiče
rest
½ kopy za neb. Annu Procházkovou na mše svaté
2 kopy Dorotě Volfové
rest

5 kop
3 kopy 12 gr. 4 d.
92 kop

Ao. 1769 1 kopa na mše svaté za rodiče
½ kopy za neb. Annu Procházkovou
2 kopy Tomášovi v Litovicích

rest
rest
rest

4 kopy
2 kopy 42 gr. 4 d.
2 kopy 17 gr. 1 d.

Nový zápis France Šafránka.
Léta Páně 1772 dne 30. 7bris po smrti Josefa Procházky přiženil se a pojal pozůstalou
vdovu Annu k témuž do zrostu dědice neb 20 let hospodařiti bude, po vyjití těch let ale
grunt tento dědicovi Jak. Procházkovi zase v dobrém stavu odstoupiti povinen bude, nyní
ale jemu právně přišacován jest

Fol. 63b

od rychtáře litovského Josefa Vlčka a konšela Tomáše Chalupy, jakž následuje:
sednice, síň, sklep v síni, 3 komůrky a chlív
65 kop
stodola
48 kop
polovrata
4 kopy
vůz, pluh a brány se vším nářadí, tuze sešlé
10 kop
1 žlab, řezací stolice, chatrné
2 kopy
jeden pár volů tažných
45 kop
orných polí pod 30 strychů
60 kop
loučného pod 1 fůru
3 kopy
zahrada
40 kop
prasnice
3 kopy
poněvadž je víc dluhů, než šacunk vynáší, tehdy přijde výš o 32 kop 42 gr. 4 d.
––––––––––––––––
Summa
312 kop 42 gr. 4 d.
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která summa patřiti bude, totiž:
starým nápadníkům
Josefovi †
item jiný podíl
ještě jeden
Dorotě Volfové

item
ještě
Janovi Ptáčkovi do Jenče
Tomášovi v Litovicích
za rodiče na mše svaté
za † Annu Procházkovou na mše svaté

10 zl. 51 kr. 3 d.
45
98
92 zl.
8 zl. 34 kr. 2 d.
45 zl.

Summa
Na to kladl
1772 2 kopy 17 gr. 1 d. Tomášovi Ptáčníkovi
3 kopy Dorotě Volfové

rest

1773 2 kopy Janovi Ptáčníkovi do Jenče

rest
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153 kop 51 gr. 3 s.

145 kop 34 gr. 2 d.
4 kopy 17 gr. 1 d.
2 kopy 17 gr. 1 d.
4 kopy
2 kopy 42 gr. 4 d.
–––––––––––––––––
312 kop 42 gr. 4 d.

0
142 kop 34 gr. 2 d.
3 kopy 17 gr. 1 d.

1774 Paměť. Dceři Josefce po Josefovi Procházkovi, kdyby se budoucně vdávati měla, jí
2 krávy by z té živnosti vydati mají.
1 kopa 34 gr. 2 d. Dorotě Volfové
rest 141 kop
zůstanou na šafářský dluh do důchodu29
42 gr. 1 d. za Annu Procházkovou na mše svaté
2 kopy
Ao. 1775 1 kopa Janovi Ptáčkovi do Jenče

rest

Ao. 1776 1 kopa za Annu Procházkovou na mše svaté
rest
Ao. 1777 2 kopy po Dorotě Volfové synu Tomášovi

rest

2 kopy 17 gr. 1 d.

1 kopa
139 kop

Fol. 64a

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
1779 2 kopy Dorotě Volfové synu Martinovi
2 kopy 17 gr. 1 d. Janovi Ptáčkovi

rest

137 kop
0

1780 2 kopy Dorotě Volfové
1 kopa Anně Procházkové na mše svaté

rest

135 kop
0

29

Dodatečná poznámka.
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Ao. 1781 et 1782 pozůstalost po neb. Dorotě Volfové per 135 kop se rozděluje, totiž:
od rozdělení
12 gr. 6 d.
na mše svaté za nebož. Václava a Dorotu Volfovi
14 kop 47 gr. 1 d.
dceři Anně Novotné
20 kop
synu Tomášovi
20 kop
dceři Mařeně Kozákové
20 kop
synu Martinovi na vojně
20 kop
dceři Dorotě
20 kop
dceři Lidmile Bublové
20 kop
––––––––––––––––
Činí
135 kop
2 kopy Anně po Dorotě Volfové z rozdílu
rest
18 kop
Ao. 1783 2 kopy Mařeně Kozákový z rozdílení
1 kopa na mše svaté za neb. Václava Volfa

rest
rest

18 kop
13 kop 47 gr. 1 d.

Ao. 1784 2 kopy Lidmile Bublové
1 kopa Josefovi Procházkovi na mše svaté

rest
rest

18 kop
152 kop 51 gr. 3 d.

Ao. 1785 2 kopy Dorotě Volfové z rozdílu
rest
1 kopa na mše svaté za Václava a Dorotu Volfovou
rest

18 kop

Ao. 1786 2 kopy Tomášovi Volfovi z rozdílu
1 kopa Martinovi podobně

18 kop
19 kop

1787 2 kopy Lidmile Bublové
1 kopa Martinovi Volfovi

16 kop
18 kop

1788 2 kopy Tomášovi Volfovi
1 kopa Lidmile Bublové

16 kop
15 kop

1789 2 kopy Mařeně Kozákové
1 kopa Lidmile Bublové

16 kop
14 kop

Neuer Kaufbrief im neuem Grundbuch folio 108.

12 kop 47 gr. 1 d.
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Fol. 65a

Grunt Vítkovský
od starodávna tak řečený v knihách starých v létu 1707 vyšlých folio 15,30

Šimon Hruška,
grunty své má sub Sig.
Léta 1679 dne 29. February31 ujal grunt sobě, manželce, dětem a budoucím svým k dobrému dle právního prošacování se vším k tomu od starodávna příslušenstvím, na místo
spustlý a pole na díle porostlý, za summu
90 kop.
Na to od svrchu psaného léta až do vyjití roku 1707 vyplatil 30 kop
a tak zůstává dopláceti a patří vše milostivé vrchnosti
60 kop
K tomu přijal dle mapy a rozepsání měřiče zemského
pole míti bude
sub Sig. ♀ 4, 5, 10 pod 12 strychů byly pole Jana Cvekla, za kteráž on Šimon platit bude
na místě Cvekla ut folio 27 milostivé vrchnosti
24 kop
sub Sig. ʘ 7 dostal pole 11 strychů, jest pole Jakuba Bledýho, za které on na místě
Bledýho platit bude Dicit folio 34 milostivé vrchnosti
22 kop
Sig.
4 jemu puštěno 3 strychy 1 věrtel, jest pole Martina Járy, za kteréž sobě to jemu
Járovi ut folio 4 sub Sig. puštěné pole pod 3 strychy 1 věrtel poráží a neplatí mu za ně
nic.
sub Sig. ♂ 8 – 4 strychy 1 věrtel jest pole Jana Járy, za které

Fol. 65b

on platiti bude Dicit folio 20 Janovi Járovi
8 kop 30 gr.
sub Sig.
27, 12, 13 pod 12 strychů 1 věrtel jsou pole Havla Vondry z Malého Jenče,
které sobě na těch folio 165 sub Sig. 6, 7, 9 et 10 jemu postoupených 29 strychů poráží
a nedá mu za ně nic.
sub Sig.
10, 11, 12 – 11 strychů 1 věrtel jsou pole Jana Náprstka z Malého Jenče, za
které po srážce jemu folio 155 sub Sig.
8 et 11 postoupených 7 strychů 1 věrtel ještě
platit bude Dicit folio 155 za 4 strychy na místě Náprstka milostivé vrchnosti
8 kop
sub Sig.
10, 11, 30, 20 – 6 strychů 2 věrtele jsou pole Tomáše Zábranskýho z Malého
Jenče, za které platit bude Dicit folio 148 milostivé vrchnosti 13 kop
sub Sig. Γ 7 dáno mu pod 24 strychů, jest pole od Tomáše Kozáka ze Břví, za kteréž platit
bude na místě téhož Kozáka Dicit folio 74 milostivé vrchnosti 48 kop
sub Sig. Ʇ 5 puštěno mu k tomu 3 věrtele, jest pole Martina Velíška, za které platit bude
na místě téhož Velíška Dicit folio 87 Jakubovi Trnkovi
1 kopu 30 gr.

30
31

Litovický statek čp. 14, nyní Litovická čp. 634.
Chyba v datu, rok 1679 nebyl přestupný.
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sub Sig. (18) 1 jemu dáno pod 21 ½ strychu, jest pole od pustého gruntu Hrochovského
z Velké Jenče, za které by platit měl milostivé vrchnosti 43 kopy, postoupivše on ale
k užitku milostivé vrchnosti pole své sub Sig.
11 pod 21 ½ strychu, pročež se porážka
činí a nedá se za to nic.
sub Sig. 1, 2, 8 – 19 strychů jsou pole jeho vlastní v prvním šacunku potažené, nedá za
ně nic žádnému.
Summa všech polí jeho míti bude pod
120 strychů

Fol. 66a

Louky míti bude dle mapy
sub Sig. Ʇ 5, 6 – 3 strychy 1 věrtel jsou luka Martina Velíška ze vsi Břví, za kterou on svou
Havlovi Vondrovi do Malého Jenče ut folio 165 sub Sig.
pod 3 ¼ strychu postoupenou
odevzdává a za tu platit bude Havel Vondra na místě téhož Velíška Dicit folio 165 Jakubovi
Trnkovi po 2 kopách
6 kop 30 gr.
sub Sig. Γ 11 dostal pod 3 strychy, jest louka Tomáše Kozáka ze Břví, za kterou on platit
bude na místě Kozáka Dicit folio 74 Janovi Kleisnerovi
6 kop
Summa všech luk jeho ve 2 kusech pod
6 strychů 1 věrtel
Zahrady má dvě, jednu ve statku a druhou neohrazenou v poli svém Sig.
rozměřené, však první summou koupené.

1 jsou

Povinnosti nyní i budoucně na tom gruntu míti bude jako ze dvouch lánů.
Čistí grunt svůj
polma
sub Sig.
3 et 11 pustil 43 strychů 2 věrtele milostivé vrchnosti k užívání, za které po
srážce za od gruntu Hrochovského sub Sig. (18) 1 přijatých 21 ½ strychů pole ještě sobě
na gruntě svým poráží za 22 strychů
44 kop
sub Sig. 5 pustil pod 3 ¼ strychu Martinovi Járovi, za které sobě týž Jára ut folio sub
Sig. 4 jemu puštěné pole

Fol. 66b

pod 3 strychy 1 věrtel poráží, nebere za ně nic.
sub Sig.
6, 7, 9 et 10 pod 29 strychů postoupil Havlovi Vondrovi do Malé Jenče, za
kteréž po srážce od něho folio 165 sub Sig.
12, 13 et 27 přijatých 12 ¼ strychu týž
Havel Vondra ještě na místě Šimona platit bude za 16 strychů 3 věrtele Dicit folio 165
milostivé vrchnosti
33 kop 30 gr.
sub Sig. 8 et 9 – 7 strychů 1 věrtel tratil, na místě těch od Jana Náprstka ut folio 155
sub Sig. 10, 11 et 12 pod 11 strychů 1 věrtel přijatých a pustil jich Janovi Náprstkovi, za
ně ale nebude bráti nic.
Sig. 4 postoupil pod 8 strychů 1 věrtel Janovi Kozlovi do Velké Jenče, za kteréž týž Kozel
platit bude Dicit folio 184 milostivé vrchnosti
16 kop 30 gr.
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Lukami

Sig.

12 pod 3 ¼ strychu postoupil svou louku Havlovi Vondrovi do Malého Jenče, za
kterou týž Havel Vondra Dicit folio 165 na místě jeho za tu od Martina Velíška folio 87 sub
Sig. Ʇ 5 et 6 pod 3 strychy 1 věrtel přijatou platit bude Havel Vondra Jakubovi Trnkovi
6 kop 30 gr.
Tak zůstává dopláceti a patřit bude, totiž:
milostivé vrchnosti
63 kop
Janovi Járovi
8 kop 30 gr.
Jakubovi Trnkovi
1 kopa 30 gr.
Janovi Kleisnerovi
6 kop
––––––––––––
Summa
79 kop
které ročním placením po 6 kopách vyplatit povinen jest.

ad fol. 66

Léta Páně 1708 dne 10. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
3 kopy
a Jakubovi Trnkovi
1 kopu 30 gr.
Léta Páně 1709 dne 8. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta Páně 1710 dne 16. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti jen toliko
1 kopu
Léta Páně 1711 dne 24. January pro nemožnost nepoložil nic 0
Léta 1712 dne 15. Marty položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
4 kopy
Léta 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
Léta 1714 dne 2. Marty pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1715 pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1716 dne 29. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1717 dne 29. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1718 dne 10. February Václav Hošek nebo Frejšek pro nemožnost nepoložil nic
0
Léta 1719 dne 7. February pro nemožnost nepoložil nic

0
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Nový zápis Václava Šafránka.
Léta Páně 1720 dne 11. Decembris ujal grunt tento dle právního prošacování sobě,
manželce, dětem a budoucím svým skrze Jana Koutnýho, Matěje Slaninu a Pavla Maříka
rychtářů se vším k tomu od starodávna patřícím příslušenstvím v následujícím způsobu,
totiž:
stavení světnice, síň, komora, chlív, sklep, vše od kamene stavěné, však krovem velmi
sešlé a spuštěné, zahrada štěpná s užitkovým stromovím vysázenou, za summu
120 kop
polí orných do 3 stran 2 lány aneb pod 120 strychů po 2 kopách počítajíc činí
240 kop
loučného pod 3 vozy sena
6 kop
–––––––
Summa
366 kop
kteroužto summu on držitel gruntu ročním placením po 6 kopách vypláceti má a patřiti
bude, totiž:
mil. vrchnosti do důchodu dle starého šacunku ještě nevyplacených
51 kop
item vzdělaného dluhu do důchodu mil. vrch. až do léta 1719, co neb. Šimon Hruška
vzdělal, přijde platiti, což sirotkům Hruškovským na jejich k pohledávání mající pratensi
poraženo 105 zl. 22 kr. dle důchodenského liquidati a v rukách majícího restuzettlu, což na
kopy vynáší
90 kop 19 gr.
též nápodobně vzdělaného dluhu do počtu contribučního, co tak neb. Šimon Hruška
vzdělal, dle contribuční liquidati od léta 1703 až do léta 1710
39 zl. 3 kr.
v létu 1715
24 zl. 2 kr. 3 ½ d.
činí v sumě 63 zl. 5 kr. 3 ½ d.
přijde též platiti, což sirotkům Hruškovským na jejich k pohledávání mající pratensi
nápodobně poraženo býti musí a na kopy vynáší32
54 kop 5 ½ gr.
Janovi Járovi ještě k pohledávání majících
8 kop
a Janovi Kaiserovi
6 kop
Nápadníkům po neb. Šimonovi Hruškovi po srážce důchodenského a contribučního dluhu
přijde dopláceti, totiž:
Anně vdově Hruškové
31 kop 19 gr.
Kateřině dceři
31 kop 19 gr.
Dorotě dceři nyní Frejškové
31 kop 19 gr.
Terezii
31 kop 19 gr.
a Janovi synu
31 kop 19 gr.
––––––––––––
Id est
366 kop míš.

32

Dodatečně připsáno: do contribuce.
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Na to vyplácí
Léta 1721 dne 16. Decembris položil mil. vrchnosti

6 kop

Léta 1722 dne 11. Xbris položil mil. vrchnosti

6 kop

1723 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti
Anně vdově Hruškové puštěna

5 kop
1 kopa

Za 1724. rok složil dne 9. January 1725 mil. vrch.
item Anně vdově Hruškové

5 kop
1 kopu

Za 1725. rok složil mil. vrchnosti
item Anně vdově Hruškové

4 kopy
2 kopy

1726. rok složil mil. vrchnosti
item Anně vdově Hruškové

3 kopy
1 kopu

1727 dne 30. Xbris mil. vrchnosti

3 kopy

1728 dne 10. Xbris mil. vrchnosti
Anně vdově Hruškové

3 kopy
1 kopu

1729 dne 19. 9bris mil. vrchnosti
vdově Hruškové

5 kop
1 kopu

1730 mil. vrchnosti
vdově Hruškové

5 kop
1 kopu

1731 mil. vrchnosti
vdově Hruškové

5 kop
1 kopu

1732 mil. vrchnosti
vdově Hruškové

5 kop
1 kopu

1733 mil. vrchnosti
vdově Hruškové

5 kop
1 kopu

1734 mil. vrchnosti
vdově Hruškové
Kateřině dceři

4 kopy
1 kopu
31 kop 19 gr.

1735 mil. vrchnosti

5 kop

1736 mil. vrchnosti
Janovi Járovi

5 kop
1 kopu

1737 milost. vrchnosti
vdově Hruškové

5 kop
1 kopu

1738 mil. vrchnosti
vdově Hruškové

5 kop
1 kopu

1739 mil. vrchnosti
Janovi Járovi

5 kop
1 kopu
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1740 mil. vrchnosti
5 kop
po Anně Hruškové dceři Kateřině, který jí podle vyšetření rychtáře a jejich bratru
odkázáno,
1 kopu
1741 mil. vrchnosti
do contribuce

5 kop
1 kopu

1742 mil. vrchnosti
do contribuce

5 kop
1 kopu

1743 mil. vrchnosti
do contribuce

5 kop
1 kopu

1744 mil. vrchnosti
do contribuce
Janovi Hruškovi

4 kopy
1 kopu
1 kopu

1745 mil. vrchnosti
Janovi Járovi

5 kop
1 kopu

1746 mil. vrchnosti
do contribuce
Janovi Hruškovi

4 kopy
1 kopu
1 kopu

1747 mil. vrchnosti
do contribuce
Janovi Járovi

4 kopy
1 kopu
1 kopu

1748 mil. vrchnosti
do contribuce
Janovi Hruškovi

4 kopy
1 kopu
1 kopu

1749 mil. vrchnosti
do contribuce
Janovi Járovi

4 kopy
1 kopu
1 kopu

1750 mil. vrchnosti
do contribuce
po Anně Hruškové dceři Kateřině

4 kopy
1 kopu
1 kopu

Ao. 1751 mil. vrchnosti doplatil
do contribuce
Janovi Hruškovi

3 kopy 19 gr.
1 kopu 30 gr.
1 kopu

Ao. 1752 na contribučenský dluh
Dorotě dceři nyní Frejškové
Janovi Hruškovi

2 kopy
2 kopy
2 kopy

Ao. 1753 na contribučenský dluh
Dorotě dceři nyní Frejškové
Janovi Hruškovi

2 kopy
2 kopy
2 kopy
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Ao. 1754 na contribučenský dluh
Terezii
Dorotě dceři nyní Frejškové

2 kopy
2 kopy
2 kopy

Ao. 1755 na contribučenský dluh
Janovi Hruškovi
Bartolomějovi synu po Janovi Kaisrovi neb Kleisnerovi
Terezii
Dorotě Frejškové

2
1
1
1
1

kopy
kopu
kopu
kopa
kopu

Ao. 1756 na contribučenský dluh v hotovosti
Janovi Hruškovi
Dorotě Frejškové
Terezii

2
2
1
1

kopy
kopy
kopu
kopu

Ao. 1757 na contribučenský dluh v hotovosti
2 kopy
Bartolomějovi synu po Janovi Kaisrovi neb Kleisnerovi doplatil
5 kop
Ao. 1758 na contribučenský dluh v hotovosti
Janovi Hruškovi
Janovi Járovi

2 kopy
2 kopy
2 kopy

Ao. 1759 na contribučenský dluh v hotovosti
Janovi Hruškovi
Dorotě Frejškové
Terezii

2
2
1
1

Ao. 1760 položil
2 kopy na dluh contrib.
2 kopy Dorotě Frejškové
2 kopy Janovi Hruškovi do Hostivic

Nový zápis Tomáše Šafránka.

rest
rest
rest

kopy
kopy
kopu
kopu

21 kop 19 gr.
13 kop 19 gr.

Léta Páně 1761 dne 31ho 8bris po smrti otce svého Václava Šafránka ujímá grunt tento
pozůstalý vlastní syn Tomáš Šafránek pro sebe, manželku jeho, též budoucím se vším
k němu patřícím příslušenstvím, polma a lukama k své stálému užívání, kteréžto jemu
s povolením úřadu hejtmanského jenečského skrze rychtářů Jana Linka sobínského a Jana
Škvora hostivického právně prošacováno jest, za summu trhovou, jakž následuje
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první stavení sednice, síň, kuchyně, komora, chlív, nad tím 12 párů krovu a dvoje svisle
48 kop
v druhém pořadí dvě komory a maštal, nad tím 7 párů krovu a svisle
21 kop
ti
jeden špejchar na 6 sloupech a 3 páry krovu a pavlač
30 kop
sklep malý a studna s okovem
16 kop
ti
stodola z dobrého dříví s 10 sloupy, 8 párů krovu a dvoje svisle
50 kop
17te sáhů hradební zdi
8 kop
polovrátka s malýma dvířkama
5 kop
polí orných pod 120 strychů
240 kop
loučného pod 3 vozy sena
12 kop
zahrada stromama vysázená
10 kop
–––––––
Činí
440 kop
kterážto summa patřiti bude
do contribučenské kasy od 1742. až do 1745. roku
12 zl.
11 kop 8 gr. 4 d.
za neodlifrované seno za 1759., 1760. et 1761. rok
84 zl. 46 kr. 2 ½ d.
72 kop 39 gr. 5 ¼ d.
za neodlifrovaný oves za 1760 17 zl. 22 kr. 2 d.
6 kop 19 gr. 1 d.
na královské vozy
2 zl. 29 kr. 3 d.
2 kopy 8 gr. 1 d.
za neodlifrovanou mouku
1 zl. 28 kr. 1 d.
1 kopa 15 gr. 4 d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 16 kopách se skládati bude
sirotkům po neb. Šimonovi Hruškovi
Janovi Járovi
1 kopu
Anně vdově Hruškové
15 kop 19 gr.
Dorotě dceři nyní Frejškové do Nučic33
21 kop 19 gr.
Terezii
26 kop 19 gr.
Janovi
13 kop 19 gr.
ostatní pozůstalost po neb. Václavovi Šafránkovi se mezi pozůstalé děti rozděluje a patřiti
bude, totižto:
––––––––––––––––––
Latus
170 kop 47 gr. 1 ¼ d.
N. Sirotčí peníze jsou na tom gruntě ze sirotčí kasy vypůjčené dle obligací roku 1772, které
se v gruntovní knize ujišťujou, totiž 25 zl.34

33
34

Následuje dodatečná německý psaná poznámka, nečitelná.
Dodatečná poznámka.
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Latus

170 kop 47 gr. 1 ¼ d.
1786 sirotčí peníz vydlužila vdova Šafránková 50 zl., které se tu ujišťujou.35
na mše svaté za neb. Václava Šafránka
10 kop 36 gr. 4 ¼ d.
Kateřině pozůstalé vdově
50 kop
Václavovi synu na Újezdci
50 kop
Tomášovi nynějšímu hospodáři
50 kop
Lidmile Mrázové na Malou Dobrou
50 kop
Mařeně Eichlerové na Újezdci
50 kop
od rozdílu
8 kop 36 gr. 1 ½ d.
––––––––––––––––––
Facit
440 kop
Výminek. Sobě odstupující hospodyně až do její smrti vymiňuje na setém obilí a nynější
hospodář jí takové vydati povinen bude, totižto: pšenice 3 strychy, žita 6 strychů, ječmene
3 strychy, hrachu 3 věrtele.
Za druhé v zahradě 12 kusů švestkových takové sobě k své ruce očesati bude.
Za třetí sobě vymiňuje každé pečení jeden bochník chleba až do její smrti a nový hospodář
slibuje takový vydati.
Za čtvrté letošní rok za 3tí mandel, který dostati měla, za takový hotových peněz 10 zl.
a nynější hospodář dáti bude.
Ao. 1762 kladl 1 kopu Janovi Járovi, kterou přijala Anna Osvaldová
rest
0
5 kop 19 gr. Anně vdově Hruškové
rest
10 kop
5 kop 19 gr. Dorotě dceři nyní Frejškové
16 kop
1 kopa 36 gr. 4 ¼ d. na mše svaté za neb. Václava Šafránka
rest
9 kop
Pozůstalost po neb. Terezii vynáší 26 kop 19 gr. a takto se rozvrhuje, totiž:
od rozvržení
50 gr.
na mše svaté
5 kop 29 gr.
Dorotě Frejškové do Nučic
10 kop
Janovi Hruškovi
10 kop

[ad fol. 66]

Ao. 1763 82 kop 22 gr. 4 ¼ d. na dluh contribučenský, rest 11 kop 8 gr. 4 d.
50 kop Mařeně Eichlerové na třetí peníz
rest
–
1 kopa Anně Hruškové
rest
9 kop
1 kopa na mše svaté za neb. otce
rest
8 kop
Ao. 1764 2 kopy Anně Hruškové
rest
2 kopy Dorotě Frejškové, nyní synu
1 kopa za neb. Dorotu Frejškovou na mše svaté, rest
11 kop Václavovi Šafránkovi v Újezdci
rest
35

Dodatečná poznámka.

7 kop
14 kop
13 kop
39 kop

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 6
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1707 – Litovice

120

Ao. 1765 10 kop Dorotě Frejškové, nyní synu Jiřímu
2 kopy Anně Hruškové
1 kopa na mše svaté za neb. otce
1 kopa máteři Šafránkové

–
5 kop
7 kop
49 kop

Ao. 1766 2 kopy Anně Hruškové
1 kopa na mše svaté za neb. otce
3 kopy máteři Šafránkové
2 kopy Lidmile Mrázové na Dobrou

3 kopy
6 kop
46 kop
48 kop

Ao. 1767 3 kopy Václavovi Šafránkovi v Újezdci
3 kopy Anně Hruškové
1 kopa na mše svaté za neb. otce
2 kopy Lidmile Mrázové

36 kop
–
5 kop
46 kop

rest
rest
rest

Ao. 1768 2 kopy Václavovi na Újezdci
2 kopy Lidmile Mrázové
2 kopy máteři Šafránkové
1 kopa na mše svaté za neb. otce

rest
rest
rest

34 kop
44 kop
44 kop
4 kopy

Ao. 1769 1 kopa na mše svaté za neb. otce
1 kopa Václavovi na Újezdci
1 kopa Lidmile Mrázové
1 kopa máteři Šafránkové
1 kopa Janovi Hruškovi

rest
rest
rest
rest
rest

3 kopy
33 kop
43 kop
43 kop
9 kop

Ao. 1770, 1771, 1772 1 kopa na mše svaté za neb. otce, rest 2 kopy
10 kop máteři Šafránkové na funus
rest
33 kop
2 kopy Janovi Hruškovi
rest
7 kop
2 kopy Václavovi na Újezd
rest
31 kop
2 kopy Lidmile Mrázové
rest
41 kop
Ao. 1773 […?] Wetterschaden passirt.

ad fol. 66

Ao. 1774 1 kopa za neb. rodiče na mše svaté
1 kopa Lidmile Mrázové na Dobrou
1 kopa Václavovi na Újezd

rest
rest
rest

1 kopa
40 kop
30 kop

Ao. 1775 1 kopa Václavovi na Újezd
1 kopa za neb. rodiče na mše svaté

rest
rest

29 kop
0

Ao. 1776 1 kopa Janovi Hruškovi
rest
6 kop
1 kopa Václavovi na Újezd
rest
28 kop
po neb. Dorotě Frejškový ty 13 kop, co po ní zůstaly, následovně rozvrhuje, totiž:
na mše svaté za neb. Dorotu
rest
6 kop
Jiřímu synu Frejškovi
rest
7 kop
Facit
13 kop
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rest
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38 kop
32 kop

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
1779 2 kopy Václavovi na Újezd
1 kopa Lidmile Mrázové na Dobrou
1 kopa máteři Šafránkové na mše svaté
1 kopa Janovi Hruškovi

26 kop
37 kop
31 kop
6 kop

1780 1 kopa Lidmile Mrázové na Dobrou
1 kopa máteři Šafránkové na mše svaté
2 kopy Václavovi na Újezd
1 kopa Jiřímu Frejškovi z Nučic

36 kop
30 kop
24 kop
6 kop

Ao. 1781 et 1782 2 kopy Václavovi na Újezdec
1 kopa Lidmile Mrázové na Dobrou
1 kopa máteři na mše svaté
1 kopa Janovi Hruškovi

rest
rest
rest
rest

20 kop
35 kop
29 kop
5 kop

Ao. 1783 1 kopa Václavovi na Újezdec
1 kopa Lidmile Mrázové
1 kopa Jiříkovi Frejškovi do Nučic
1 kopa na mše svaté máteři

rest
rest
rest
rest

19 kop
34 kop
5 kop
28 kop

Ao. 1784 2 kopy Václavovi na Újezdec
1 kopa Lidmile Mrázové
1 kopa Janovi Hruškovi

rest

17 kop
33 kop
4 kopy

Ao. 1785 2 kopy Václavovi na Újezdec
1 kopa na mše svaté máteři
1 kopa Jiříkovi Frejškovi do Nučic

rest

15 kop
27 kop
4 kopy

ad fol. 66

Ao. 1786 2 kopy Lidmile Mrázové na Dobrou
2 kopy Václavovi na Újezdec
1 kopa Janovi Hruškovi
1 kopa na mše svaté za Dorotu Frejškovou

rest

31 kop
13 kop
3 kopy
5 kop

1787 2 kopy Václ. na Újezd
2 kopy Lidmile Mrázové na Dobré
1 kopa Janovi Hruškovi

11 kop
29 kop
2 kopy

1788 1 kopa Lidmile Mrázové
1 kopa Václ. na Újezd
2 kopy Janovi Hruškovi

28 kop
10 kop
0

Neuer Kauf folio 124.
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Fol. 67a

Mlýn panský litovský
měl prve pod třetí mandel k užívání pole panský sub Sig. 1 et 2 pod 13 strychů.
Tyto pole jsou dle mapy a rozepsání měřiče zemského od téhož mlýna odňaté, totiž
1
Bartolomějovi Vlčkovi 5 ½ strychu,
2 Janovi Procházkovi 7 ½ strychu, činí 13 strychů,
za které taky folio 48 et folio 59 milostivé vrchnosti za ně nic platějí
26 kop
Nyní ale se k tomu mlýnu připojilo a dalo, totiž sub Sig.
sub Sig. ♀ 2 – 2 strychy 1 věrtel bylo pole Jana Cvekla, za které milostivé vrchnost na
4 kopy 30 gr.
gruntě jeho Dicit folio 27 porážeti ráčí
Sig. ʘ 4 pod 1 strych 1 věrtel bylo pole Bledýho, za které jemu folio 34 na gruntě svém
sobě od milostivé vrchnosti poráží
3 kopy 30 gr.
sub Sig. ♂ 2 dostal 1 strych 3 věrtele, bylo pole Jana Járy, za které jemu Dicit folio 20 na
gruntě svém poráží milostivá vrchnost
3 kopy 30 gr.
sub Sig. Γ 2 dostal 7 ½ strychu, bylo pole Tomáše Kozáka ze Břví, za které jemu se na
gruntě svém Dicit folio 74 poráží milostivá vrchnost
15 kop
Summa všech polí má ve 2 kusech
13 strychů

Fol. 67b

Louky míti bude
sub Sig. 1 blíž mlýna pod 1 ½ strychu jest louka prv panská ke mlýnu daná a zůstane
v summě luk
1 ½ strychu.
K obci neměli prve nic.
Nyní ale po rozdělení panství neb gruntů jsou draha nad Malou Jenčí (:která mezi
panskými ke dvoru jenečskému patřícími lukama leží a prve toliko kus draha, pro rozličný
dobytek pasením, však ale jak polím selským, tak taky lukám panským, na velikou škodu
byla:) k společnému užívání za louku dáno sub Sig. 1 pod 3 strychy.

Von Gottes …naden wir Anna Marie Francisca Grossherzogin von Toscana gebohrne
Herzigon zu Sachsen, Engern und Westflen
[…?] wir uns […?] unsern Tachlowitzer Herrschaft Unterthann Wentzl Spratek als vormahls
[…?] Miller die auch unserer Herrschaft Tachlowitz gehörige und unter Litowitzer Teich
befundliche Mahl Mühl mit einen Gang, wie […?] befindlich nebst […?] 13 Strich herrschaf.
Felden und Wies […?] nach 1 ½ […?]
Erstens dass diesr unter unterhan Wentzl Spratek als
Fol. 68

[Pokračuje německy psaný zápis]
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Fol. 69a

[Pokračuje německy psaný zápis]
Fol. 69b

[Dokončení německy psaného zápisu]
Diesem nach wir uns eigenhändig unter[…?] und unter […?] grosshertzog. Cantzlei Secret
Sigil wissentlich […?] dass diese unsere Ratificirung in das daselbtige Grundbuch zur […?]
aber ihne Kauf […?] zugestellet eord solle. Sig. Herrsfaf. 8. Decemb. 1732
Anna Maria Francka
L. S.
G h36 von Toscana gebohrn
Angaabgeld erleget

160 fl.

Ao. 1733 erleget den 1te Termin

20 fl.

Ao. 1734 bei gefaltener Grundrechnung 16. Decemb. […?] Termin erlegt mit
20 fl.
1735 wird

20 fl.

1736 H. Johann Halik erlegt

50 fl.

1737 H. Johann Halik erleget

50 fl.

1745 Wentzl Spratek

20 fl.

1746 Wentzl Spratek

20 fl.

1747 Wentzl Spratek

20 fl.

1748 Wentzl Spratek

20 fl.
–––––
400 fl.

Facit
Mithin dieser Mühl hölig bezahlt und […?].

36

Grossherzogin.
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Fol. 70a

Nový zápis Josefa Spratky na mlýn litovský.

Léta Páně 1757 dne 30ho Xbris poněvadž Anna, pozůstalá vdova po neb. Václavovi Spratkovi již déle pro sešlost věku svého takový mlýn v stavu držeti nebyla, pročež tento mlýn
svýmu synovi Josefovi Spratkovi v předešlém šacunku dědičně odevzdala, a to na takový
způsob, který jest skrze rychtáře sobínského Jana Linka a jenečského tesařského mistra
Matěje Kozáka, též rychtáře litovského Václava Šafránka prošacován se vším k tomu na
tom mlýně patřícím, v předešlém zápisu postavenou Contici, též císařské, královské
a vrchnostenské povinnosti on ve všem poslušně se zachovati bude, při tom taky k vyplacení mající Termin po 20 zl. každoročně k zapravení povinen bude, totižto:
první stavení sednice, síně, komora a mlýnice s jedním složením, maštal, sklep, nad tím
9 párů krovu, jak se vynachází sešlý, za
38 kop 51 gr. 3 d.
dvě kola, řichl a hranice se železem
30 kop
dva mlýnské truhlíky, kabru, jeden koš
12 kop
jedna velká truhla
5 kop
kypřice s železama, dva kameny
10 kop
dvě mlýnské podlahy a dvě moučné truhly
12 kop
dva stoly a jeden struh kovaný
8 kop
v druhém pořadí 2 chlívky, nad tím 5 párů krovu
15 kop
jedna stodola zděná 7mi páry krovu, 4 sloupy a šindelem dobře pobitá
42 kop
5 fošen a 4ři prkna
8 kop
jedno síto čistit obilí
1 kopa
jeden sešlý vůz se vším železem
7 kop
1den pluh a 1dny brány a korba
4 kopy
––––––––––––––––
Latus
192 kop 51 gr. 3 d.

Fol. 70b

Latus
jeden pár koní se vším nádobím
polí orných pod 30 strychů
item polí ke mlýnu 15 strychů pod činží po 4 kopách
loučného pod půl fůry sena
rozličné hospodářské nářadí
Činí

192 kop 51 gr. 3 d.
22 kop
60 kop
60 kop
2 kopy
6 kop
––––––––––––––––
342 kop 51 gr. 3 d.

kterážto summa patřiti bude
do důchodu peněžitého jenečského
200 zl.
171 kop 25 gr. 5 d.
k záduší hostivickému od neb. Václava Spratka odkázaných 100 zl. ještě zůstává
75 zl. neb
64 kop 17 gr. 1 d.
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do obročenství hořelického
za 2 strychy 2 ½ čtvrtce žita po 1 zl. 45 kr.
3 zl. 46 kr. 2 ¼ d.
3 kopy 14 gr. ¼ d.
6 strychů 3 věrtele ¼ čtvrtce ovsa po 1 zl.
6 zl. 45 kr. 5 ½ d.
5 kop 47 gr. 6 d.
3 strychy 1 čtvrtec pšeničnou mouku po 2 zl.
6 zl. 7 kr. 3 d.
5 kop 15 gr.
3 věrtele 3 ½ čtvrtce žitné mouky po 1 zl. 30 kr.
1 zl. 23 kr. 2 ¼ d.
1 kopa 11 gr. 3 ¼ d.
1 strych 3 věrtele 3 ½ čtvrtce otrubu po 30 kr.
58 kr. ¾ d.
49 gr. 5 ¾ d.
Dluhů lidských
nenačovskému mlynářovi
24 zl.
20 kop 34 gr. 2 d.
odstupující hospodyni a sirotkům po neb. Václavovi Spratkovi zůstává
70 kop 16 gr. ¾ d.
–––––––––––––––––––
Facit
342 kop 51 gr. 3 d.
Výminek. Sobě odstupující hospodyně jakožto máteř až do její smrti k užívání na sutém
obilí 2 strychy pšenice, 5 strychů žita, 2 strychy ječmena a 1den věrtel hrachu, nový
hospodář jí vydati bude.
Při tom jednu krávu při jeho hospodáře píce chovati, též jednu prasnici, jednu husu
a 2 slepice sobě chovati.
Za druhé pozůstávajíce ještě dva bratři a sestra, které neodbytí, jsou zatím nynější
hospodář k jakémukoliv řemeslu jeho nákladem pomáhati povinen bude, též svatby
vystrojiti.

ad Folio 70

Nový zápis Bartoloměje Pokornýho na mlýn litovský.
Léta Páně 1759 poněvadž Josef Spratek s Bartolomějem Pokorným z Chrášťan mezi sebou
handl udělali, on jemu Josefovi Spratkovi tu mající vlastní hospodu v Chrášťanech
přepustil, naproti tomu ale zase jemu Bartoloměji Pokornému mlýn litovský k užívání se
vším k němu patřícím nářadím a dobytkem popouští, kterýžto mlýn předešle skrze rychtářů
Jana Linka sobínského a Václava Šafránka litovského, též jenečského mistra tesařského
Matěje Kozáka prošacovaný byl, na čemž ale nynější hospodář bude povinen všechny
postavený Contici, jak v starém koupě cejí tře a poslušně zachovati a vybývati, tak se jemu
s povědomím a povolením vrchno=hejtmanského úřadu jenečského jemu takový mlýn
dědičně k užívání připisuje za summu trhovou, jakž následuje:
první stavení sednice, síň, komora a mlýnice s jedním složením, maštal, sklep, nad tím
9 párů krovu, jak se vynacházejí sešlé, za
38 kop 51 gr. 3 d.
dvě kola, řichl a hranice se železem
30 kop
dva mlýnské truhlíky, kabru, jeden koš
12 kop
jedna velká truhla
5 kop
kypřice s železama, dva kameny
10 kop
dvě mlýnské podlahy a dvě moučné truhly
12 kop
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dva stoly a jeden strich kovaný
8 kop
v druhém pořadí 2 chlívky, nad tím 5 párů krovu
15 kop
mi
jedna stodola zděná 7 páry krovu, 4 sloupy a šindelem dobře pobitá
42 kop
ři
5 fošen a 4 prkna
8 kop
jedno síto čistit obilí
1 kopa
–––––––––––––––––––––––

Latus

181 kop 51 gr. 3 d.

[ad fol. 70]

Latus

181 kop 51 gr. 3 d.
7 kop
4 kopy
22 kop
60 kop
60 kop
2 kopy
6 kop

jeden sešlý vůz se vším železem
jeden pluh a 1dny brány a korba
jeden pár koní se vším nádobím
polí orných pod 30 strychů
item polí ke mlýnu 15 strychů pod činží po 4 kopách
loučného pod půl fůry sena
rozličné hospodářské nářadí

–––––––––––––––––––––––

Činí

342 kop 51 gr. 3 d.

kterážto summa patřiti bude
do důchodu peněžitého jenečského
200 zl.
171 kop 25 gr. 5 d.
do obročenství hořelického
za 2 strychy 2 ½ čtvrtce žita po 1 zl. 45 kr.
3 zl. 46 kr. 2 ¼ d.
3 kopy 14 gr. ¼ d.
6 strychů 3 věrtele ¼ čtvrtce ovsa po 1 zl.
6 zl. 45 kr. 5 ½ d.
5 kop 47 gr. 6 d.
3 strychy 1 čtvrtec pšeničnou mouku po 2 zl.
6 zl. 7 kr. 3 d.
5 kop 15 gr.
3 věrtele 3 ½ čtvrtce žitné mouky po 1 zl. 30 kr.
1 zl. 23 kr. 2 ¼ d.
1 kopa 11 gr. 3 ¼ d.
1 strych 3 věrtele 3 ½ čtvrtce otrubu po 30 kr.
58 kr. ¾ d.
49 gr. 5 ¾ d.
vdově a sirotkům po neb. Václavovi Spratkovi tu mající Pratensi, on ale Bartoloměj
Pokorný se s nima urovnal a zapravil, čímž jemu taková Pratensi připadá
155 kop 7 gr. 3 ¾ d.
–––––––––––––––––––––––––

Facit

342 kop 51 gr. 3 d.

Na to položil
1759 jeho mající Pratensi se odpisuje

155 kop 7 gr. 3 ¾ d.

1760 na dluh důchod. 10 kop

rest

161 kop 25 gr. 5 d.

1761 na dluh důchodenský 10 kop

rest

151 kop 25 gr. 5 d.
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ad fol. 70

Nový zápis Jana Knechtela na mlýn litovský.
Léta Páně 1762 dne 30. června Jan Knechtl smluvil a koupil jest od Bartoloměje Pokornýho
mlýn litovský k užívání se vším k němu patřícím nářadím hospodářským, polmi a lukami,
na čemž ale nynější hospodář bude povinen všechny postávající Condice jak v starém
kaufu jich zaplatiti a poslušně vybývati, tak se jemu s vědomím a s povolením slavné
knížecí Inspectzi takový mlýn dědičně k užívání připisuje za summu
668 kop
tuto se taky přiráží ona Bonificace, která budoucně v očekávání jest a předešlému
hospodáři patřiti bude, totiž
od 1761. rok na oblig.
9 zl. 37 kr. 1 ½ d.
Recrog.
24 zl. 97 kr. 5 ½ d.
34 kop 25 gr. 1 d.
1761
––––––––––––––––
Činí
702 kop 25 gr. 1 d.
Na to položil
do důchodu peněžitého jenečského
179 kop 39 gr. 1 ⅛ d.
item za restirované obilí
41 kop 56 gr. 5 ⅛ d.
do contribučenské kasy
40 kop 23 gr. 5 ¾ d.
do obce Litovicích za 5. cent z sena
10 kop
odstupujícímu hospodáři Bartoloměji Pokornýmu hotově peníz
396 kop 10 gr.
item výš jmenované Bonificace
94 kop 15 gr. 1 d.
––––––––––––––––––
Facit
702 kop 25 gr. 1 d.
A tak jest mlýn docela zaplacený.

[ad fol. 70]

Nový zápis Jakuba Nejedlý na mlýn litovský.

Léta Páně 1778 dne 20ho listopadu poněvadž Bůh Jana Knechtla z toho světa na věčnost
povolal a ta pozůstalá vdova s těma malýma dětma sama ve mlýně hospodařit v stavu
nebyla, pročež se tento Jakub Nejedlý do mlýna se přiženil a tu vdovu za manželku pojal,
který až do zrostu dědice syna Josefa po neb. Jana Knechtla na 20 let hospodařit bude,
pak ale ty sirotci jakožto otec ochranu a na ní starosti míti má, pročež z povolení slavným
úřadu hospodářským jenečským se tento mlýn jemu na ten čas se vším k tomu patřícím
příslušenstvím a povinností tak, jak v předešlém starém zápisu poznamenáno jsou, jak
císařské, tak vrchnostenské povinnosti a platy ve všem poslušně se zachovati bude,
přišacovaný skrze rychtáře dolnoptického Víta Fouska a rychtáře litovského Josefa Vlčka,
též mlynáře Kalouského Jana Vaucha, jak následuje, totiž
sednice a 2 komory
80 kop
sklep klenutej bez střechy
8 kop
maštal, 1 chlév, též 2 chlívy malý
17 kop
stodola s dvouma vraty ode zdí
45 kop
před stodolou malá kůlnička
2 kopy
vůz se vším nářadím
15 kop
pluh a brány sešlé
3 kopy
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pár koní v prostředních letech
½ letní hříbě
2 mladé krávy
některý sáh hradební zdi
mandl sešlý
1 prasnice a 8 prasat ¼ letní
řezací stolice
1 sekera, 2 vidle, 1 motyka a 1 podávky
obilný síto
pod ½ lánu polí pod contribucí
loučnáho pod ½ fůru
item 15 strychů panský polí pod činží dle starého zápisu po 4

Latus

72 kop
12 kop
30 kop
5 kop
2 kopy
12 kop
2 kopy
1 kopa
1 kopa
60 kop
2 kopy
kopách
60 kop
––––––––
429 kop
ad fol. 70

Latus
všelijaký nábytek ve mlýně, totiž
almara na šaty za
7 zl.
2 stoly dohromady
6 zl. 50 kr.
1 spižírna na mouku
1 zl. 10 kr.
1 hřídel
6 zl.
2 čepy a 5 zdeří
3 zl. 30 kr.
prostřední kolo položené
8 zl.
vodní kolo sešlé
6 zl.
kámen
2 zl.
lup
15 kr.
prostřední koše
1 zl. 30 kr.
spolu moučné truhly
2 zl. 20 kr.
truhla na míchání mouky
3 zl.
železné vřeteno s kypřicí
4 zl.
hranice sešlá mlýnská
9 zl.
dolejší podlaha
3 zl.
z chodivé mlýnu, též prostřední podlaha zaneslá
8 zl. 50 kr.
mlýnek na kroupy
1 zl. 30 kr.
4 pilníky
1 zl. 30 kr.
3 žejbrovadla
45 kr.
4 řičice
54 kr.
4 násypky
30 kr.
3 oškrty
48 kr.
1 špic
24 kr.
1 kleště na zvihání kamene
36 kr.
1 železný sochor
45 kr.
cedidlo na první obilí
1 zl. 15 kr.

429 kop
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1 stortl a čverce
4 hoblíky a 3 nebozezy
hořejší podlaha
1 malá pilka
8 párů dlouhých nožů
3 cínové konvice
4 mísy cínové na polívku
12 dtto talířů
12 dtto lžic
6 židliček
1 měděný kamnovec a 1 železný
1 železná kamna
1 sklenice s víčkem

Latus

129

21 kr.
2 zl. 30 kr.
10 zl.
8 kr.
1 zl.
2 zl. 45 kr.
2 zl. 40 kr.
4 zl.
24 kr.
1 zl.
3 zl. 30 kr.
6 zl.
30 kr.
[…]

[ad fol. 70]

Latus

116 zl. 10 kr.
2 plechové pekáče
45 kr.
1 železný moždíř
45 kr.
1 dřevěné hodiny
1 zl. 15 kr.
1 klekátko
45 kr.
1 crucifix a 13 obrazů
2 zl.
–––––––––––
Činí
121 zl. 10 kr.
stará Bonificaci, co v contribučenské kasy ujištěna
5 zl. 15 kr. 3¼ d.

429 kop

103 kop 51 gr. 3 d.
4 kopy 30 gr. 3 ¼ d.
–––––––––––––––––––
537 kop 21 gr. 6 ¼ d.

Summa dohromady
kterážto summa patřiti bude, totiž:
do contribučenské kasy
8 zl. 54 kr. ¾ d.
7 kop 37 gr. 5 ¾ d.
do důchodu jenečského
46 zl. 3 kr. 3 d.
39 kop 28 gr. 2 d.
obročenství hořelické za obilí
za 2 strychy 1 věrtel žita po 2 zl. 16 kr.
5 zl. 6 kr.
4 kopy 21 gr. 3 d.
2 strychy 2 věrtele ½ čtvrtce ovsa po 1 zl. 15 kr.
3 zl. 9 kr. 5 d.
2 kopy 42 gr. 5 d.
ostatní patří mezi následovné dítky po neb. Janovi Knechtlovi
na mše svaté za neb. Jana Knechtla
8 kop 11 gr. 4 ½ d.
vdově nynější mlynářce
95 kop
Jan nejstarší syn jest už odbytý, poněvadž neb. otec jemu v Tachlovicích mlýn pro jeho
dědičné užívání koupil, pročež on taky spokojený jest, též taky
Anna, která je v Tachlovicích vdaná a její podíl už z toho mlýna dostala, totiž 2 krávy,
2 prasnice, 16 strychů jarní obilí a ještě jinší věcí, též taky jí svatbu neb. otec vystrojil,
pročež ona s tím taky spokojena jest.
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Kateřina ještě svobodná
Francovi
Antonínovi
Josefovi dědici
Činí

130

95 kop
95 kop
95 kop
95 kop
537 kop 21 gr. 6 ¼ d.

Paměť.
1.
Bude nynější držitel povinen těm dětem, totiž Kateřině, Francovi a Antonínovi nějakou svatbičku vystrojit neb za něj

ad fol. 70

2.

po 15 zl. dáti, pročež ale dědic budoucně povinen bude jemu Nejedlýmu všechno zas
vynahradit.
Bylo obilí na zimu vysetého, které nynější hospodář neb mlynář přijal a při jeho
odstoupení dědicovi tak odevzdat povinen bude, totiž:
pšenice
9 strychů
žita
8 ½ strychu
na špejchaře a v stodole se obilí vynašlo, totiž:
žita
3 strychy sutého
hrachu
1 strych 1 věrtel
vikve
1 strych 2 věrtele též
10 mandelů pšenice sype 3 […?]
6 mandelů ječmene
1 ½ strychu
4 mandele ovsa
2 strychy,
které obilí mlynář zas při jeho odstupování dědicovi zanechati musí.

Na to položil
Ao. 1781 et 1782 7 kop 37 gr. 5 ¾ d. do contrib. kasy
rest
39 kop 28 gr. 2 d. na důchodenský dluh
rest
4 kopy 21 gr. 3 d. za žito
rest
2 kopy 42 gr. 5 d. za oves
rest
1 kopu za nebožt. Jana Knechtla na mše svaté rest

0
0
0
0
7 kop 11 gr. 4 ½ d.

Ao. 1783 1 kopu na mše svaté za nebožt. Jana Knechtla
rest

6 kop 11 gr. 4 ½ d.

Ao. 1784 1 kopu na mše svaté za nebožt. Jana Knechtla
rest

5 kop 11 gr. 4 ½ d.
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Ao. 1785 pozůstalost po neb. mlynářce vdově Nejedlé se rozděluje
na mše svaté za nebožt. Verunu a Jana Knechtla
9 kop 47 gr. 1 d.
syna Jana v Tachlovicích je odbytý
17 kop
Franc
17 kop
Antonín
17 kop
Josef
17 kop
od rozdílu
12 gr. 6 d.
muži Jakub Nejedlý
17 kop
––––––––––––––––
Činí
95 kop

N. Die Veronica Nejedlin ist […?] 784 gestorben […?] 783 bezahlte 56 kop 10 gr. […?]
unter die Kind und ihren […?] Jacob Nejdlý auf 2 gleiche Teile zu […?].
ad fol. 70

Ao. 1785 2 kopy na mše svaté za nebožt. Jana Knechtla
rest
3 kopy 11 gr. 4 ½ d.
17 kop Jakubovi Nejedlému nynějšímu mlynáři podíl z rozdílu
rest
0
2 kopy na mše svaté za nebožt. starou mlynářku
rest
7 kop 47 gr. 1 d.
Ao. 1786 2 kopy na mše svaté za nebožt. Jana Knechtla

1 kopa 11 gr. 4 ½ d.

Ao. 1787 1 kop 11 gr. 4 ½ d. též za jeho

0

Übertragen.
Im neuem Grundbuch folio 139.
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Fol. 71a

Zápis Martina Hozvalda.37
Léta Páně 1732 dne 9. měsíce března prohlédnuta chaloupky bez k ní nejmenších patřících
polmi neb lukami téhož Martina Hozvalda, kteroužto on z povolení mil. vrchnosti na obci
neb k ní patřícího místa pro sebe, manželku, dítky a budoucí jeho vlastní ruky a k té malé
chaloupce nemající všelijaké potřeby na své vlastní peníze a prací z pustého místa neb
zemi nuzně jest vystavěl, při též také malá zahrádka tři sáhy délky a dva sáhy šířky se
vynachází, pročež jest taková i s tou malou zahrádkou za summu dvanácte kop míš. skrze
rychtáře hostivického Matěje Šafaříka a rychtáře litovského Václava Šafránka prošacována,
z kteréžto malé chaloupky neb místa, též ze zahrádky on držitel každoročně mil. vrchnosti
po 30 groších neb půl kopy tak dlouho, dokavad tu 12 kop míš. vyplacené, skládati má.
Id est za chaloupku s malou zahrádkou
12 kop
Na to vyplatil
Léta 1732 mil. vrchnosti

30 gr.

1733 mil. vrchnosti

1 kopu

1734 mil. vrchnosti

1 kopu

1735 mil. vrchnosti

1 kopu

1736 mil. vrchnosti

1 kopu

1737 mil. vrchnosti

1 kopu

Nový zápis Jiřího Miloty.

Léta Páně 1738 dne 12ho měsíce září ujal chalupu bez všech rolí a luk po neb. Janovi
Hozvaldovi Jiřík Milota, kterou on na vlastní náklad prv celou zpustlou pro sebe, manželku
a budoucí své vystavěl dle vyznamenaného

Fol. 71b

vlastního nákladu a právního prošacování rychtáře litovského Jakuba Vlčka a konšela
bočního za summu sedmdesáte kop míš., z které summy mil. vrchnosti nedoplacených
každoročním kladením po 1 kopě patřiti bude
6 kop 30 gr.
ostatní ale novému hospodářovi
63 kop 30 gr.
––––––––––––––––––

Činí
70 kop
z kteréžto chalupy držitel mil. vrchnosti v čas žní bez stravy a úplatků 6 dní robotovati on
i budoucí jeho povinni jsou a budou. Chování dobytka prasat a drůbeže do vůle mil. vrchnosti se jemu zanechává, pokudž by škody na panských rolích a lukách spatřeny byla,
dobytek a drůbež chovat Cancelář jenečská zapověděti moc míti má. Jenž se stalo roku
a dne svrchu psaného.

37

Domek se nepodařilo ztotožnit se žádnou stavbou zaznamenanou po zavedení čísel popisných.
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Notandum. Po smrti nynějšího hospodáře Jiřího Miloty celá připadá týž chalupa na syna
jeho Karla Vláska, on ale naproti tomu povinen bude manželku Jiřího Miloty na živu do její
smrti dochovati a pak slušný pohřeb vykonati dáti.
Na to položil
1738 mil. vrchnosti

1 kopu

1739 mil. vrchnosti

1 kopu

1740 mil. vrchnosti

1 kopu

1741 mil. vrchnosti 1 kopu
hospodáři se odpisuje jeho podíl

63 kop 30 gr.

1742 mil. vrchnosti

1 kopu

1743 mil. vrchnosti

1 kopu

1744 mil. vrchnosti

Facit

½ kopy
––––––––––––
70 kop
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Fol. 72a

Ves Břve

Fol. 72b

Dle urburu má tato obec od starodávna věčný plat, totiž:
úroku svatojiřského
4 zl.
úroku svatohavelského
8 zl.
slepic úročních
vajec úročních
1 kopa

8 kr.
13 kr.
29 kusů

3 d.
3 d.

Panu faráři hostivickému desátku v mandelích dle urburu starého tato obec dávala
žita v slámě
20 mandelů
a kuřat
4 kusy
kteréžto poplatky jak důchodenské, tak taky panu faráři nyní i budoucně po stálém vyměření a rozvrhováním dle Proporti usedlostí platiti se budou.
Jsouce nyní pole a luka rozměřené a grunty v rovnou usedlost rozdělené, tak nyní i budoucně i za slepice a vejce dle Proportí platiti se bude.
Fol. 73a

Úroky milostivé vrchnosti

Nyní jsou hospodáři

jsou
v usedlosti
lány

sv. jiřského
kop

gr.

sv. havelského

d. kop

gr.

v summě činí

d. kop

gr.

d.

Tomáš Kozák

1

2

3 4½

2

3 4½

4

7

3

Bartoloměj Kobera

1

2

3 4½

2

3 4½

4

7

3

Martin Hanzlík

1

2

3 4½

2

3 4½

4

7

3

3

6

11 1½

6

11 1½

12

22

3

Summa
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Panu faráři hostivickému svolujíce k tomu
všickni, by se jemu z mandele žita dva věrtele
na zrně dávalo, a tak budoucně z té obce
jemu přicházeti bude

lány

žita
s. v.

pšenice
č.

s. v.

ovsa

č.

s.

v.

č.

Vedle snešení
a nařízení
milostivé
vrchnosti
kantorovi
hostivickému
přicházeti bude

kuřat

posnopného

chleba

kusů

pše
nice

žita

pecny

Tomáš Kozák

1

1

3

2

1

2

2

2

1

Bartoloměj Kobera

1

1

3

2

1

2

2

2

1

Martin Hanzlík

1

1

3

2

1

2

2

2

1

3

5

1

2

3

6

6

6

3

Summa

1

Fol. 73b

Roboty panské dle Decretu J. M. c. Sub Datum v Pardubicích dne 28. Juny Ao. 1680
týhodně nyní i budoucně vybývati a konati s potahem povinni budou, jak s vozem, tak
s pluhem, totiž:
s potahem jeden láník s párem koňma 3 dni, jakékoliv se jim dílo nařídí.
V čas pak žní jeden láník vykonati míti bude 20 dní.
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Fol. 74a

Grunt Kozákovský
od starodávna tak řečený v knihách starých léta 1707 vyšlých folio 54,38

Tomáš Kozák,
má grunty své sub Sig. Γ
Léta 1703 dne 8. January ujal ten grunt Tomáš Kozák sobě, manželce, dítkám a budoucím
svým po nebožtíkovi bratru svém Matějovi Kozákovi, se vší od starodávna náležející spravedlností, dle šacunku za summu
510 kop
každoročně placení po 8 kopách až do vyplacení.
Na to od svrchu psaného léta až do vyjití roku 1707 na týž grunt vyplatil
26 kop 17 gr. 3 ½ d.
A tak zůstává dopláceti a patří, totiž:
milostivé vrchnosti
221 kop 30 gr.
Magdaleně Konvalinkové
61 kop 20 gr.
Dorotě sestře její
64 kop 20 gr.
Janovi Kleisnerovi
17 kop 19 gr. 3 ½ d.
Tomášovi Kozákovi do Tachlovic
94 kop 9 gr. 3 ½ d.
Matějovi synu po neb. Juditě
25 kop 9 gr. 3 ½ d.
––––––––––––––––––
Summa
483 kop 48 gr. 3 ½ d.
K tomu
dle mapy a rozepsání měřiče zemského nepřijal nic, nýbrž byvše ten grunt s mnohými poli,
držitelové jeden po druhým ale s malými prostředkami, zaopatřené, takže při tom
Contribuci veliké vyjíti měly, tudy ale grunt
fol. 74b
tuze k spuštění dal a dále více k tomu přišel, že by v krátkém čase i bez hospodáře by byl
zůstati musil. Pročež by budoucně tak chudý hospodář na něm lépe obstáti své povinnosti
a contribuci snáze vybývati mohl, jest jemu toliko jeden lán pole zanecháno a jinším
zbytek rozdělen, totiž:
Pole míti bude
od pole Sub. Sig. Γ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pod 66 strychů jsou pole jeho vlastní, nedá za ně
nic, jsou v první summě šacunku potažené.
Louky míti bude dle mapy
sub Sig. Ө 1 – 16 pod 3 strychy 2 věrtele byla louka Bartoloměje Kobery, sráží sobě za ní
na těch ut folio 81 sub Sig. Γ 1 et 2 jemu puštěných 32 ½ strychu polí, nedá mu za ně nic.
od Sig. Γ 12 jeho louku vlastní při panském sadě 1 věrtel.
Summa luk jeho míti bude
3 strychy 3 věrtele

38

Břevský statek čp. 1, nyní U Ovčína čp. 1067.
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Zahradu má při témž gruntě pěknou, jest v první šacunek potažená a měřená není.
Povinnosti na tom gruntě nyní i budoucně míti bude jako z jednoho lánu.
Čistí grunt svůj
polma
sub Sig. Γ 1 et 2 pustil pod 34 strychy Martinovi Velíškovi

Fol. 75a

chalupníkovi, za které on Velíšek na místě Kozáka po 2 kopách platit bude Dicit folio 7
milostivé vrchnosti
36 kop 40 gr.
Magdaleně Konvalinkové
31 kop 20 gr.
sub Sig. Γ 1, 2 et 7 dané jsou pole pod 32 ½ strychu Bartolomějovi Koberovi, za kteréž po
srážce té od něho ut folio 81 sub Sig.
16 pod 3 ½ strychu louky ještě za 29 strychů
platit bude na místě Kozáka Dicit folio 81 milostivé vrchnosti 58 kop
Od Sig. Γ 7 puštěno pod 24 strychů Šimonovi Hruškovi do Litovic, za kteréžto on Šimon
Hruška na místě téhož Kozáka platit bude Dicit folio 65 milostivé vrchnosti
48 kop
Od Sig. Γ 7 téhož pole pod 16 ½ strychu postoupeno Janovi Procházkovi do Litovic, za
které týž Procházka na místě téhož Kozáka platit bude Dicit folio 59 milostivé vrchnosti
33 kop
sub Sig. Γ 8 pod 7 strychů 1 věrtel jest dáno Matoušovi Sobotkovi do Litovic, za kteréž on
Sobotku na místě Kozáka platit bude Dicit folio 14 Matějovi synu Judity Kozákové
14 kop 30 gr.
od pole Sig. Γ 2 dáno pod 7 ½ strychu ke mlýnu litovskému panskému, za které milostivá
vrchnost jemu na gruntovních penězích sraziti ráčí
15 kop
Sig. Γ 7 pustil pod 3 strychy 1 věrtel Janovi Cveklovi do Litovic, za které platit bude týž
Cvekl na místě Kozáka Dicit folio 27 Matějovi synu Judity Kozákové
6 kop 30 gr.
lukama
sub Sig. Γ 11 pustil louku svou pod 3 strychy Šimonovi Hruškovi do Litovic, za kterou
Šimon Hruška platit bude

Fol. 75b

Dicit folio 65 Janovi Kleisnerovi
6 kop
od louky Sig. Γ 10 jest mu dáno pod 2 strychy 1 věrtel Janovi Járovi do Litovic, za kterou
platit bude na místě Kozáka Dicit folio 20 milostivé vrchnosti 4 kopy 30 gr.
od té louky Sig. Γ 10 pod 3 strychy jest puštěno Jakubovi Bledýmu do Litovic, za kterou on
platit bude na místě Kozáka Dicit folio 34 Janovi Kleisnerovi 6 kop
item od té Sig. Γ 10 dáno pod 3 strychy Janovi Cveklovi do Litovic, za kterou on Cvekl
platit bude na místě téhož Kozáka Dicit folio 27 Matějovi synu Juditinovému 4 kopy 9 gr.
3 d. a milostivé vrchnosti 1 kopu 50 gr. 4 d., v summě

6 kop
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od louky Sig. Γ 10 jest dáno kus pod 2 ½ strychu k budoucí hospodě litovské, kterouž
zatím milostivá vrchnost užívati a jemu za ní poraziti ráčí z peněz gruntovních
5 kop
od louky Sig. Γ 12 pustil pod 1 strych 2 věrtele Janovi Procházkovi do Litovic, za kterou
platit bude Dicit folio 59 týž Procházka milostivé vrchnosti
3 kopy
item od té louky Sig. Γ 12 pod 1 věrtel jest daná Bartolomějovi Vlčkovi do Litovic, za
kterou mu platit bude folio 48 on Vlček milostivé vrchnosti
30 gr.
A tak zůstává dopláceti již patřiti bude
milostivé vrchnosti
Magdaleně Konvalinkové
Dorotě sestře její
Janovi Kleisnerovi

10 kop
30 kop
64 kop 20 gr.
5 kop 19 gr. 3 ½ d.
–––––––––––––––––––––––––––

Summa

109 kop 39 gr. 3 ½ d.

Léta Páně 1708 dne 10. January pro nemožnost nepoložil nic 0
Léta 1709 dne 8. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Fol. 76a

Léta Páně 1710 dne 16. January pro nemožnost nepoložil nic 0
Léta Páně 1711 dne 24. January pro nemožnost nepoložil nic 0
Léta Páně 1712 dne 15. Marty pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1713 dne 15. February pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1714 dne 2. Marty pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1715 dne 29. January Jakub Král pro nemožnost nepoložil nic
0
Léta 1716 dne 29. January Jakub Král položil mil. vrch.

3 kopy

Léta 1717 dne 28. January pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1718 dne 12. February pro nemožnost nepoložil nic

0

Léta 1719 dne 8. January Tomáš Kozák položil mil. vrch.
3 kopy
Item koupil od Magdaleny Konvalinkové i od sestry Doroty Vysušilkové za 3tí peníz,
kteréž se tuto odpisují
30 kop
zůstává k vyplacení:
milostivé vrchnosti
4 kopy
více koupila milostivé vrchnost od Doroty Konvalinkové za 4tý peníz
64 kop 20 gr.
Item Janovi Kleisnerovi podíl
5 kop 19 gr. 3 ½ d.
–––––––––––––––––––
Facit
73 kop 39 gr. 3 ½ d.
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Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

Léta 1722 dne 11. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

1723 dne 11. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

Za 1724. rok dne 8. January 1725 mil. vrchnosti

3 kopy

Za 1725. rok dne 19. 8bris mil. vrch.

3 kopy

Za 1726. rok dne 3. Xbris mil. vrch.

2 kopy

1727 dne 30. Xbris mil. vrch.

2 kopy Tomáš Novotný

1728 neklade, poněvadž dluhy jiné vyplatil

0

1729 dne 16. 9ber Tomáš Novotný mil. vrchnosti

2 kopy

Fol. 76b

Nový zápis Tomáše Novotného.

Léta Páně 1730 dne 8ho Novembris ujal grunt tento Tomáš Novotný se vším k tomu od
starodávna patřícím příslušenstvím sobě, manželce, dětem a budoucím svým dle právního
prošacování skrze rychtáře sobínského a litovského následujícím způsobem:
stavení velmi špatné za summu
51 kop
polí orných pod 60 strychů po 2 kopách činí
120 kop
loučného za
11 kop
zahradu
6 kop
pár koní, vůz, pluh, brány za
31 kop
––––––––––

Činí
219 kop
poněvadž ale po neb. Kozákovi dluh do důchodu mil. vrchnosti pozůstal a Tomáš Novotný
takový na sebe k zaplacení přijímá, tak tehdy se jemu tuto odpisuje
60 kop 30 gr.
item, co on dle gruntovní knihy roku 1727 et 1729 vyplatil,
4 kopy
––––––––––––––––––

Summa
Tak tehdy zůstává ročním placením po 2 kopách dopláceti
kterážto summa patřiti bude, totiž:
mil. vrchnosti
item Janovi Kleisnerovi
Anně Kozákové staré
Anně Kozákové po neb. Vojtěchovi Kozákovi dceři

64 kop 30 gr.
154 kop 30 gr.
44 kop 20 gr.
5 kop 19 gr. 3 ½ d.
24 kop
80 kop 50 gr. 3 ½ d.
–––––––––––––––––––––––––––

Summa

154 kop 30 gr.
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Na to vyplatil
1730 položil milostivé vrchnosti

2 kopy

1731 položil milostivé vrchnosti

2 kopy

1732 položil Milostivé vrchnosti
2 kopy
item poněvadž Anně Kozákové její dceři Bětě svatbu vypravil, Anna Kozáková držiteli
propouští
24 kop

Fol. 77a

1733 položil mil. vrchnosti

2 kopy

1734 položil mil. vrchnosti
item skoupil od Jana Kleisnera jeho podíl

2 kopy
5 kop 19 gr. 3 ½ d.

1735 položil mil. vrchnosti

2 kopy

1736 mil. vrchnosti
item 1 kopu

2 kopy

1737 mil. vrchnosti

3 kopy

1738 mil. vrchnosti

3 kopy

1739 mil. vrchnosti

3 kopy

1740 mil. vrchnosti

3 kopy

1741 mil. vrchnosti

3 kopy

1742 mil. vrchnosti

2 kopy míš.

1743 mil. vrchnosti

3 kopy míš.

1744 mil. vrchnosti

1 kopu míš.

1745 mil. vrchnosti

2 kopy míš.

1746 mil. vrchnosti
Anně Kozákové

2 kopy
1 kopu

1747 mil. vrchnosti
Anně Kozákové

2 kopy
1 kopu

1748 mil. vrchnosti
Anně Kozákové

2 kopy 20 gr.
40 gr.

1749 Anně Kozákové

3 kopy

1750 Anně Kozákové

3 kopy

1751 Anně Kozákové

3 kopy

1752 Anně Kozákové

3 kopy

1753 Anně Kozákové

3 kopy

1754 Anně Kozákové

3 kopy
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Nový zápis Matěje Novotnýho.

Léta Páně 1755 dne 30ho May, poněvadž Justina pozůstalá vdova po neb. Martinovi Novotnýho již déle pro sešlost věku svého hospodařiti netroufala, pročež takový grunt s povolením vrchnohejtmanského úřadu jenečského svému synovi Matějovi Novotnýmu a manželce
jeho a budoucí své k stálému užívání

Fol. 77b

se vším k němu patřícím příslušenstvím, polma a lukama, kteréžto jemu právně skrze
rychtářů sobínského Jana Linka a břevského Jiříka Hanzlíka právně prošacováno jest, za
summu trhovou, jakž následuje
první stavení, sednice, síň, kuchyně, komora, maštal, chlív, nad tím 14 párů krovu a dvoje
svisle, jak se vynachází, za
42 kop
v druhém pořadí komora, kůlna, dále sklep, dva malé chlívky, nad tím 5 párů krovu
15 kop
stodola z dobrého dříví vystavěná 8mi páry krovu a svisle, za 24 kop
zahrada pod 3 věrtele, která je více novou zdí ohražená s některým stromem vysázená,
10 kop
polí orných pod 60 strychů
120 kop
loučného pod 2 vozy sena
11 kop
–––––––
Činí
222 kop,
kterážto summa patřiti bude
do důchodu peněžitého jenečského
2 zl. 9 kr.
1 kopa 50 gr. 4 d.
do contribučenské kasy až do May 1755
31 zl. 1 kr. 5 ½ d
26 kop 35 gr. 6 ½ d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 4 kopách se skládati bude,
totižto:
Anně Kozákové po neb. Vojtěchovi Kozákovi dceři
60 kop 10 gr. 3 ½ d.
item odstupující hospodyni Justině Novotné jakožto máteři, co ona to tohoto gruntu vyplatil[a] a zlepšil[a], patřiti bude
133 kop 23 gr.
Facit
222 kop
N. Sirotčí peníze jsou na tom gruntu ze sirotčí kasy vypůjčené, které se v gruntovní knize
ujišťujou, totiž 20 zl.39
Výminek. Sobě odstupující hospodyně Justina Novotná jakožto máteř stůl při hospodářovi
až do její smrti k užívání vyjímá, při tom taky bude hospodář povinen každý rok 2 strychy
pšenice, 2 strychy žita, 2 strychy ječmene a jeden věrtel hrachu sutého obilí

39

Dodatečně vepsaná poznámka.
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Fol. 78a

dáti, při tom taky sobě vymiňuje jeden strom štěpový, jeden hruškový a 4 švestkový,
pokudž by úroda byla na vlaské ořechy, taky každý ročně 1 čtvrtec takových vydati bude.
Za druhé poněvadž jeden vůz, pluh, brány, též pár koní, jednoho hospodář zanechává, že
se nešacovalo, tak ostatní dobytek jeho bratrům k rozdělování přijíti bude, totižto
Martinovi jednoho vola a jednu krávu
Josefovi jednoho vola a krávu
Tomášovi tím způsobem vola a krávu
Poněvadž Tomáš úmyslu jest nějaké řemeslo se vyučiti, tak bude on hospodář povinen
jemu nějakou pomoc k tomu dáti a ostatním výš jmenovaným bratrům, pokudž by jim pán
Bůh nějaké štěstí dal, jim skrovnou svatbičku vystrojiti.
Na to položil
Ao. 1756 do důchodu peněžitého jenečského
do contribučenské kasy dle knížky
Anně Kozákové
Justině máteři

1 kopu 50 gr. 4 d.
26 kop 35 gr. 6 ½ d.
2 kopy
1 kopu

Ao. 1757 Anně Kozákové
Justině máteři

2 kopy
2 kopy

Ao. 1758 Anně Kozákové
Justině máteři

2 kopy
2 kopy

Ao. 1759 Anně Kozákové
Justině máteři

2 kopy
2 kopy

Ao. 1760 položil Anně Kozákové 2 kopy
Justině máteři 2 kopy

rest
rest

50 kop 10 gr. 3 ½ d.
124 kop 23 gr.

Ao. 1761 kladl 2 kopy Anně Kozákové
2 kopy Justině máteři

rest

48 kop 10 gr. 3 ½ d.
122 kop 23 gr.

Ao. 1762 kladl 4 kopy Anně Kozákové
2 kopy Justině máteři

rest

44 kop 10 gr. 3 ½ d.
120 kop 23 gr.

Ao. 1763 kladl 2 kopy Anně Kozákové
rest
42 kop 10 gr. 3 ½ d.
12 kop 23 gr. na pohřeb neb. Justiny odstupující hospodyni
rest 108 kop

Fol. 78b

Ta pozůstalost po neb. Justině odstupující a již zemřelé hospodyni se rozvrhuje:
od rozdělení
3 kopy 28 gr. 2 d.
na mše svaté za neb. Tomáše Novotnýho a Justinu ženu 4 kopy 31 gr.
Matějovi synu na Břvích
25 kop
Francovi v Litovicích
25 kop
Matějovi v Litovicích
25 kop
Tomášovi na vojně
25 kop
––––––––––––––––––––––––––

Summa

108 kop
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Ao. 1764 8 kop Anně Kozákové nyní Markové v Nučicích
rest

34 kop 10 gr.

Ao. 1765 2 kopy 10 gr. Anně Kozákové
5 kop Francovi v Litovicích

32 kop
20 kop

rest

Ao. 1766 4 kopy Anně Kozákové nyní Markové v Nučicích
rest
1 kopa za zemřelé rodiče na mše svaté

28 kop
3 kopy 31 gr. 5 d.

Ao. 1767 4 kopy Anně Kozákové do Nučic
1 kopa za zemřelé rodiče na mše svaté

rest

24 kop
2 kopy 31 gr. 5 d.

Ao. 1768 3 kopy Anně Kozákové
1 kopa za zemřelé rodiče na mše svaté

rest

21 kop
1 kopa 31 gr. 5 d.

Ao. 1769 2 kopy Anně Kozákové
1 kopa za zemřelé rodiče na mše svaté

rest

19 kop
31 gr. 5 d.

Ao. 1770, 1771, 1772 31 gr. 5 d. za zemřelé rodiče na mše svaté
rest
–
11 kop Anně Kozákové
rest
8 kop
Ao. 1773 2 kopy Anně Kozákové

rest

Ao. 1774 3 kopy zas jí

6 kop
3 kopy

Ao. 1775 3 kopy item jí zase

rest

Ao. 1776 2 kopy Tomášovi

rest

23 kop

Ao. 1777 2 kopy Tomášovi

rest

21 kop

0

1778 passirt wegen Krieg.
1779 2 kopy Tomášovi

19 kop

1780 3 kopy Tomášovi

16 kop

Ao. 1781 et 1782 4 kopy Tomášovi

12 kop

Ao. 1783 neuer Kauf an dem Thomas Wolf.
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Fol. 81a

Grunt aneb krčma
od starodávna tak řečená v starých knihách v létu 1707 vyšlých folio 58,40

Bartoloměj Kobera,
má grunty své sub Sig. Ө
Léta 1703 dne 1. Aprilis s jistým povolením milostivé vrchnosti postupuje grunt tento
Judita Frangelanderová, nyní Vošeráčková, Bartolomějovi Koberovi, co zlepšením, co
Tomáš Vošeráček na něm zlepšil, za summu
200 kop
Jsouce ona Judita milostivé vrchnosti do důchodu dlužna, pročež on Kobera na místě
závdavku hotovosti takový dluh na sebe přijímá 88 kop, a tak zůstává dopláceti
112 kop,
které patřiti budou, totiž:
milostivé vrchnosti
77 kop
a Tomášovi Vošeráčkovi
35 kop
Téhož dne svrchu psaného stoje Bartoloměj Kobera s Tomášem Vošeráčkem při knihách
a o tu summu 35 kop se urovnali, takže jemu třetí peníz, totiž 11 kop 40 gr. hotově
zaplatil, a tak zůstává dopláceti vše milostivé vrchnosti
77 kop
Na to od svrchu psaného léta až do vyjití roku 1707 vyplatil
6 kop
A tak zůstává dopláceti a patří vše milostivé vrchnosti
71 kop

Fol. 81b

K tomu
přijal dle nynějšího vyměření, jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje,
pole
sub Sig. Γ 1, 2, 7 – 32 strychů 2 věrtele, jsou pole Tomáše Kozáka, za které platit bude na
místě téhož Kozáka milostivé vrchnosti po srážce té jemu pod 3 ½ strychu postoupené
louce ještě za 29 strychů po 2 kopách
58 kop
sub Sig. Ө 1, 2, 4, 5, pod 34 strychů 1 věrtel jsou pole jeho vlastní, nedá za ně nic, jsou
v první summě potaženy.
Summa všech polí jeho ve 7 kusech
66 strychů 3 věrtele
Louky míti bude dle mapy
sub Sig. Ө 4 pod 4 strychy jest louka jeho vlastní v první summě šacunku potažená, nedá
nic žádnému.
Zahrádku má malou, není měřená, taky jeho vlastní, za kterou taky nic nedá.
Povinnosti na tom gruntě neb krčmě budou vedle šenku pivního (:kterýžto šenk od starodávna tu jest:) nyní i budoucně ve všem jako na jednom lánu.
Čistí grunt svůj
polma
40

Bývalý břevský statek čp. 9, v nynější v Hájecké ulici.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 6
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1707 – Břve

145

Fol. 82a

sub Sig. Ө 3 pod 3 strychy puštěné pole Jakubovi Bledýmu do Litovic, za které platit bude
Dicit folio 34 milostivé vrchnosti
6 kop
Lukama

sub. Sig. Ө 5 jest pod 3 strychy 2 věrtele puštěná Matějovi Esovi do Litovic, za kterouž
platit bude Dicit folio 41 týž Matěj Es milostivé vrchnosti
7 kop
sub Sig. Ө 6 et 7 pod 1 strych 1 věrtel dáno Janovi Cveklovi do Litovic, za které platit bude
Dicit folio 27 milostivé vrchnosti
2 kopy 30 gr.
od louky sub Sig. Ө 4 pod 2 věrtele dáno Matoušovi Sobotkovi do Litovic, za které platit
bude Dicit folio 14 milostivé vrchnosti
1 kopu
item od té Sig. Ө 4 pod 1 strych ½ věrtele Martinovi Járovi do Litovic, za kterou platit
bude Dicit folio 4 milostivé vrchnosti
2 kopy 15 gr.
item od té Sig. Ө 4 jest pod 3 ½ strychu puštěno Tomášovi Kozákovi, kterouž sobě Kozák
na jemu sub Sig. Γ 1, 2 et 7 pod 32 ½ strychu polí poráží, nebere za ní nic.
item od ní Ө 4 jest dáno kus pod 1 ½ strychu Martinovi Velíškovi, za kterou platit bude
Dicit folio 87 milostivé vrchnosti
4 kopy
Tak zůstává dopláceti a patřiti bude
milostivé vrchnosti
106 kop 15 gr.
kteroužto summu ročně po 4 kopách kladením vypláceti povinen jest.

Fol. 82b

Léta Páně 1708 dne 11. January nepoložil nic, poněvadž ten grunt milostivá vrchnost
pronajímá, zůstává in Suspenso.

Jakub Král.
Léta Páně 1713 dne 15. February položil

0

Léta 1714 dne 3. Marty položil

0

Léta 1715 dne 8. January Václav Hakl položil

0

Léta 1716 dne 29. January Franc Hakl položil

0

Léta 1717 dne 28. January Franc Hakl položil

0

Léta 1718 dne 12. February Franc Hakl položil

0

Léta 1719 dne 8. February Franc Hakl položil

0
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Nový zápis France Hakla.
Léta Páně 1722 dne 19. April ujal grunt tento se vším k tomu od starodávna patřícím
příslušenstvím sobě, manželce, dětem a budoucím svým dle právního prošacování skrze
Jana Koutného, Pavla Maříka a Václava Šafránka rychtářů v následujícím způsobu
stavení jsouce velmi zpustlé, chatrné a polámané, též zdi všechny zbořené, s jedním ze
skály vytesaným sklepem, bez stodoly, kterou sobě sám s velkým nákladem vystavěl, za
summu
30 kop
polí orných do 3 stran pod 60 strychů po 2 kopách počítaných činí
120 kop
loučného pod jeden vůz sena za
2 kopy
––––––––
Summa
152 kop
kteroužto summu on držitel gruntu ročním kladením po 4 kopách vypláceti má a patřiti
budou, totiž:
milostivé vrchnosti
152 kop

Fol. 83a

Nový zápis Jiříka Hanzlíka.

Léta Páně 1730 dne 30ho Octobris ujal grunt tento Jiřík Hanzlík se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím sobě, manželce, dětem a budoucím svým dle právního
prošacování skrze Jana Koutnýho, Matěje Slámy a Martina Trčky rychtářů následujícím
způsobem:
stavení jsouce velmi zpustlé, chatrné, též zdi zbořené, s jedným ze skály vytesaným
sklepem, s stodolou za summu
40 kop
polí orných do třech stran pod 60 strychů po 2 kopách
120 kop
loučného pod 1 vůz sena za
2 kopy
za jednu znova vystavěnou maštal
20 kop
––––––––
Činí
182 kop
kteroužto summu on držitel gruntu ročním kladením po 3 kopách vypláceti má a patřiti
bude, totiž:
milostivé vrchnosti
152 kop
Francovi Haklovi
30 kop
–––––––
Summa
182 kop
Na to vyplácí
1730 položil mil. vrchnosti

3 kopy

1731 položil mil. vrchnosti

3 kopy

1732 položil mil. vrchnosti

3 kopy

1733 položil mil. vrchnosti

3 kopy

1734 mil. vrchnosti

3 kopy
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1735 mil. vrchnosti

3 kopy

1736 mil. vrchnosti

3 kopy

1737 mil. vrchnosti

3 kopy

1738 mil. vrchnosti

3 kopy

1739 mil. vrchnosti

3 kopy

1740 mil. vrchnosti
Francovi Haklovi

2 kopy
1 kopu

Fol. 83b

1741 mil. vrchnosti

3 kopy

1742 mil. vrchnosti

3 kopy

1743 mil. vrchnosti

3 kopy

1744 mil. vrchnosti
Haklovi

2 kopy
1 kopu

1745 mil. vrchnosti
Francovi Haklovi

2 kopy
1 kopu

1746 mil. vrchnosti
Francovi Haklovi

2 kopy
1 kopu

Jiřík Hanzlík.

Léta Páně 1744ho dne 27. června jsouce Jiří Hanzlík věkem sešlý a tím samým nedostatečný na delší čas hospodařiti, synu svému staršímu Jiřímu (:neb ostatní statek ujmouti
neschopni byli:) grunt tento se vším k tomu od starodávna patřícím příslušenstvím dědičně
popustil tak, jak skrz rychtáře sobínského Jana Linka a litovického Václ. Šafránka právně
prošacován jest, a to jmenovitě:
stavení celé i [se] stodůlkou, maštal, kůlna, jak všecko se velmi sešlé a chatrné vynachází,
za
55 kop
polí orných do 3 stran pod 60 strychů
120 kop
loučného pod 1 vůz sena
2 kopy
zahrádka s štěpem a švestkami vysázená
7 kop
vůz, pluh a brány sešlé za
6 kop
––––––––––––––––

Činí
190 kop míš.
z toho se poráží dluhy panské pivní a contrib., které se ne na Termini, nýbrž dle možnosti
a uznání spláceti budou, totiž:
12 zl. 16 kr. 3 d. pivního dluhu
10 kop 31 gr. 2 d.
56 zl. 11 kr. ¼ d. do kasy contrib.
48 kop 9 gr. 3 ¼ d.
A tak ročním kladením po 4 kopách patřiti mají, totiž:
–––––––––––––––––––––––––––

Latus

58 kop 40 gr. 5 ¼ d.
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Fol. 84a

Latus
mil. vrchnosti ještě gruntovních
Franzovi Haklovi
odstupujícímu hospodáři

id e[st]

58 kop 40 gr. 5 ¼ d.
105 kop
26 kop
19 gr. 1 ¾ d.
190 kop

Paměť. Starý Hanzlík pro sebe a manželku svou pod 2 strychy polí svým vlastním
semenem osíti a sedničku vyjímá, který výminek po smrti rodičů zas k statku připadne,
mimo toho ale, poněvadž se při živnosti nějaký dobytek vynachází, otec takový mezi děti
rozděluje, totiž:
synu Janovi
1 vola tažného
synu Josefovi
1 hříbě roční
dceři Mařeně
1 krávu
však ten dobytek tak dlouho při živnosti zůstane, až nový hospodář sobě svůj odchová,
ostatně bude držitel gruntu povinen mladšího bratra Josefa nějaké řemeslo ho dáti učiti
neb jemu za to v hotovosti 15 zl. vyplatiti.
Na to položil
Ao. 1748 mil. vrchnosti
na contribučenský dluh
Francovi Haklovi

2 kopy
1 kopu
1 kopu

Ao. 1749 stran starou contribuci obdržená Bonificaci od roku 1740, 41 et 45 připadne
odstupujícímu hospodáři Jiřímu Hanzlíkovi, která podle contribučenské knížky vynáší
a s tím se jemu ujišťuje
23 kop 18 gr. 2 ½ d.,
od rozdělení
46 gr. 2 d.
––––––––––––––––––
24 kop 4 gr. 4 ½ d.
Item držiteli gruntu obdržená Bonificaci od roku 1747 a 48 se odpisuje, která vynáší
14 kop 37 gr. 3 ½ d.
na pivní dluh dle restcedule
7 kop 50 gr. 1 d.
mil. vrchnosti
2 kopy
Francovi Haklovi
1 kopu

Fol. 85b

Ao. 1750 mil. vrchnosti
2 kopy
na pivní dluh doplatil
2 kopy 41 gr. 1 d.
Odstupující hospodář Jiří Hanzlík synu svému Jiřímu jakožto nynějšímu hospodáři
dobrovolně tu Bonificaci od roku 1740, 41 et 45 ordiruje z ohledu, že mnoho dobrého
naproti tomu od něho užije, která vynášela
23 kop 18 gr. 2 ½ d.
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Při tom podíl po neb. Francovi Haklovi mezi pozůstalé děti se rozvrhuje a patřiti bude,
totižto:
Janovi synu
6 kop 40 gr.
Vavřincovi
6 kop 40 gr.
Josefovi
6 kop 40 gr.
na mše svaté za neb. France Hakla
3 kopy 13 gr. 5 d.
od rozdílu
46 gr. 2 d.
–––––––––––––––––––––––––

Facit

24 kop

Ao. 1751 obdržená Bonificaci dle knížky contribučenské připadne předešlému hospodáři
Jiřímu Hanzlíkovi jakožto otci, která se jemu ujišťuje a vynáší
6 kop 44 gr. 3 ¼ d.
od contribučenského restu ale se odepíšou jmenované
6 kop 44 gr. 3 ¼ d.
při tom mil. vrchnosti položil
2 kopy
na mše svaté za neb. France Hakla
1 kopu
Ao. 1752 na contribučenský dluh dle knížky doplatil
mil. vrchnosti
Janovi synu po Francovi Haklovi

1 kopu 42 gr. 6 d.
2 kopy
1 kopu

Ao. 1753 mil. vrchnosti
Vavřincovi Haklovi

3 kopy
1 kopu

Ao. 1754 mil. vrchnosti
Josefovi Haklovi

3 kopy
1 kopu

Ao. 1755 mil. vrchnosti
Vavřincovi Haklovi

3 kopy
1 kopu

Ao. 1756 mil. vrchnosti
Vavřincovi Haklovi

3 kopy
1 kopu

Ao. 1757 mil. vrchnosti
Janovi Haklovi na 3tí peníz
Josefovi po Francovi Haklovi na 3tí peníz
Vavřincovi Haklovi podobně na 3tí peníz

1
5
5
3

Ao. 1758 mil. vrchnosti
na mše svaté za neb. Franze Hakla

3 kopy
1 kopu

kopu
kop 40 gr.
kop 40 gr.
kopy 40 gr.

Fol. 85a

Ao. 1759 mil. vrchnosti
na mše svaté za neb. France Hakla

3 kopy
1 kopu

Ao. 1760 položil mil. vrchnosti 3 kopy
rest
na mše svaté za neb. France Hakla 13 gr. 5 d. rest

73 kop 17 gr. 1 d.
0

Ao. 1761 kladl mil. vrchnosti 1 kopu

72 kop 17 gr. 1 d.

rest
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68 kop 17 gr. 1 d.

1763 pro nemožnost passirován
1764 klade 4 kopy mil. vrchnosti

rest

64 kop 17 gr. 1 d.

1765 klade 2 kopy mil. vrchnosti

rest

62 kop 17 gr. 1 d.

1766 klade 4 kopy mil. vrchnosti

rest

58 kop 17 gr. 1 d.

1767 […?] passirt.
Ao. 1769 neuer Kauf
Fol. 85b

Nový zápis Martina Kácla.

Léta Páně 1769 dne 1ho ledna, poněvadž po neb. Jiřím Hanzlíkovi pozůstalá vdova Terezie
pro zdělané všelijaké dluhy nedostatečná týž grunt déle držeti a pravý dědic Franc teprv
⅓ léta starý, tehdy aby jak královské, tak vrchnostenské daně se vypravily, robota
vykonala a grunt celý k spuštění nepřišel, tak s povolení úřadu hejtmanského přiženil se
jmenovaný Martin Kácl a pojal sobě nejstarší dceru Kateřinu za manželku, který grunt
jemu do jeho smrti též budoucím svým k dědičnému užívání patřiti bude a od rychtářů Víta
Fouska ptického a Josefa Vlčka litovského prošacován jest za summu trhovou, totižto:
sednice, síň, kuchyně, 1 komora, 1 sklípek klenutý tuze sešlý, 13 párů krovu za
92 kop
druhé pořadí 1 maštal, 1 chlív, při tom kůlna nové stavení
68 kop
nová stodola
90 kop
pod 60 strychů polí
120 kop
loučného pod 1 vůz sena
4 kopy
zahrada stromami vysázená
7 kop
1 vůz se vším příslušenstvím
20 kop
1 kobyla stará
18 kop
––––––––––––

Summa
419 kop
kterážto summa patřiti bude a ročně po […] kopách spláceti bude
do důchodu jenečského
258 zl. 59 kr.
221 kop 59 gr. 1 d.
do casy contribuč.
26 zl. 29 kr. 3 ½ d.
tento rest ostane na budoucí Bonificaci
starým nápadníkům dle gruntovní knihy
mil. vrchnosti
58 kop 17 gr. 1 d.
Janovi synu po Francovi Haklovi vypsané a nevyplacených kop 6 kop 40 gr.
Dluhů lidských
sobínskýmu Janovi Vlčkovi
17 zl. 24 kr.
14 kop 54 gr. 6 d.
dědicům v Petrském mlýně
7 zl.
6 kop
litovskému Bart. Pokornýmu
15 zl.
12 kop 51 gr. 3 d.
sobínskému krejčímu
2 zl. 30 kr.
2 kopy 8 gr. 4 d.
šenkýři Litovskému
48 kr.
41 gr. 1 d.
staré hospodyni Terezii ostanou
95 kop 27 gr. 5 d.
––––––––––––––––––––––––

Facit

419 kop
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Notandum. Tomu dědici Francovi on nový hospodář připovídá za jeho dědictví 30 zl. dáti
až do zrostu, taky 1no hříbě dvouleté vychovat, potom pak nějaké řemeslo (:bude-li tomu
schopný:) jeho vyučit dáti a podle možnosti nějakou malou svatbičku vystrojit povinen
a zavázán bude.
Za 2hé sobě odstupující hospodyně vymiňuje každý rok do smrti suté obilí, totiž
pšenice
2 strychy
žita
5 strychů
ječmene
1 strych

Fol. 86b

Za 3tí 1nu krávu, 1 prasátko chovat a držeti má, ona ale sama pro ni trávu nositi povinna
bude.
4té ona vdova i ty 5 sirotky k jeho stolu ujíti a po smrti jí pohřeb vystrojit.
5té poněvadž jedna kobyla, 2 kousky hovězího dobytka do šacunku nepřišlo, tak on
povinen bude z ohledu toho těm sirotkům, kdyby k nějakému štěstí a hospodářství přijíti
měli, každému s kouskem hovězím dobytkem podle možnosti nápomocen býti má a malou
svatbu vystrojit.
Na to položil
Ao. 1769 2 kopy Janovi synu po Francovi Haklovi
1 kopu 30 gr. Bartoloměji Pokornýmu
41 gr. 1 d. litovskému šenkýři
51 gr. 3 d. sobínskému krejčímu

rest
rest
rest

4 kopy 40 gr.
11 kop 21 gr. 3 d.
–
1 kopa 17 gr. 1 d.

Ao. 1770, 1771, 1772 4 kopy 40 gr. Janovi synu po Franci Haklovi
rest
–
2 kopy 8 gr. 4 d. sobínskému krejčímu
rest
–
1 kopu 51 gr. 3 d. litovskýmu Bartoloměji Pokornýmu
rest
10 kop
2 kopy mil. vrchnosti
rest
56 kop 17 gr. 1 d.
Ao. 1773 passirt wegen Wetterschlag.
Ao. 1774 2 kopy mil. vrchnosti

rest

54 kop 17 gr. 1 d.

Ao. 1775 2 kopy mil. vrchnosti

rest

52 kop 17 gr. 1 d.

Ao. 1776 2 kopy mil. vrchnosti
31 gr. 3 d. sobínskému Janovi Vlčkovi
1 kopu 17 gr. 1 d. litovskému Pokornému

rest
rest
rest

50 kop 17 gr. 1 d.
14 kop
8 kop 42 gr. 6 d.

Ao. 1777 1 kopu mil. vrchnosti

rest

49 kop 17 gr. 1 d.

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
Ao. 1779 2 kopy mil. vrchnosti
3 kopy sobínskému Janovi Vlčkovi
3 kopy litovskému Pokornému

47 kop 17 gr. 1 d.
11 kop 54 gr. 6 d.
5 kop 42 gr. 6 d.
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45 kop 17 gr. 1 d.
0

Ao. 1781 et 82 3 kopy mil. vrchnosti
1 kopu sobínskému Vlčkovi

rest
rest

42 kop 17 gr. 1 d.
10 kop 54 gr. 6 d.

Ao. 1783 1 kopu mil. vrchnosti Term.
2 kopy Peterskému mlynáři
1 kopu sobínskému Vlčkovi

rest
rest
rest

41 kop 17 gr. 1 d.
4 kopy
9 kop 54 gr. 6 d.

Ao. 1784 1 kopu mil. vrchnosti
1 kopu Peterskému mlynáři
1 kopu sobínskému Vlčkovi

rest

40 kop 17 gr. 1 d.
3 kopy
8 kop 54 gr. 6 d.

Ao. 1785 1 kopu vrchnosti termin
1 kopu sobínskému Vlčkovi
1 kopu Peterskému mlynáři

39 kop 17 gr. 1 d.
7 kop 54 gr. 6 d.
2 kopy

Ao. 1786 1 kopu vrchnosti termin
2 kopy Peterskému mlynáři
1 kopu sobínskému Vlčkovi

38 kop 17 gr. 1 d.
0
6 kop 54 gr. 6 d.

Fol. 86b

1787 2 kopy vrchnosti Termin
1 kopu sobínskému Vlčkovi

36 kop 17 gr. 1 d.
5 kop 54 gr.6 d.

1788 2 kopy vrchnosti Termin
1 kopu Janovi Vlčkovi

34 kop 17 gr. 1 d.
4 kopy 54 gr. 6 d.

1789 2 kopy vrchnosti Termin

32 kop 17 gr. 1 d.

In neuem Grundbuch folio 363.
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Fol. 87a

Grunt Chalupa Litovská
od starodávna tak řečená v starých knihách v létu 1707 vyšlých folio 61,41

Martin Hanzlík,
má grunty své sub Sig. Ʇ
Léta Páně 1688 dne 23. Marty dle právního prošacování ujal grunt tento aneb chalupu se
vším k ní od starodávna patřícím příslušenstvím za summu 90 kop
každoročně skládati maje po 2 kopách
Na to od svrchu psaného léta až do vyjití roku 1707 na svůj grunt vyplatil
11 kop
A tak zůstává dopláceti a patří, totiž:
milostivé vrchnosti
10 kop
vdově Daniela Esa
28 kop
manželce Ondřeje Frejška, po ní synovi Janovi Frejškovi do Nučic
22 kop
Janovi Sedláku, po něm synu jeho Jakubovi Turkovi neb Velíškovi patřejí
19 kop
–––––––
Summa
79 kop
K tomu
přijal dle mapy a rozepsání měřiče zemského
pole
sub Sig. Γ 1 et 2 pod 34 strychů jsou pole Tomáše Kozáka, za která na místě Kozáka platit
bude Dicit folio 74 týž Martin Velíšek milostivé vrchnosti
36 kop 40 gr.

Fol. 87b

Mandaleně Konvalinkové
31 kop 20 gr.
sub Sig. Ʇ 2, 3, 5, 6 pod 31 strychů jsou pole jeho vlastní v první šacuněk potažené, nedá
za ně nic žádnému.
Summa všech polí jeho v 5 kusech
65 strychů
Louky míti bude, totiž:
sub Sig. Ʇ 7 1 strych 1 věrtel jest louka jeho vlastní v první summě šacovaná, nedá za ni
nic.
sub Sig. Ө 4 pod 2 strychy jest louka Bartoloměje Kobery, za kterou platit bude Dicit
folio 81 milostivé vrchnosti
4 kopy
Summa luk jeho ve 2 kusech
3 strychy 1 věrtel
Zahrádku má skrovnou, není měřená, však v první summě šacovaná, nedá dále za ní nic.
Povinnosti na tom gruntě nyní i budoucně míti bude z jednoho lánu.

41

Břevský statek čp. 2, nyní U Ovčína čp. 1068.
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Čistí grunt svůj
polma
sub Sig. Ʇ 4 pustil pod 5 strychů 2 věrtele, jest dáno Jakubovi Bledýmu do Litovic, za které
platit bude Dicit folio 34 on Bledý Jakubovi Turkovi
11 kop
od pole sub Sig. Ʇ 5 puštěno pod 3 věrtele Šimonovi Hruškovi do Litovic, za které platit
bude Dicit folio 65 Šimon Jakubovi Turkovi
1 ½ kopy

Fol. 88a

item od téhož sub Sig. Ʇ 5 pustil pod 3 věrtele Janovi Procházkovi do Litovic, za které mu
platit bude Dicit folio 59 milostivé vrchnosti
1 kopu 30 gr.
Lukama

sub Sig. Ʇ 5 et 6 pustil pod 3 strychy 1 věrtel Šimonovi Hruškovi do Litovic, za které platit
bude Dicit folio 65 Jakubovi Turkovi
6 kop 30 gr.
A tak zůstává dopláceti a patří
milostivé vrchnosti
Magdaleně Konvalinkové
vdově Daniela Esa
Janovi Frejškovi
Summa
což ročním kladením po 4 kopách zaplatit povinen bude.

48 kop 40 gr.
31 kop 20 gr.
28 kop
22 kop
––––––––––––
130 kop

Léta Páně 1708 dne 11. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1709 dne 8. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1710 dne 16. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1711 dne 24. January položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
2 kopy
Léta Páně 1712 dne 15. Marty položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
3 kopy
Léta 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
3 kopy
Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
3 kopy
Léta 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
3 kopy
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Fol. 88b

Léta Páně 1716 dne 29. January položil gruntovních peněz mil. vrch.
3 kopy
Léta 1717 dne 28. January položil mil. vrch.

3 kopy

Léta 1718 dne 12. February položil mil. vrch.

3 kopy

Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.
3 kopy
item koupil od Mandaleny Konvalinkové podíl na 3tí peníz, který se tuto odpisuje
31 kop 20 gr.
Léta 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrch.

3 kopy

1720 dne 10. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

1721 dne 16. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

Nový zápis Vojtěcha Hanzlíka.
Léta Páně 1722 dne 24. Octobris ujal grunt tento po otci svém Martinovi Hanzlíkovi se
vším k tomu od starodávna patřícím příslušenstvím sobě, manželce, dětem a budoucím
svým dle právního prošacování skrz Jana Koutného, Pavla Maříka a Václava Šafránka
rychtářů v následujícím způsobu:
stavení tak, jak se dílem od kamene, dílem od dřeva vystavěné vynachází, v summě za
130 kop
polí orných do třech stran pod 60 strychů po 2 kopách počítajíc činí
120 kop
loučného pod 2 vozy sena
4 kopy
pár valachů tažných
46 kop
pár volů tažných
26 kop
kráva dojná jedna
7 kop
dvě telata letošní odstavená
6 kop
pět prasat
4 kopy
vůz okovaný se vším příslušenstvím
9 kop
pluhy dva
2 kopy
brány s železnými hřebíky dvoje
2 kopy
–––––––
Summa
350 kop
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Fol. 89a

kteroužto summu on držitel gruntu ročním kladením po 4 kopách vypláceti má a patřiti
bude, totiž:
milostivé vrchnosti dle starého šacunku ještě nedoplacených 13 kop 40 gr.
vdově Daniele Esa
28 kop
42
po neb. Janovi Frejškovi dědicům jsou k tomu dva
22 kop
Dorotě pozůstalé vdově po neb. Martinovi Hanzlíkovi
31 kop 49 gr. 1 d.
Jiříkovi synu
31 kop 48 gr. 6 d.
Janovi
31 kop 48 gr. 6 d.
Matějovi
31 kop 48 gr. 6 d.
Šimonovi
31 kop 48 gr. 6 d.
Vojtěchovi
31 kop 48 gr. 6 d.
Dorotě dceři
31 kop 48 gr. 6 d.
Kateřině
31 kop 48 gr. 6 d.
a Anně
31 kop 48 gr. 6 d.
––––––––––––––––
Facit
350 kop
Na to vyplácí
Léta Páně 1723 dne 14. Xbris mil. vrchnosti

4 kopy

Za 1724. rok den 9. January 1725 mil. vrch.

4 kopy

Za 1725. rok dne 19. 8bris mil. vrch.

4 kopy

1726. rok dne 3. Xbris mil. vrch. doplácí

1 kopu 40 gr.

1727 dne 30. Xbris Mařeně po neb. Danieli Esovi
Frejškovým dědicům
Jiříkovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1728 dne 7. Xbris vdově Daniele Esa
dědicům po neb. Janovi Frejškovi
Janovi synu

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1729 dne 18. 9bris Mařeně po neb. Esovi
dědicům po neb. Janovi Frejškovi Markovi
Šimonovi Hanzlíkovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1730 Mařeně po neb. Esovi
dědicům Frejškovským
Šimonovi Hanzlíkovi

1 kopu
1 kopu
1 kopu

1731 Mařeně Esové
dědicům Frejškovským
Dorotě sestře kněžice

1 kopu
1 kopu
1 kopu

42

Šedý text dopsán dodatečně.
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Fol. 89b

Léta 1732 Mařeně Esové po Danielovi Esovi, kterážto v Řebči zůstává,
1 kopu
item Anně Bendové po synu neb. manželi Ondřejovi Bendovi z Ptíčů
1 kopu
dědicům Frejškovským
1 kopu
Léta 1733 položil vdoviným Daniele Esa 3 dědicům, jež jsou ty 2 sestry, Annu Bendovou
taky k dílu připustily
3 kopy
Po složení a srovnání hořejším dědicům položených 8 kop zůstává jim ještě 20 kop,
kteréžto patřejí, totiž:
Alžbětě Čertové
6 kop 40 gr.
Mařeně Jarošové
6 kop 40 gr.
Anně Bendové
6 kop 40 gr.
––––––––––––––––––

Summa

20 kop

Nový zápis Šimona Hanzlíka.

Léta Páně 1734 dne 1ho Decembris po smrti předešlého hospodáře Vojtěcha Hanzlíka,
kterýž jakožto svobodný žádného dědice po sobě nepozůstavil, tento grunt bratru Šimonovi Hanzlíkovi se vším od starodávna k němu patřícím příslušenstvím připadl a on takový
v předešlém šacunku jest ujal za summu
350 kop,
z toho odráží, co tak nynější hospodář za 3 léta vyplatil,
9 kop
––––––––––

a tak zůstává
341 kop
kteréžto ročním kladením po 4 kopách skládati povinen bude a patří, totiž
Fol. 90a

sirotkům Daniele Esa, jenž Annu Bendovou k dílu připustili a skutečně 10 kop vybrali,
patří:
Alžbětě Čertové
6 kop
Mařeně Jarošové
6 kop
Anně Bendové
3 kopy
Veruně Bendové
3 kopy
po neb. Janovi Frejškovi dědicům
16 kop
Hanzlíkovským dědicům, kterým z dílu předešlého hospodáře a vyplacených kop díl
připadá
Jiřímu Hanzlíkovi
37 kop 48 gr. 5 d.
Janovi Hanzlíkovi
37 kop 48 gr. 5 d.
Matějovi
38 kop 48 gr. 5 d.
Šimonovi hospodáři s celým podílem máteře, kterou do smrti dochoval a jí počestný
pohřeb vystrojil, i taky na pohřeb bratra Vojtěcha 8 kop vynaložil,
77 kop 7 gr.
Dorotě
37 kop 48 gr. 5 d.
Kateřině
38 kop 48 gr. 5 d.
Anně
38 kop 48 gr. 5 d.
––––––––––

Facit

341 kop
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1 kopu
3 kopy
77 kop 1 gr.

1736 Mařeně Jarošové
Čertové

3 kopy
1 kopa

1737 Frejškovi
Veruně Bendové

1 kopu
2 kopy

1738 Frejškovi
Alžbětě Esové

2 kopy
1 kopu

1739 Frejškovi
Alžbětě Esové

1 kopu
2 kopy

1740 0
1741 Alžbětě Čertové
Veruně Bendové
po neb. Janovi Frejškovi dědicům

1 kopu
1 kopu
1 kopu
Fol. 90b

1742 Frejškovi

3 kopy

1743 Janovi Hanzlíkovi

1 ½ kopy

1744 zápis

Nový zápis Václava Macháčka.
Léta Páně 1745 Šimon Hanzlík jsouce nedostatečným déle hospodařiti, Martinu Kubátovi
grunt svůj popustil, však ale poněvadž i ten nyní jmenovaný Kubát král. a vrchnostenským
povinnostem práv býti nemohl, společné hospodářství velmi spustil, tak v následujícím
1746. roce dne 27. března grunt tento Václav Macháček z nařízení vrchno-hejtmanského
úřadu dědičně přijal, jakž skrz rychtáře sobínského Jana Linka a hostivického Matěje Hoška
právně prošacován jest, totiž
1 lán polí pod 60 strychů za
120 kop
loučného pod 2 vozy sena
9 kop
ma
zahrada pod 1 věrtel setí s 3 stromy
2 kopy
stavení sednice, komora, síně, maštal, kůlna a na tím 20 párů krovu, všecko sešlé, za
50 kop
sklep malý za
6 kop
jeden vůz sešlý s fasuňkem bez závěrky
2 kopy
jeden pár hřebřin a korba
1 kopa
studna 3 sáhy hluboká
5 kop
jeden pluh a brány
2 kopy
osení přes zimu, co Kubát vysel, za 14 mandelů po 4 zl.
48 kop
––––––––––––

Činí

245 kop
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Vynacházejíce se na témž více dluhů, než summa šacunku vynáší, tak jej dobrovolně výš
ujímá o
101 kop 48 gr.
––––––––––––––––––

Facit

346 kop 48 gr.

Fol. 91a

kteréžto skládati povinen bude
závdavku
10 kop 47 gr. 5 ¾ d.
a ročním kladením po 4 kopách, totiž:
do kasy contribuční
starých dluhů
15 zl.
od roku 1741
17 zl. 43 kr. 3 d.
1742
21 zl. 48 kr. 4 ½ d.
1743
12 zl. 2 kr. 3 ⅜ d.
1744
5 zl. 58 kr. 3 d.
1745
12 zl. 47 kr. 3 d.
––––––––––––––––
ait
85 zl. 20 kr. 5 d. neb
73 kop 8 gr. 4 d.
které contribučenské dluhy ne na Termini, nýbrž tak, jakž důchod dle času a možnosti
uzná, platiti povinen jest a hospodář proti tomu budoucně Bonificací užívati bude.
Panské obilní dluhy
1 strych 2 věrtele žita po 2 zl.
2 kopy 34 gr. 2 d.
6 strychů ječmene po 1 zl. 30 kr.
7 kop 42 gr. 6 d.
5 strychů 1 věrtel ovsa po 1 zl.
4 kopy 30 gr.
panu faráři hostivickému desátku:
6 strychů 1 věrtel 3 čtvrtce žita po 2 zl.
11 kop 2 gr. 1 d.
3 strychy 2 věrtele ječmena po 1 zl. 30 kr.
4 kopy 30 gr.
1 strych 2 čtvrtce ovsa po 1 zl.
57 gr. 6 d.
Nápadníkům dle předešlého zápisu
Alžbětě Čertové
3 kopy
Anně Bendové
3 kopy
Frejškovým 3 dědicům
8 kop
Jiřímu Hanzlíkovi
37 kop 48 gr. 5 d.
Janovi
36 kop 18 gr. 5 d.
Matějovi
38 kop 48 gr. 5 d.
Dorotě
37 kop 48 gr. 5 d.
Kateřině
38 kop 48 gr. 5 d.
Latus
307 kop 59 gr. 2 d.

Fol. 91b

Latus
Anně

307 kop 59 gr. 2 d.
38 kop 48 gr. 5 d.
–––––––––––––––––––––––

Summa

346 kop 48 gr.
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Paměť.
Jinší lidské dluhy, který Šimon Hanzlík a Martin Kubát bez povolení kancelářského přidělal,
držitel gruntu spláceti povinen není, však přeci z dobré vůle Šimonovi Hanzlíkovi každoročně, pokud živ bude, jeden strych žita na zrně dáti slibuje.
Na to položil
1746 závdavku s Bonificací do contribučenství

10 kop 47 gr. 5 ¾ d.

1747 vypravoval hospodář funus na 3tí peníz za neb. Dorotu 3 kopy, vynáší
9 kop
item dle vysvědčení veleb. pana faráře hostivického vypravoval podobně funus za
neb. Kateřinu, která mu odpustila ten celý podíl s tou ale condití, aby některou mší
svatou a modlitbou na ní pamatoval, totižto
38 kop 48 gr. 5 d.
Frejškovým dědicům Dorotě Markové
1 kopu
Janovi Hanzlíkovi
1 kopu
1748 panu faráři hostivickému desátek, totižto:
5 strychů 1 věrtel 3 čtvrtce žita po 2 zl.
9 kop 19 gr. 2 d.
2 věrtele ječmene po 1 zl. 30 kr.
38 gr. 4 d.
2 věrtele ovsa po 1 zl.
25 gr. 5 d.
Janovi Hanzlíkovi
1 kopu
Item poněvadž Jan Hanzlík skrz tři léta mnoho dobrého od hospodáře Macháčkovi
užil, z ohledu toho se jemu od svého podílu jemu Macháčkovi odpisujou
3 kopy
za vypravený funus za Jana Hanzlíka vyplaceno jest
4 kopy 32 gr. 4 d.
pročež podíl ještě po neb. Janovi Hanzlíkovi zůstal
26 kop 46 gr. 1 d.,
který podíl dle vyjádření veleb. pana faráře Jan Hanzlík odkázal, totižto:
k záduší hostivickému
12 kop 57 gr. 2 ½ d.
na mše svaté za neb. Jana Hanzlíka
12 kop 57 gr. 2 ½ d.
od rozdílu
57 gr. 3 d.
––––––––––––––––––
Facit
26 kop 46 gr. 1 d.

Fol. 92a

Ao. 1749 položil s Bonificací do contribuce
Alžbětě Čertové
Anně Bendové
Frejškovým dědicům Bětě Čermákové do Újezdce
na mše svaté za neb. Jana Hanzlíka

36 kop 7 gr. 1 d.
1 kopu
1 kopu
1 kopu
1 kopu
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Nový zápis Diviše Plodra.

Léta Páně 1750 dne 1ho Juny po smrti Václava Macháčka nemohouce pozůstalá vdova
Anna Macháčková déle hospodařiti, grunt tento Divišovi Plodrovi se vším k němu patřícím
příslušenstvím dědičně jest postoupila, a to na ten a takový způsob, by on Diviš Plodr jí
Anně Maříkové za popuštění toho gruntu přes předešlý šacuněk 200 zl. dáti a skládati
povinen byl, což on taky přistupující hospodář u přítomnosti rychtářův sobínského Jana
Linka a litovského Václava Šafránka splniti a držeti se uvolil, dle kteréhožto porovnání
grunt v předešlém šacunku ujímá per
346 kop 48 gr.
k tomu se ještě staví, co za popuštění gruntu a větším dílem skoro z gruntu v nově
vystavěné stavení, jakož i zanechání 2 koní, 2 volů, 1 krávy a 1 ročního vejřezka
a 1 odstavčete odstupují hospodyni Anně Macháčkové patřiti bude, totiž 200 zl. nebo
171 kop 25 gr. 5 d.
N. na kteréžto on 100 zl. hned při svém nastoupení složil, ostatní ale dle její žádosti
a možnosti své spláceti povinen bude
––––––––––––––––
Summa
518 kop 13 gr. 5 d.
kterážto summa patřiti bude, totiž:
do casy contribuč. starých dluhů
od roku 1742
2 zl. 37 kr. 5 ¾ d.
1743
12 zl. 2 kr. 3 3/8 d.
1744
8 zl. 58 kr. 3 d.
1745
11 kr. 5 ¼ d.
item nového dluhu za 1750
22 zl. 41 kr. 2 ¼ d.
46 zl. 32 kr. 1 ½ d.
39 kop 53 gr. 2 ½ d.

Latus […?]
Fol. 92b

Latus
do důchodu milostivé vrchnosti
3 zl. 37 kr. ¼ d.
nápadníkům starým
Alžbětě Čertové
Anně Bendové
Frejškovým 4 dědicům, totiž:
1. Bětě Čermákové z Újezdce
2. Dorotě Markové
3. dědici Kateřiny Káclové
4. po Václavovi Frejškovi žena
Jiřímu Hanzlíkovi
Matějovi
Dorotě
Anně
záduší hostivickému od neb. Jana Hanzlíka odkázáno
item za mše sv. za Jana Hanzlíka

39 kop 53 gr. 2 ½ d
3 kopy 6 gr. ¼ d.
2 kopy
2 kopy
1 kopa 30 gr.
1 kopa 30 gr.
1 kopa 30 gr.
1 kopa 30 gr.
37 kop 48 gr. 5
38 kop 48 gr. 5
28 kop 48 gr. 5
38 kop 48 gr. 5
12 kop 57 gr. 2
11 kop 57 gr. 2

d.
d.
d.
d.
½ d.
½ d.
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panu faráři hostivickému desátku ještě, totiž:
za 1 strych žita
2 zl.
3 strychy ječmene po 1 zl. 30 kr. 4 zl. 30 kr.
2 věrtele 2 čtvrtce ovsa po 1 zl.
37 kr. 3 d.
6 kop 6 gr. 3 d.
dluhu obilního do obročenství hořelického, totiž:
žita 5 strychů po 1 zl. 30 kr.
7 zl. 30 kr.
6 kop 25 gr. 5 d.
ječmene 4 strychy 1 čtvrtce po 1 zl. 18 kr.
5 zl. 16 kr. 5 ¼ d.
4 kopy 31 gr. 4 ¼ d.
ovsa 3 strychy 1 věrtel 2 čtvrtce po 54 kr.
3 zl. 2 kr. 1 d.
2 kopy 36 gr. 1 ½ d.
strany vyplácení čeládky, co po ½ léta místo Macháčkovi jest vyplatil, tak jemu Plodrovi
k lepšímu přichází
12 zl.
10 kop 17 gr. 1 d.
odstupující hospodyni Anně Macháčkové patřiti bude trhová summa, za kterou ona grunt
prodala
200 zl.
171 kop 25 gr. 5 d.
Item jí vdově, co ona na gruntě s nebožtíkem mužem Václavem Macháčkem vyplatila,
89 kop 33 gr. 2 ½ d.
strany položeného výminku předcházejícímu hospodáři
––––––––––––––––––
Latus
513 kop 5 gr. 1 d.

Fol. 93a

Latus

513 kop 5 gr. 1 d.
Velíškovi za 3 strychy žita po 2 zl. činí 6 zl., kterýto se rozdělujou, totiž:
měly dluhu
za to jenom dostanou
45 zl.
hřebečkému šenkýři
4 zl. 21 kr.
3 kopy 43 gr. 5 d.
13 zl. 54 kr. hostivickému mistrovi
1 zl. 6 kr.
56 gr. 4 d.
2 zl.
břevskému mistrovi
12 kr.
10 gr. 2 d.
3 zl. 30 kr. Jiříkovi Hájkovi
21 kr.
18 gr.
–––––––––––––––––
Facit
518 kop 13 gr. 5 d.
Výminek. Sobě ona vdova Anna Macháčková až do smrti sobě vymiňuje, totiž
každoročně sutého obilí: pšenice
1 strych
žita
2 strychy
ječmene
1 strych
a hrachu
2 věrtele
též jednu jalovičku k jejímu užitku, mimo toho žádá stravu, spolu komoru od hospodáře až
do smrti míti.
Při tom pro Frantu jejího schovance vymiňuje jednu mladou kobylu, aby jí měl památku,
za kterou on jemu 30 zl. složiti povinen jest.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 6
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1707 – Břve

Na to položil
Ao. 1750 závdavku vdově Macháčkové 100 zl. neb
do contribuce 22 zl. 44 kr. 2 ¼ d.
důchodenský dluh
za 5 strychů žita do obročenství
čeládce služby za ½ léta 12 zl.

163

85 kop 42 gr. 6 d.
19 kop 26 gr. 6 ¼ d.
3 kopy 6 gr.
6 kop 25 gr. 5 d.
10 kop 17 gr. 1 d.

Ao. 1751 za 2 strychy 1 črvrtec ječmene po 1 zl. 18 kr. do obročenství
2 kopy 13 gr. 5 d.
za 2 strychy 1 věrtel 2 čtvrce ovsa po 54 kr. do obročenství
1 kopu 49 gr. 6 ½ d.
po Alžbětě Čertové bratru Jiřímu Esovi
1 kopu
Frejškovu dítěti Bětě Čermákové z Újezdce
1 kopu
Frantovi chovanci za jednu mladou kobylu 30 zl. neb
25 kop 42 gr. 6 d.
odstupující hospodyni 4 zl. 30 kr.
3 kopy 51 gr. 3 d.

Fol. 93b

Ao. 1752 na contribučenský dluh dle knížky
2 kopy 35 gr. 5 ¼ d.
po Josefovi dítěti Kateřině Hájkové
1 kopu
za 2 věrtele ječmene do obročenství
33 gr. 3 d.
za 2 věrtele ovsa do obročenství
23 gr. 1 d.
odstupující hospodyni Anně Macháčkové
4 kopy 17 gr. 1 d.
za neb. Jana Hanzlíka na mše svaté dle svědectví veleb. pana faráře hostivického
za 1750. et 51. roku
2 kopy
Ao. 1753 na contribučenský dluh dle knížky
po Václavovi Frejškovi ženě
za neb. Jana Hanzlíka na mše svaté
odstupující hospodyni Anně Macháčkové
po Dorotě Václavovi Knížeti za vypravený funus

1
1
1
4
4

kopu 31 gr. 2 ¾ d.
kopu
kopu
kopy 17 gr. 1 d.
kopy 22 gr. 2 d.

Ao. 1754 na contribučenský dluh dle knížky
1 kopu 16 gr. 1 ½ d.
po Václavovi Frejškovi ženě doplatil
30 gr.
za 2 věrtele ovsa do obročenství doplatil
23 gr. 1 d.
po Dorotě Hanzlíkové za vypravený funus
3 kopy 25 gr. 5 d.
Anně Macháčkové
3 kopy 51 gr. 3 d.
Item na místě Anně Macháčkové se poráží jemu držiteli za jednu krávu, která při
gruntě zůstati musela a jí ale v hotovosti se zaplatila
10 kop 17 gr. 1 d.
za 1 strych 1 věrtel ječmene, který jí od hospodáře vydaný byl,
1 kopu 36 gr. 3 d.
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ostatní ale pozůstalost za neb. Anně Macháčkové, která ještě 142 kop 5 gr. 3 ½ d.
vynáší, se rozděluje a patřiti bude, totižto:
k záduší hostivickému i na mše svaté za neb. Annu Macháčkovou a jejího muže
Václava Macháčka třetí díl z té pozůstalosti neb
45 kop 50 gr.
Matějovi Trunečkovi, jakožto manželovi pozůstalému z druhého lože
22 kop 55 gr. 1 ⅜ d.
Janovi Feldekovi jejímu bratru
22 kop 55 gr. 1 ⅜ d.
Mařeně Chalupové sestře
22 kop 55 gr. 1 ⅜ d.
Dorotě Chalupové sestře po neb. Macháčkovi
22 kop 55 gr. 1 ⅜ d.
od rozdílu
4 kopy 34 gr. 2 d.
–––––––––––––––––––––––––––

Facit

142 kop 5 gr. 3 ½ d.

[Ao. 1755] panu faráři hostivickému desátku
na contribučenský dluh dle knížky
Jiřímu Hanzlíkovi
Janovi Feldekovi na 3tí peníz

6 kop 6 gr. 3 d.
7 kop 53 gr. ½ d.
1 kopu
22 kop 55 gr. 1 3/8 d.

[Ao. 1756] na contribučenský dluh dle knížky
Jiřímu Hanzlíkovi
Anně Hanzlíkové synu Václavovi
na mše svaté za neb. Annu a Václava Macháčka

7
1
1
1

kop 10 gr. ¼ d.
kopu
kopu
kopu

ad fol. 93

Ao. 1759 k záduší hostivickému odkázané peníze
Dorotě Markové

2 kopy
1 kopu 30 gr.

Ao. 1760 dědictví po neb. Jiřím Hanzlíkovi se tuto rozděluje, totiž:
nad rozdělení vypadá
9 gr. 3 d.
dědicům Hanzlíkovským
Jiřímu jakožto rychtáři břevskému
8 kop
Janu v Červeném Újezdě
8 kop
Josefu na Břvích
8 kop
Mařeně v Litovicích
8 kop
na mše svaté za rodiče
3 kopy 39 gr. 2 d.
–––––––––––––––––––––––––

Facit
1760 položil, totiž:
od rozdílu
na mše svaté za rodiče

36 kop 48 gr. 5 d.

1 kopu 29 gr. 3 d. rest
3 kopy 39 gr. 2 d. rest

1761 kladl 1 kopu Alžbětě Čertové
2 kopy Anně Bendové

rest
rest

1762 klade 3 kopy Jiřímu Hanzlíkovi
3 kopy Václavovi Hanzlíkovi po Anně

rest
rest

0
0
0
0
5 kop
34 kop 48 gr. 5 d.
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Nyní Josefa Hanzlíka.
Léta Páně 1763 dne […], poněvadž vdovu Kateřinu Plodrovou pán Bůh z toho světa povolati ráčil, a ten po ní pozůstalý grunt na Břvích svýmu zeti Josefovi Hanzlíkovi a manželce
jeho jakožto své nejstarší dceři se vším k němu patřícím příslušenstvím, polma a lukama
dědičně k užívání odevzdala, tak jest s povědomím slavné knížecí Inspeczí takový grunt
skrze rychtářů Josefa Vlčka litovského a Matěje Novotného břevského, též konšela Jana
Trnky litovského právně prošacována
první stavení, sednice, komora, síň, kuchyně, sklep, při tom ještě jedna komora, maštal,
vše dohromady
108 kop
stodola
40 kop
Latus
148 kop

[ad fol. 93]

Latus
148 kop
chlívky již sešlé
2 kopy
druhé stavení kůlna, pod ní kravský chlív, na tom špejchar
45 kop
studna i s obrubou 6 loket hluboká
4 kopy
1den vůz sešlý
6 kop
je
2 pluhy a 2 brány
6 kop
zahrádka, okolní hradební zdi 48 sáhů
18 kop
polovrata
4 kopy
polí orných pod 60 strychů
120 kop
loučnýho pod 1 fůru sena
2 kopy
tuto se taky se přiráží Bonificaci, která budoucně k očekávání jest a předešlému hospodáři
patřiti má obligace a recog. 91 zl. 43 kr. 5 ⅛ d.
78 kop 37 gr. 4 ⅛ d.
––––––––––––––––––
Činí
433 kop 37 gr. 4 ⅛ d.
kterážto summa patřiti bude
do contribučenské kasy na contrib. 1763 – 3 zl. 41 kr. ⅛ d.
3 kopy 9 gr. 3 ⅛ d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterým ročně po 8 kopách skládati bude
Frejškovým dětem, totiž:
Bětě Čermákové z Újezdce
1 kopa 30 gr.
Kateřině Hájkové
1 kopa 30 gr.
32 kop 48 gr. 5 d.
Jiřímu Hanzlíkovi rozvrženo jest43
Matějovi na vojně
38 kop 48 gr. 5 d.
Dorotě †
21 kop
Anně nyní Václ. Hanzlíkovi
34 kop 48 gr. 5 d.
záduší hostivickému od neb. Jana Hanzlíka
10 kop 57 gr. 2 d.
item na mše svaté za neb. Jana Hanzlíka
6 kop 40 gr. 1 d.
řebečskému šafáři
3 kopy 43 gr. 5 d.
hostivickému mistrovi
56 gr. 4 d.
břevskému mistrovi
10 gr. 2 d.
Jiříkovi Hájkovi
18 gr.
43

Šedé texty vepsány dodatečně.
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záduší hostivickému po neb. Annu Macháčkovou
22 kop 55 gr. 1 ½ d.
i na mše svatý za neb. Annu Macháčkovou a manžela Václava Macháčka
22 kop 55 gr. 1 ½ d.
Matějovi Trunečkovi jakožto manželovi pozůstalému z druhého lože
22 kop 55 gr. 1 ½ d.
––––––––––––––––––
Latus
225 kop 7 gr. 2 ⅛ d.

ad fol. 93

Latus

225 kop 7 gr. 2 ⅛ d.
22 kop 55 gr. 1 ⅜ d.
22 kop 55 gr. 1 ⅜ d.

Mařeně Chalupové sestře
Dorotě Chalupové sestře po Václavu Macháčkovi
dětem po neb. Jiřím Hanzlíkovi
Jiřímu na Břve
Janu v Červeném Újezdě
Josefovi na Břvích
Mařeně v Litovicích
Nové dluhy
Jiřímu Koníčkovi
10 zl.
Mařeně Hanzlíkové
14 zl.
Mařeně Richterové
18 zl.
ostatní dětem patřiti bude
na mše svaté za zemřelé rodiče
Rozině na Břvech
Matějovi v Jenči
Kateřina též Velkém Jenči
Anně na Břvích
Bětě na Břvích
od rozvržení

8
8
8
8

kop
kop
kop
kop

8 kop 34 gr. 2 d.
12 kop
15 kop 25 gr. 5 d.
1 kopa 45 gr.
18 kop
18 kop
18 kop
18 kop
18 kop
2 kopy 54 gr. 6 ⅜ d.
–––––––––––––––––––
433 kop 37 gr. 4 ⅛ d.

Facit

N. Sirotčí peníze jsou na tom gruntu dle obligací se sirotčí kasy vypůjčené, který se
v gruntovní knize ujišťujou, totiž 20 zl.44
Na to položil
1763 Mařeně Richterové 15 kop 25 gr. 6 d.
1764 1 kopu 30 gr. Bětě Čermákové
1 kopu 30 gr. Kateřině Hájkové
3 kopy 38 gr. 5 d. Jiřímu Hanzlíkovi
3 kopy 48 gr. 5 d. Anně nyní Václ. Hanzlíkovi

44

Dodatečná poznámka.

rest
rest
rest
rest

0
0
0
4 kopy 11 gr. 2 d.
29 kop
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6 kop Mařeně Hanzlíkové dluh

rest
rest
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0
6 kop

1766 55 gr. 1 ½ d. za neb. Annu Macháčkovou na mše svaté 22 kop 5 gr. 5 ½ d.
6 kop Mařeně Hanzlíkové
rest
0
1767 2 kopy na místě Mařeně Chalupové na šafářský dluh
1 kopu Anně nyní Václavovi Hanzlíkovi
rest
1 kopu za neb. Annu Macháčkovou na mše svaté, rest
1 kopu k hostivickému záduší po Janovi Hanzlíkovi
1 kopu na mše svaté za Jana Hanzlíka

20 kop 55 gr. 1 3/8 d.
28 kop
21 kop 3 gr. 5 1/8 d.
9 kop 57 gr. 2 ½ d.
5 kop 40 gr. 1 d.

Ao. 1768 8 kop 34 gr. 2 d. z dříva Koníčkové dle quitancí hotového zaplacení
rest
0

ad fol. 93

1767 podobně ostatní 21 kop, kteréžto se rozdělují, totižto:
na mše svaté
Mařeně Balounové
Kateřině
od rozdílu

Facit
Ao. 1769 1 kopu na mše svatý za neb. Dorotu
1 kopu Mařeně Balounové
1 kopu Kateřině

6 kop 19 gr. 5 d.
7 kop
7 kop
40 gr. 2 d.
––––––––––––––––
21 kop
5 kop 19 gr. 5 d.
6 kop
6 kop

Ao. 1770, 1771, 1772 1 kopu na mše svatý za neb. Dorotu
rest
2 kopy za neb. Annu Macháčkovou na mše svaté, rest
8 kop Jiřímu na Břve
rest
3 kopy Anně nyní Václavovi Hanzlíkovi
rest

4 kopy 19 gr. 5 d.
20 kop 3 gr. 5 ½ d.
–
25 kop

Ao. 1773 1 kopu na mše svaté za neb. Dorotu
2 kopy za neb. Annu Macháčkovou na mše svaté, rest
2 kopy Anně nyní Václavovi Hanzlíkovi

3 kopy 19 gr. 5 d.
18 kop 3 gr. 5 ½ d.
23 kop

Ao. 1774 1 kopa na mše svaté za neb. Dorotu na mše svaté 2 kopy 19 gr. 5 d.
57 gr. 2 ½ d. k záduší hostivickému za Jana Hanzlíka
rest
12 kop
1 kopu Anně nyní Václavovi Hanzlíkovi
22 kop
Ao. 1775 22 kop Václavovi Hanzlíkovi skoupil na 4tý peníz
rest

0
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Ao. 1776 2 kopy za neb. Annu Macháčkovou na mše svaté, na které již cedulky odvedla
16 kop 3 gr. 5 ½ d.
Ao. 1777 1 kopu za neb. Jana Hanzlíka na mše svaté

5 kop 40 gr. 1 d.

1778 passirt wegen Krieg.
1779 2 kopy 19 gr. 5 d. Dorotě na mše svaté
rest
1 kopu za nebožt. Jana Hanzlíka na mše svaté rest

0
4 kopy 40 gr. 1 d.

Ao. 1780 4 kopy 40 gr. 1 d. na mše svaté za neb. Jana Hanzlíka
0
Ao. 1781 et 1782 10 gr. 2 d. břevskému mistrovi
rest
56 gr. 4 d. hostivickému mistrovi
rest
tý
22 kop 55 gr. 1 ½ d. Matějovi Trunečkovi na 4 peníz
rest

0
0
0

Ao. 1783 6 kop 53 gr. 3 ½ d. Anně Macháčkové k hostivickému záduší odkázané
rest
16 kop 1 gr. 5 d.
1 kopu zase té Anně k hostivickému záduší
rest
15 kop 1 gr. 5 d.
2 kopy Anně Macháčkové na mše svaté
rest
14 kop 3 gr. 5 ½ d.

ad Filio 93

Ao. 1784 1 kopu Anně Macháčkový k hostivickému záduší
rest
1 kopu Anně Macháčkové na mše svaté
2 kopy řebečkému šafáři N. šafářský dluh
rest
2 kopy Anně Macháčkové na mše svaté

14 kop 1 gr. 5 d.
13 kop 3 gr. 5 ½ d.
1 kopa 43 gr. 5 d.
11 kop 3 gr. 5 ½ d.

Ao. 1785 1 kopu Anně Macháčkové k hostivickýmu záduší
rest
1 kopu 43 gr. 5 d. řebečskému šafáři
rest
2 kopy na mše svaté Anně Macháčkové

13 kop 1 gr. 5 d.
0
9 kop 3 gr. 5 ½ d.

Ao. 1786 1 kopa Anně Macháčkové k hostivickému záduší

12 kop 1 gr. 5 d.

1787 1 kopu Anně Macháčkové k hostivickému záduší

11 kop 1 gr. 5 d.

1788 1 kopu též tam

10 kop 1 gr. 5 d.

1789 40 zl. jenečskému Plodrovi

Im neuem Grundbuch folio 340.

rest

0
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Fol. 94a

Ovčín panský
od starodávna tuto jest. Při něm jest štěpnice vedle louky, kteráž se Milostivé vrchnosti
k rukám užívá.
Domek neb byt pro mistra polního a čeleď jeho jest jeden, ku kterémužto pro lepší
vyživení dítek a čeledi své jemu pole dané jsou, totiž jakž toho mapa ukazuje
sub Sig. Э 1, 2, 3, 4 pod 13 strychů jsou pole od starodávna k tomu přidané, neplatí ani
nebere žádný nic.
Domek panský blíž ovčína tu se vynachází jeden, však na stavení velmi chatrný, v kterém prve podruzi zůstávali, nyní ale takový pohodný pražský v nájmu a k němu kousek
pole panského, co pro vždy ovčák užíval nad rybníkem Kally, dle mappy má
sub Sig. Δ 26 pod
3 strychy

Fol. 94b

Pole i luka panská, jenž se tuto vynacházejí, všeckny se ke dvoru litovskému spojily a tuto
se jich více míti nic nepokládá.
Louka obecní
se pod hrází rybníka Nekejcovského nachází pro buďto pastvou, neb hájení na seno jim
vykázala jedna pod
1 strych 2 věrtele
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Fol. 146a

Ves Malý Jeneček

Fol. 146b

Dle urburu má tato obec od starodávna věčný plat, totiž:
úroku svatojiřského
8 zl.
úroku svatohavelského
8 zl.
slepic úročních
vajec úročních

17
17
20
20

kr.
gr.
kusů
kusů

Panu faráři hostivickému desátku na zrně dle urburu starého tato ves dávala
žita na zrně
6 strychů
kteréžto poplatky jak důchodenské, tak také panu faráři nyní i budoucně po stálém vyměření a rozvrhováním dle Proporti usedlostí platiti se budou.
Jsouce nyní pole a luka rozměřené a grunty v rovnou usedlost rozdělené, tak nyní i budoucně i za slepice a vejce dle Proportí platiti se bude.

Fol. 147a

Úroku milostivé vrchnosti

Nyní jsou hospodáři

jsou
v usedlosti
lány

sv. jiřského
kop

gr.

sv. havelského

d. kop

gr.

v summě činí

d. kop

gr.

Tomáš Zábranský

2

4

7

3

4

7

3

8

15

Jan Náprstek

2

4

7

3

4

7

3

8

15

Havel Vondra

2

4

7

3

4

7

3

8

15

6

12

22

3

12

22

3

24

45

Summa

d.
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jsou
v
usedlosti

Panu faráři hostivickému svolujíce k tomu
všickni, by se z mandele žita dva věrtele
na zrně dávalo, a tak budoucně z té obce
jemu přicházeti bude

lány
Nyní jsou
hospodářové

171

žita

pšenice

s. v.

č.

s. v.

č.

ovsa
s.

v.

č.

Vedle snešení
sousedů
a nařízení
milostivé
vrchnosti
kantorovi
hostivickému
dávati se bude
posnopného

chleba

pše
nice

žita

pecny

Tomáš Zábranský

2

3

2

2

1

3

4

4

2

Jan Náprstek

2

3

2

2

1

3

4

4

2

Havel Vondra

2

3

2

2

1

3

4

4

2

6

10

3

2

3

1

12

12

6

Summa

2
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Fol. 148a

Grunt Nedbalovský
od starodávna tak řečený v knihách starých léta 1707 vyšlých folio 17,45

Tomáš Zábranský
má grunty své Sig.
Ujal grunt tento léta 1689 dne 28. January vedle právního prošacování pustý a toliko samo
místo, se vším k němu od starodávna na náležejícím příslušenstvím sobě, manželce, dětem
a budoucím svým za summu
130 kop,
na kteroužto summu za času držení svého až do vyjití roku 1707 vyplatil
25 kop 42 gr. 6 d.
zůstává ještě dopléceti na ten grunt
milostivé vrchnosti
66 kop
sirotkům Pavla Nedbala Pavlovi
6 kop 12 gr. 6 d
Jiříkovi
6 kop 12 gr. 6 d
Alžbětě
6 kop 12 gr. 6 d
Magdaleně
6 kop 12 gr. 6 d
sirotkům Šimona Hrušky
5 kop 12 gr. 6 d
Anně Kroupové
6 kop 12 gr. 6 d
––––––––––––––––
Summa
104 kop 17 gr. 1 d.
K tomu
přijal dle nynějšího vyměření, jakž také mapa a popsání měřice zemského ukazuje,
pole
sub Sig.
19, 25, 26 pod 19 strychů 2 věrtele jsou pole Matěje Esa neb Tuchlovského ze
vsi Litovic, za které po srážce jemu folio 41 sub Sig. 1, 6 et 7 postou-

Fol. 148b

pených 7 ½ strychu ještě za 12 strychů platit bude Dicit folio 41 Zuzaně Perníčkové
24 kop
sub Sig. ♂ 24, 25, 31, 38, 39 – 22 strychů 1věrtel jsou pole Jana Járy ze vsi Litovic, za
3, 4, 5 et 27 postoupených
které on Zábranský po srážce Janu Jírovi folio 20 sub Sig.
15 ¼ strychu polí ještě za 7 strychů platit bude Dicit folio 20 Janovi Jírovi
14 kop
sub Sig. ʘ 13, 23, 26 – 15 strychů 3 věrtele jsou pole Jakuba Bledýho ze vsi Litovic, za
které on Zábranský na místě téhož Bledýho platit bude Dicit folio 34 milostivé vrchnosti
31 kop 30 gr.
sub Sig. ♀ 20, 28, 30 pod 9 strychů 1 věrtele jsou pole Jana Cvekla ze vsi Litovic, za které
on Zábranský sobě ty jemu folio 37 sub Sig.
8, 28 et 33 pod 8 ½ strychu dané pole
poráží a ještě platit bude za 3 věrtele Dicit folio 27 Janovi Cveklovi
1 kopu 30 gr.
45

Bývalý malojenečský statek čp. 6, později Družstevní čp. 949. V roce 1772 byl oddělen malojenečský
statek čp. 13, nyní Družstevní čp. 956.
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sub Sig.

3, 5, 6 pod 7 strychů jsou pole Havla Vondry, za které platit bude týž Zábranský na místě Havla Vondry Dicit folio 148 milostivé vrchnosti 14 kop
sub Sig.
1, 3, 17 pod 4 strychy 3 věrtele jsou pole Jana Náprstka, za které týž Zábranský na místě Náprstka platit bude po 2 kopách Dicit folio 155 Alžbětě Procházkové
9 kop 30 gr.
sub Sig.
2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 pod 41 strychů
2 věrtele jsou pole jeho vlastní od první šacuněk potažené, nedá za ně Zábranský nic.
Summa všech polí jeho
120 strychů

Fol. 149a

Louky míti bude
dle mapy a popsání měřiče zemského
sub Sig. 33 pod 1 strych 1 věrtel jest louka Havla Vondry, za kterou platit bude na místě
Havla Vondry Dicit folio 165 Kateřině Procházkové
2 kopy 30 gr.
Sig.
20 pod 2 věrtele jest louka Jana Náprstka, za kterou platit bude Dicit folio 155
Alžbětě Procházkové
1 kopu
Sig.
32 pod 2 strychy jest louka jeho vlastní v první summě koupená a v šacunku
potažená, nedá za ni nic.
Summa všech luk jeho ve 2 kusech
3 strychy 3 věrtele
Zahradu má při statku v první summě šacovanou, není měřená.
Povinnosti na tom gruntu míti bude nyní i budoucím jako ze dvouch lánů.
Čistí grunt svůj
polma
sub Sig.
12 pustil pod 2 strychy Matoušovi Sobotkovi do Litovic, za které platit bude
Dicit folio 14 týž Sobotka na místo jeho milostivé vrchnosti
4 kopy
sub Sig.
3, 4, 5 et 27 pod 15 strychů 1 věrtel jsou puštěny Janovi Járovi do Litovic,
které sobě týž Jára poráží za těch jemu folio 20 sub Sig. ♂ 24, 25, 31, 38 et 39 puštěných
22 ¼ strychu, nedostane za ně nic.

Fol. 149b

sub Sig.

8, 28 et 33 postoupené 8 ½ strychu Janovi Cveklovi do Litovic, za které od
téhož Cvekla folio 27 sub ♀ 20, 28 et 30 přijatých 9 strychů 1 věrtel, těch poráží a ještě za
1 kopu 30 gr.
3 věrtele platit bude Dicit folio 27 Janovi Cveklovi
sub Sig.
9 puštěno 2 strychy 1 věrtel Bartolomějovi Vlčkovi do Litovic, za kteroužto týž
Vlček na místě Zábranského platit bude Dicit folio 48 milostivé vrchnosti
4 kopy 30 gr.
sub Sig.
26 puštěno 2 strychy Janovi Procházkovi do Litovic, za kterou on platit bude
Dicit folio 59 milostivé vrchnosti
4 kopy
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sub Sig.

1 pod 7 strychů 2 věrtele puštěné jsou Matějovi Esovi do Litovic, které sobě na
těch od něho folio 41 sub Sig.
19, 25 et 26 přijatých 19 ½ strychů srazí, nedostane za
ně nic.
sub Sig.
10, 11, 29 et 30 pod 6 ½ strychu jsou puštěny Šimonovi Hruškovi do Litovic,
za kteréž týž Hruška platit bude Dicit folio 65 milostivé vrchnosti
13 kop
A tak zůstává dopláceti a patřiti bude
milostivé vrchnosti
sirotkům Nedbalovským, totiž Jiříkovi do Jenče
Alžbětě Procházkové
Magdaleně
sirotkům Šimona Hrušky
Zuzaně Perníčkové

96 kop 42 gr. 6 d
7 kop 30 gr.
7 kop 30 gr.
7 kop 30 gr.
9 kop 4 gr. 1 d
24 kop

Fol. 150a

Janovi Járovi
Janovi Cveklovi
Alžbětě Procházkové
Kateřině Flanderové

14 kop
1 kopa 30 gr.
10 kop 30 gr.
2 kopy 30 gr.
––––––––––––––––––––

Summa
Ročně vyplatit má při držení soudu po 6 kopách.

180 kop 47 gr.

Léta Páně 1708 dne 10. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1709 dne 8. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1710 dne 16. January pro nemožnost nepoložil nic.
Léta Páně 1711 dne 24. January položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
2 kopy
Léta Páně 1712 dne 15. Marty položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
4 kopy
Léta 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
Léta 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
0
Léta 1716 dne 29. January položil milostivé vrchnosti

4 kopy

Léta 1717 dne 29. January položil Martin Zábranský gruntovních peněz mil. vrch.
4 kopy
Léta 1718 dne 10. February položil Martin Zábranský – nepoložil
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Nový zápis Martina Zábranského.
Léta 1718 dne 10. February ujal grunt po otci svém sobě, manželce, dětem a budoucím
svým se vším přináležejícím, 2 lány polmi, lukami, zahradou, 2 koně, 1 vůz, 1 pluh, brány
a vysetým obilím, 10 strychů pšenice, 18 strychů žita, 8 strychů ovsa, item otec sobě vyjal
každoročně svému užívání po 3 strychy pole, totiž 1 strych na zimu a 1 strych na jaro
a 1 strych úhorem, však s obyčejnými robotami a platy, též i vyplacení všech dluhů,

Fol. 150b

co otec zanechal a nadělal, za hlavní summu čtyři sta padesát kop
450 kop míš.,
které náležeti dle rozvržení a ročním placením po 6 kopách budou, jakž následuje
milostivé vrchnosti
114 kop 42 gr.
Jiřímu Nedbalovi
7 kop 30 gr.
Alžbětě
18 kop
Magdaleně
7 kop 30 gr.
sirotkům Hruškovým
9 kop 4 gr. 1 d
Zuzaně Perníčkové
24 kop
Janovi Járovi
14 kop
Janovi Cveklovi
1 kopa 30 gr.
Kateřině Flanderové
2 kop 30 gr.
Tomášovi Zábranskýmu, co on do contribuci dlužen
113 kop
item do důchodu
72 kop
Janu Zábranskýmu za zlepšení gruntu
106 kop 13 gr. 6 d.
–––––––––––––––
na kteroužto summu
Facit
450 kop
Léta 1719 dne 8. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
6 kop
Léta Páně 1719 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti

6 kop

Léta Páně 1720 dne 11. Xbris položil mil. vrchnosti
Janovi Cveklovi do Litovic

6 kop
4 kopy 30 gr.

Léta Páně 1721 dne 16. Xbris položil mil. vrchnosti

6 kop

Léta Páně 1722 dne 12. Xbris položil mil. vrchnosti

6 kop

1723 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti

6 kop

Za 1724. rok složil dne 9. January 1725 milostivé vrchnosti

6 kop

Za 1725. rok složil dne 19. 8bris mil. vrch.

6 kop

1726. rok 3. Xbris složil mil. vrch.

3 kopy

1727 dne 31. Xbris mil. vrchnosti

3 kopy
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1728 dne 18. 9ber mil. vrchnosti

3 kopy

1729 mil. vrchnosti

6 kop

1730 mil. vrchnosti

6 kop

1731 mil. vrchnosti

6 kop

1732 mil. vrchnosti na nový nápad dluh důchodenský
sirotku po neb. † Magdaleně Řeřichové Anně […?]

4 kopy
2 kopy

Fol. 151a

1733 položil na dluh důchodenský
4 kopy
Po Tomášovi Zábranským pozůstalé 106 kop 13 gr. 6 d. rozdělujou se mezi jeho
vlastní děti, totiž:
Anně Fiedlmanové †
21 kop 16 kr. 2 d.
21 kop 16 gr. 2 d.
Dorotě Hozvaldové +
Václ. Zábranskému
21 kop 16 gr. 2 d.
Mařeně Polákové
21 kop 16 gr. 2 g.
Martinu Zábranskýmu držiteli gruntu
21 kop 16 gr. 4 d.
+ odkaz k záduší hostivickému panu faráři […?] 8 kop […?]
––––––––––––––––
106 kop 13 gr. 6 d.
1734 položil na dluh důchodenský

4 kopy

1735 položil na dluh důchodenský

4 kopy

1736 na dluh důchodenský
1737 na dluh důchodenský
item na dluh důchodenský

41 kop 3 gr. 3 d
2 kopy 36 gr. 6 d
6 kop

1738 pohořel
1739 pohořel
1740 na dluh důchodenský

6 kop

1741 Magdaleně

7 kop 30 gr.

1742 Anně Fiedlmanové
k záduší hostivický
panu faráři na mše svaté

4 kopy 33 gr. 3 d.
3 kopy
3 kopy

1743 záduší hostivickému
panu faráři

3 kopy
3 kopy

1744
1745 na dluh důchodenský
Jiřímu Nedbalovi
Alžbětě

2 kopy
2 kopy
2 kopy
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Nový zápis Matěje Zábranskýho.
Léta Páně 1746 dne 3. Marty jsouce Martin Zábranský věkem sešlý a tím samým
nedostatečný na delší čas hospodařiti, synu svému staršímu Matějovi (:jenž ostatní bratři
mu právo k té živnosti dobrovolně popustili:) grunt se všema případnosti, povinnosti
a v starých mezích, pak s 1 vozem se vším přináležícím, 1 párem hřebřin a korbou,
s 1 pluhem a bránama a s 1 párem koní, ostatně tak, jak jej sám užíval, odevzdal, pročež
se mu tímto

Fol. 151b

dědičně připisuje za summu hlavní
450 kop
zanechajíc ale odstupující hospodář obilní, panské a peněžité contrib. dluhy, z kterých
první na zimu a druhý ne na Termini, nýbrž dle možnosti a uznání se spláceti musejí, tak
se za ně tuto sráží, totiž:
1 strych 2 čtvrtce přenice
2 kopy 24 gr. 4 ¼ d
2 strychy 1 věrtel 3 čtvrtce žita
4 kopy 10 gr. 5 d.
6 strychů 1 ½ čtvrtce ovsa
5 kopy 13 gr. 2 ¾ d.
do kasy contrib.
130 zl. starého dluhu
17 zl. 8 kr. 1 d. od roku 1741
15 zl. 56 kr. od roku 1744
23 zl. 42 kr. 2 d. od roku 1745
–––––––––––––––
180 zl. 42 kr. 3 d. činí na míšeňské
160 kop 5 gr. 4 d.
Bonificatu neb srážku nynější držitel gruntu užívati bude, z ohledu toho, že všecko při
živnosti sešlé jest.
Item panu faráři hostivickému desátku
3 strychy 2 věrtel 2 čtvrtce žita
6 kopy 12 gr. 6 d
1 věrtel ječmene
19 gr. 2 d.
3 věrtele ovsa
38 gr. 4 d.
a tak ročně kladením po 6 kopách patřiti budou totiž
k záduší hostivickému nový dluh
starým nápadníkům dle předešlého zápisu, a to jmenovitě
Jiřímu Nedbalovi
Alžbětě
sirotkům Hruškovým
Zuzaně Perníčkové
Janu Járovi
Kateřině Flanderové
po nebožtíku Tomášovi Zábranským pozůstalý díl
Anně Fiedlmanové odkaz k záduší hostivickému
panu faráři na mše

51 gr. 3 d.
5 kop 5 gr.
10 kop
7 kop 4 gr. 1 d.
24 kop
14 kop
2 kopy 30 gr.
2 kopy 22 gr.
2 kopy 22 gr.
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Dorotě Hozvaldové46
17 kop 16 gr. 6 d.
Václ. Zábranskému
17 kop 16 gr. 6 d.
Mařeně Polakové
17 kop 16 gr. 6 d.
Martinu Zábranskému
17 kop 16 gr. 6 d.
Bětě Novotnové […?] Kateřině47
17 kop 16 gr. 6 d.
N. Přijde mil. vrch. na důchodenský dluh ještě 15 kop 18 gr. zůstává.48
Nové přidělané dluhy
do Prahy p. Hájkovi
4 kopy 30 gr.
paní Mařeně krejčové
5 kop 8 gr. 4 d.
Francovi Koubovi
3 kopy 25 gr. 5 d.
hostivickýmu šenkýři Ekertovi
7 kop 42 gr. 6 d.
jenečskému kováři
7 kop 42 gr. 6 d.
Magdaleně Pařízkové
1 kopa 42 gr. 6 d.
podkozkému hořejšímu mlynáři
1 kopa 42 gr. 6 d.
jenečskému šenkýři
2 kopy 26 gr. 4 d.
jenečskému židovi
20 kop 16 gr. 2 d.
hostivickému židovi
3 kopy 51 gr. 3 d.
odstupujícímu hospodáři Martinovi Zábranskému zbývá
52 kop 44 gr. ¾ d.
–––––––––––––––––––––––––

Id est

450 kop

Fol. 152a

Výminek.
Martin Zábranský chaloupku vedle statku a každoročně pod 6 strychů polí, to jest 2 na
zimu, 2 na jaro a 2 úhorem (:které mu držitel gruntu vykázati a dělati povinen jest:)
užívati a sobě i manželce sám stravu zaopatřovati byv věděl, kdyby pak Bůh všemohoucí
jednoho z nich do věčnosti povolati ráčil, výminek tento z polovice přestane, ostatně
a poněvadž nejmladší syn Martin bratrovi svému dědičné právo k té živnosti dobrovolně
ustupuje, tak držitel gruntu buď nějaké řemeslo ho učiti, neb pokudž by k němu chuť
neměl, v hotovosti 20 zl. při zrostu jemu dá.
Na to položil
R. 1747 Bonificací na contribučenský dluh obdržel
37 kop 57 gr. 2 ½ d.
Martinovi Zábranskému předešlému hospodáři neb otci funus vypravoval, na který se
mu odpisujou
7 kop
do Prahy p. Hájkovi
4 kopy 30 gr.
paní Mařeně krejčové
1 kopu 42 gr. 6 d.
Franzovi Koubovi
3 kopy 25 gr. 5 d.
hostivickému šenkýři Ekertovi
7 kop 42 gr. 6 d.
jenečskému kováři
4 kopy 17 gr. 1 d.
Magdaleně Pařízkové
1 kopu 42 gr. 6 d.
46

47
48

Částky dodatečně upravovány, protože písař zapomněl na Alžbětu Novotnou. Původní počet kop není
čitelný, 16 grošů škrtnuto.
Vepsána dodatečně mezi řádky.
Dodatečná poznámka u jmen Mařeny Polákové a Martina Zábranského.
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hostivickému židovi
item k záduší hostivickému nový dluh

179

8 kop 4 gr. 6 d.
1 kopu 42 gr. 6 d.
54 gr. 3 d.

1748 položil na dluh obročenský, totižto:
2 strychy 1 věrtel 3 čtvrtce žita
4 kopy 10 gr. 5 d.
2 strychy ovsa
1 kopu 42 gr. 6 d.
panu faráři hostivickému desátek
2 strychy 2 věrtel 2 čtvrtce žita
4 kopy 30 gr.
1 věrtel ječmene
19 gr. 2 d.
3 věrtel ovsa
38 gr. 4 d.
paní Mařeně krejčové
1 kopu 42 gr. 6 d.
jenečskému židovi
3 kopy 25 gr. 5 d.
Mařeně Polákové
1 kopu
Podíl po odstupujícím hospodáři neb. Martinu Zábranským se rozděluje, který ještě
vynáší 45 kop 41 gr. ¾ d., který patří totižto:
k záduší hostivickému
6 kop
panu faráři na mše
6 kop
po neb. Anně Fidlmanové, které neb. Zábranský dal v svém předešlém zápisu v roce
1742 a 1743 odepsat a neskládal49
Veruně vdově
5 kop 22 gr. 1 d.
Matějovi synu, nynějšímu hospodáři
5 kop 22 gr. ½ d.
Rozině, dceři
5 kop 22 gr. ½ d.
Vavřincovi
5 kop 22 gr. ½ d.
Jiřímu
5 kop 22 gr. ½ d.
Martinovi
5 kop 22 gr. 1 d.
od rozdílu
1 kopa 28 gr. 3 ¾ d.
––––––––––––––––––––––––––––

Summa

45 kop 41 gr. ¾ d.
Fol. 152b

Ao. 1749 položil na obilní dluh 2 věrtele pšenice
Bonifikací dle contribučenskou knížku obdržel
panu faráři Hostivickýmu desátek 1 str. 3 věrt. žita
Alžbětě po ní pozůstalému synu Procházkovi v Jenči
jenečskému kovářovi doplatil
jenečskému šenkýři
jenečskému židovi

1 kopu 4 gr. 2 d.
61 kop 2 gr. 1 d.
2 kopy 2 gr. 1 d.
1 kopu
3 kopy 25 gr. 5 d.
2 kopy 26 gr. 4 d.
4 kopy 17 gr. 1 d.

Ao. 1750 položil na obilní dluh 2 věrtele pšenice
3 strychy [?] ovsa
Bonificací dle knížky contribuč. obdržel
paní Mařeně Krejčové
jenečskému židovi Markovi
Janovi Járovi

1 kopu 20 gr. 2 ¼ d
51 gr. 3 d.
13 kop 16 gr. 1 ½ d.
1 kopu 9 gr. 3 d.
3 kopy
1 kopu

49

Patří k předešlým dvěma částkám.
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Ao. 1751 na contribučenský dluh dle knížky contribučenské
Jiřímu Nedbalovi
Alžbětě po ní pozůstalému synu Procházkovi v Jenči
jenečskému neb doberskému židovi Markovi
Anně Fidlmanové na místo jí záduší hostivickému

5
2
1
1
1

kop 26 gr. 5 d.
kopy
kopu
kopu 28 gr. 4 d.
kopu

Ao. 1752 na contribučenský dluh do knížky
1 strych 1 věrtel 2 ½ čtvrtce ovsa do obročenství
Václ. Zábranskému
Bětě Novotnové po Kateřině

1
1
1
1

kopu 24 gr. 3 ¼ d.
kopu 12 gr. 2 ¼ d.
kopu
kopu

Ao. 1753 na nejmilostivějc až do roku 1741 […?] restech dle knížky contribučenské se
odpisuje
35 kop 27 gr. ½ d.
item za firspan na contribučenský rest
36 gr. 2 d.
1 strych ovsa do obročenství
51 gr. 3 d.
Mařeně Polákové
1 kopu
Veruně vdově po neb. Martinovi Zábranským
1 kopu
Anně Klesnerové po Kateřině
1 kopu
Kateřině Osvaldové po Dorotě Hozvaldové
1 kopu
Při tom pozůstalost po neb. Dorotě Hozvaldové se rozděluje mezi pozůstalé děti,
která ješte 16 kop 6 d. vynáší a patřiti bude, totižto:
Kateřině Hozvaldové po vypsání 1 kopy ještě
1 kopa 44 gr. 4 ¾ d.
Josefovi Osvaldovi
2 kopy 44 gr. 4 ¾ d.
Vojtěchovi Osvaldovi
2 kopy 44 gr. 4 ¾ d.
Kateřině Bhutnovej
2 kopy 44 gr. 4 ¾ d.
Barboře Koníčkové
2 kopy 44 gr. 4 ¾ d.
Vavřincovi Osvaldovi
2 kopy 44 gr. 4 ¾ d.
od rozdílu
3 gr. 5 ½ d.
–––––––––––––––––––
Facit
16 kop
6 d.

Fol. 153a

Ao. 1754 na contribučenský dluh dle knížky
od Václava Zábranského na 3tí peníz
Vojtěchovi Osvaldovi
paní Mařeně krejčové doplatil
k záduší hostivickému na místo Anně Fiedlmanové

1 kopu 34 gr. 5 d.
8 kop
1 kopu
33 gr. 3 d.
1 kopu

Ao. 1755 na místo Mařeny Polákové na důchodenský dluh
k záduší hostivickému na místo Anně Fiedlmanové
Josefovi Osvaldovi
Václavovi Zábranskému na 3tí peníz doplatil

1
1
2
8

kopu
kopu
kopy
kop 6 d.
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Při tom podíl po neb. Alžbětě a jejím synu Martinovi Procházkovi se rozděluje mezi
pozůstalé děti a patřiti bude, totižto:
Mařeně Kozákové dceři
7 kop 13 gr. 1 d.
Anně Chalupové
7 kop 13 gr. 2 ½ d.
od rozdílu
33 gr. 3 d.
–––––––––––––––––––––––––––

15 kop

6 d.

Ao. 1756 na contribučenský dluh doplatil dle knížky
3 kopy 28 gr. 4 ¼ d.
Jiřímu Nedbalovi
2 kopy
Mařeně Kozákové po Alžbětě
1 kopu
Bětě Novotné a Anně Klesnerové po Kateřině
1 kopu
po Janu Járovi dcerám dvoum po Matějovi synu v Litovicích
2 kopy
Ao. 1757 Kateřině Blodrové
2 kopy 44 gr. 4 ¾ d.
Veruně vdově po Martinovi Zábranském
1 kopu
podkozskému hořejšímu mlynářovi
1 kopu 42 gr. 6 d.
mil. vrchnosti na místě Mařeny Polákové na důchodenský dluh
1 kopu
Ao. 1758 Veruně vdově po Martinovi Zábranském
1 kopu
po Janu Járovi dcerám dvoum po synu Matějovi v Litovicích
2 kopy
mil. vrchnosti na místě Mařeny Polákové na důchodenský dluh
1 kopu
panu farářovi na mše svaté za neb. Annu Fiedlmanovou 2 kopy
Ao. 1759 Veruně vdově neb máteři funus vypravoval a zaplatil 6 kop 25 gr. 5 d.
mil. vrchnosti na místě Mařeny Polákové na důchodenský dluh
1 kopu
Při tom podíl po neb. Martinovi Zábranském po Veruně manželku jeho se rozděluje
a patřiti bude, totižto:
za neb. Martina Zábranského a ženu jeho na mše svaté 3 kopy 45 gr. 5 d.
synu Matějovi jakožto hospodáři
3 kopy
–––––––––––––––––––––––––

Latus

6 kop 45 gr. 5 d.

Fol. 153b

Latus
Rozině dceři
Vavřincovi synu
Jiřímu
Martinovi
od rozdílu

6
3
3
3
3

kop 45 gr. 5 d.
kopy
kopy
kopy
kopy
37 gr. 2 d.

–––––––––––––––––––––––––

Facit

19 kop 23 gr.
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Ao. 1760 položil 3 kopy Mařeně Kozákové
3 kopy Anně Chalupové

rest
rest
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3 kopy 13 gr. 1 d.
4 kopy 12 gr.

Ao. 1761 kladl 8 kop Janu Járovi
rest
1 kopu Bětě Novotné rest nach erlahalten 2 kopy
rest
a po Kateřině Anně Kleisnerové zůstává jí
rest

6 kop 30 gr. 3 d.
6 kop 30 gr. 3 d.

Ao. 1762 5 ½ kopy Jiřímu Nedbalovi do sirot. účtu
3 kopy Rozině po Mart. Zábranským

–
–

Ao. 1763 5 kop 22 gr. ½ d. Vavřincovi
5 kop 22 gr. ½ d. Jiřímu
po neb. Martinovi Zábranském

rest
rest

–

0
0

Ao. 1764 5 kop 22 gr. ½ d. Rozině po neb. Martinovi Zábranským
rest
–
6 kop 30 gr. 3 d. Bětě Novotné na třetí peníz rest
–
6 kop 30 gr. 3 d. po Kateřině Anně Kleisnerové rest
–
Ao. 1765
Roku 1765 dne 28. ledna při držaných soudech vstoupila před knihy vdova Kateřina
Zábranská vyznávaníc, že podle poslední vůle jejího manžela Matěje a svědectví velebného
pana kaplana hostivického to po neb. otci od francouzské vojny obdržená Bonificace
spravedlivě mezi všecky jeho bratry a sestry patří, totiž
od roku 1747
37 kop 57 gr. 2 ½ d.
1749
64 kop 2 gr. 1 d.
1753
35 kop 27 gr. ½ d.
––––––––––––––––––
Činí
134 kop 26 gr. 4 d.

Fol. 154a

které se následovně rozvrhuje, totižto:
vdově Kateřině
Rozině Čertové v Jenči
Vavřincovi v Malé Jenči
Jiřímu v Řebči
Martinovi
od rozdílu

Facit
Ao. 1766 10 kop Rozině Čertové v Jenči
1 kopu Janovi Járovi

26 kop 1 gr. 3 d.
26 kop 1 gr. 3 d.
26 kop 1 gr. 3 d.
26 kop 1 gr. 3 d.
26 kop 1 gr. 4 d.
4 kopy 19 gr. 2 d.
–––––––––––––––––
134 kop 26 gr. 4 d.
6 kop 2 gr. 4 d.
–
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Ao. 1767 6 kop 4 gr. 4 d. Rozině Čertce, bere ale místo ní vdova Zábranská z dluhu, který
otec její Matěj Kozák museli jí bejati půjčil, ačkoliv ale Rosina dluh zapírá a praví, že
zaplaceno jest, nic však méně on Matěj Kozák přísahu složiti chce v svém starém
70letém věku, že na ten jeho dluh ani krejcaru nedostal.
3 kopy Jiřímu Zábranskýmu
rest
0
Ao. 1768 7 kop Rozině Čertové v Jenči
3 kopy Vavřincovi v Malém Jenči

rest
rest

29 kop 1 gr. 3 d.
23 kop 1 gr. 3 d.

Ao. 1769 2 kopy 44 gr. 4 ¾ d. Vavřincovi Oslavdovi rest
2 kopy 13 gr. Mařeně Kozákové po Alžbětě
rest
2 kopy Vavřincovi v Malém Jenči
rest

–
1 kopa
21 kop 1 gr. 3 d.

Nový zápis Kateřině Zábrance.
Léta Páně 1772 dne 30. Máje popustila od svého gruntu pod 1 lán polí svému nejstaršímu
synovi Josefovi, a to z vůle neb. otce, pročež tyto pole u přítomnosti budoucího dědice
a bratra Josefa z druhého statku skrz inžinira Michla Jarošky se rozdělí, stavení ale se nyní
prošacovalo od rychtáře velkojenečského Tomáše Nedbala a malojenečského Tomáše
Náprstka, jakž následuje:
celé stavení dohromady
130 kop
stodola
92 kop
studna
9 kop
sklep
4 kopy
zahrada
10 kop
Latus
245 kop

Fol. 154b

Latus

245 kop
pár koně, vůz, pluh a brány
94 kop
2 hnojníky
2 kopy
pod 68 strychů polí a pod ½ strychu louky neb 1 fůru loučného dle rozdělení inžinira
138 kop
––––––––
Summa
479 kop
která Summa patří, totiž starým nápadníkům, který ročně po 8 kopách skládati bude
vdově Kateřině
26 kop 1 gr. 3 d.
Rozině Čertové
4 kopy 21 gr. 2 d.
Vavřincovi v Malém Jenči
21 kop 1 gr. 3 d.
Jiřímu v Jenči
26 kop 1 gr. 3 d.
Martinovi
26 kop 2 gr. 3 d.
ostatní ostanou vdově Zábranské
375 kop 33 gr.
–––––––––––––––––
Summa
479 kop
Paměť! Poněvadž syn Josef pod 1 lán polí od té živnosti dostal, tehdy budoucně on žádný
podíl z toho gruntu dostati nemá.
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[Následující text uvedený kurzívou je v knize přeškrtán.]

Nový zápis Josefa Zábranského na 1 lán polí od otce svého Matěje
Zábranského.
Léta Páně 1772 dne 30. Máje pozůstalá vdova Zábranská od svého gruntu, který 2 lány
jest, nadjmenovanému synu nejstaršímu Josefovi polovic, totiž pod 1den lán polí, celé
stavení ale sobě svým nákladem nově vystavěl a od rychtáře velkojenečského Tomáše
Nedbala a malojenečského Tomáše Náprstka právně prošacováno jest, jakž následuje:
sednice, síň, kuchyně, komora, maštal a chlív
138 kop
stodola a při ní sviňský chlív
127 kop
zahrada
10 kop
pluh a brány, které z druhého statku dostal,
2 kopy
1 klisna
35 kop
1 kůň 16letý, který do šacunku nepřijde, bude ale povinen bratru Martinovi 1 vola
vychovat.
pole dle rozdělení inžinýra Michla Jan[…]
Na to položil
R. 1773 wegen Wetterschlag passirt.
R. 1774 […?] passirt.
R. 1775 1 kopu Jiřímu v Řebči

rest

25 kop 1 gr. 3 d.

R. 1776 2 kopy 1 gr. 3 d. Vavřincovi v Malém Jenči

rest

19 kop

R. 1777 2 kopy vdově Kateřině

rest

24 kop

Folio 154

Siehe in neuen Grundbuch des Dorfs Kleinjentsch Fol. 289 e Seq. nene [?] Verschreibung
an den Wensel Zábranský.

Nový zápis Josefa Zábranského na 1 lán polí od otce svého Matěje
Zábranského.
Léta Páně 1772 dne 30. Máje pozůstalá vdova Zábranská od svého gruntu, který 2 lány
jest, nadjmenovanému synu nejstaršímu Josefovi polovic, totiž pod 1den lán polí, celé
stavení ale sobě svým nákladem nově vystavěl a od rychtáře velkojenečského Tomáše
Nedbala a malojenečského Tomáše Náprstka právně prošacován jest, jakž následuje:50
sednice, síň, kuchyně, komora, maštal a chlív
138 kop
stodola a při ní sviňský chlív
127 kop
zahrada
10 kop
pluh a brány, který z druhého statku dostal,
2 kopy
1 klisna
35 kop
50

Při levém okraji listu je množství drobných německy psaných poznámek (juxt), často odkazů do knihy
obligací.
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1 kůň 16letý, který do šacunku nepřijde, bude ale povinen bratru Martinovi 1 vola
vychovat, za kterého jemu 15 zl. 1780 dal a už nic nemá51
pole dle rozdělení inžinýra Michla Jarošky vypadá polovic na ten lán, totiž od kusu
nad rybníkem
2 strychy – věrtele
½ čtvrtce
za stodolou
3
–
3½
též nad rybníkem
1
2
3
nad dráhou
12
–
3½
pod skálou
1
2
2½
u Velkého Jenče
–
1
½
proti Velké Jenči
12
–
2½
na dolíku
5
–
1½
vedle cesty
–
2
1½
na dlouhých
1
3
1
item
–
1
2
–––––––––––––––––––––––––
–––––––
Latus
41
–
2
312 kop

[ad fol. 154]

Latus
od kusu za cestou
pod malým přes cestu

item
též
nad rybníkem
mezi Hostivicí
Summa

41
–
2
2
2
3½
18
2
3½
2
–
½
1
1
2½
–
2
1½
1
2
–
–––––––––––––––––––––––––
68
–
1½

312 kop

Sirotčí peníze se z té restujou 25 zl.52
po 2 kopách
pod 1 fůru sena
Činí

136 kop
2 kopy
––––––––
420 kop,

která summa patřiti bude, totiž:
starým nápadníkům, kterým ročně po 8 kopách skládati bude a vypadá na něj, totiž
Mařeně Kozákové
1 kopa
Anně Chalupové
4 kopy 13 gr. 1 d.
sirotkům Houškovským
7 kop 4 gr. 1 d.
Zuzaně Perníčkové
24 kop
Kateřině Flanderové
2 kopy 30 gr.

51
52

Šedě označena dodatečná poznámka.
Vepsáno dodatečně.
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po Dorotě Osvaldové dětem
Kateřině Osvaldové
1 kopa 44 gr. 4 ¾ d.
Josefovi Osvaldovi
44 gr. 4 ¾ d.
Vojtěchovi Osvaldovi
1 kopa 44 gr. 4 ¾ d.
Barboře Koníčkové
2 kopy 44 gr. 4 ¾ d.
Mařeně Polákové neb Pařízkové na dluh důchodenský
11 kop 6 d.
Po Martinovi Zábranským a Veruně manželce jeho patří synům na mše svaté
3 kopy 15 gr. 5 d.
synu Matějovi
3 kopy
item jiný podíl
5 kop 22 gr.
8 kop 22 gr.
Vavřincovi
3 kopy
Martinovi
3 kopy
hostivickému židovi
2 kopy 8 gr. 4 d.
Anně Fiedlmance k záduší hostivickému
5 kop 22 gr.
Rozině Čertové na mše svaté
6 kop 55 gr.
v Jenči Bonificací
14 kop 40 gr. 1 d.
Latus
103 kop 27 gr. 2 d.
[ad fol. 154]

Latus

103 kop 27 gr. 2 d.,

Dluhy lidské
jenečskému sládkovi
14 zl. 30 kr.
12 kop 25 gr. 5 d.
paní Patznerové
10 zl.
8 kop 34 gr. 1 d.
hostivickému Dejmkovi
5 zl.
4 kopy 14 gr. 1 d.
vdově Zábranské ostane na pole a na dobytek, který ona do toho statku dala, po srážce
dluhů nápadníkům
81 kop 32 gr. 6 d.
ostatní patří nynějšímu Zábranskovi hospodáři, poněvadž on stavení nově svým nákladem
vystavěl
209 kop 42 gr. 6 d.
––––––––––––––––
Summa
420 kop
Výminek. Budoucně vdova Zábranská na tom statku k pohledávání míti bude, totiž:
1 ½ strychu pšenice, 4 strychy žita a 1 strych ječmene, 1 věrtel hrachu, 2 mandele dlouhé
a 1 mandel krobní slámy, 1 kopku sena a tolik otavy
Na to položil
Ao. 1773 wegen Wetterschade passirt.
Ao. 1774 4 kopy 17 gr. 2 d. hostivickému Dejmkovi

rest

–

Ao. 1775 4 kopy paní Pacnerce

rest

4 kopy 34 gr. 1 d.

Ao. 1776 4 kopy 34 gr. 1 d. paní Pacnerce
44 gr. 4 ¾ d. Josefovi Osvaldovi
1 kopu Mařeně Kozákové

rest

0
–
–

Ao. 1777 2 kopy Anně Chalupové

rest

2 kopy 13 gr. 1 d.
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1778 passirt wegen Krieg.
1779 5 kop jenečskému sládkovi

7 kop 25 gr. 5 d.

1780 1 […?] 15 fl. dem Bruder Martin bezahlt
Ao. 1781 et 1782 2 kopy Mařeně Polákové neb Pařitkový na důchodenský dluh
rest
9 kop 6 gr.
2 kopy Martin Zábranský a Verunu manželku jeho na mše svaté
rest
1 kopa 45 gr. 5 d.
8 kop 22 gr. Matějovi
rest
0

[ad fol. 154]

Ao. 1783 2 kopy 13 gr. 1 d. Anně Chalupové
rest
2 kopy Rozině Čertové
rest
1 kopu Mařeně Pařízkové na důchodenský dluh rest
2 kopy 8 gr. 4 d. hostivickému židovi
rest

0
19 kop 2 gr. 1 d.
8 kop – 6 d.
0

Ao. 1784 1 kopu Mařeně Pařízkové na důchodenský dluh
rest
7 kop 6 gr.
1 kopu 45 gr. 5 d. Martinovi Zábranskému a Veruně na mše svaté
rest
0
1 kopu 44 gr. 4 ¾ d. Kateřině po Osvaldovi
rest
0
1 kopu 44 gr. 4 ¾ d. Vojtěchovi podobně
rest
0
Ao. 1785 1 kopu Mařeně Pařízkové na důchodenský dluh
rest
1 kopu Rozině Čertové
rest
10 kop vdově Zábranské
rest

6 kop 6 gr.
18 kop 2 gr. 1 d.
71 kop 32 gr. 6 d.

Ao. 1786 1 kopu Mařeně Pařízkové na důchodenský dluh
rest
2 kopy Rozině Čertové
rest

5 kop 6 gr.
16 kop 2 gr. 1 d.

1787 1 kopu Mařeně Pařízkové na důchodenský dluh
4 kopy 6 gr.
3 kopy Vavřincovi po něm 4 dětem totiž: Petrovi na vojně, Mařeně, Václavovi a Jiřině
rest
0
1788 1 kopu Mařeně Pařízkové do důchodu
2 kopy Rozině Čertové
4 kopy vdově Zábranské
1789 1 kopu Mařeně Pařízkové do důchodu
1 kopu jenečskému sládkovi
2 kopy 44 gr. 4 ¾ d. Barboře Koníčkové

3 kopy 6 gr.
14 kop 2 gr. 1 d.
67 kop 32 gr. 6 d.
2 kopy 6 gr.
6 kop 25 gr. 5 d.
0

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 6
Purkrecht neb knihy gruntovní panství tachlovského 1707 – Jeneček

188

[ad fol. 154]

Ao. 1790 1 kopu Mařeně Pařízkové na důchodenský dluh
rest
1 kopu Rozině Čertové
1 kopu jenečskému sládkovi
1791 1 kopu 6 gr. Mařeně Pařízkové na důchodenský dluh
2 kopy jenečskéýmu sládkovi

1 kopa 6 gr.
13 kop 21 gr.
5 kop 25 gr. 5 d.
0
3 kopy 25 gr. 5 d.

Ao. 1792 2 kopy též jemu
1 kopa 25 gr. 5 d.
Pozůstalost po Rozině Čertové jest 13 kop 21 gr. a patřejí:
na mše svaté
2 kopy 29 gr. 4 d.
Anně Bláhové
2 kopy 29 gr. 4 d.
Mařeně Kratochvílové
2 kopy 29 gr. 2 d.
Rozině Nedbalové
2 kopy 29 gr. 2 d.
Kateřině Soukupové
2 kopy 29 gr. 2 d.
od rozdílu
4 gr.
–––––––––––––––––
Činí
13 kop 21 gr.
1 kopu na mše svaté
rest
1 kopa 29 gr. 4 d.
1 kopu Anně Bláhové
rest
1 kopa 29 gr. 4 d.
1 kopu Rozině Nedbalové
rest
1 kopa 29 gr. 2 d.
2 kopu jenečskému sládkovi
rest
1 kopa 25 gr. 5 d.
Ao. 1793 1 kopu na mše svaté
Anně Bláhové
Rozině Nedbalové
1 kopu Mařeně Kratochvílové
1 kopu Kateřině Soukupové
1 kopu 25 gr. 5 d. jenečskému sládkovi
1794 29 gr. 4 d. na mše svaté za Matouše
1 kopu 29 gr. 4 d. Anně Bláhové
1 kopu 29 gr. 2 d. Rozině Nedbalové

rest

29 gr. 4 d.

rest
rest
rest

1 kopa 29 gr. 2 d.
1 kopa 29 gr. 2 d.
0

rest

0
0
0

[ad fol. 154]

1795 1 kopu 29 gr. 2 d. Mařeně Kratochvílové
1 kopu 29 gr. 2 d. Kateřině Soukupové
2 kopy 30 gr. Kateřině Flandrové

rest

0
0
0

1796 1 kopu za † Martina a Verunu Zábranskou
3 kopy Matějovi Zábranskému

rest

1 kopa 45 gr. 5 d.
0

1797 7 kop 4 gr. 1 d. sirotkům Hruškovským

0
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R. 1799
Rozdíl dědičný po † vdově Zábranské per
od rozdílu
na mše sv. za † Matěje a Kateřinu Zábranských
synu Josefovi hospodáři
dceři Anně Tuhé do Přítočna
synu Martinovi v Jenči
dceři Mařeně Slabochové do Úhonic

67 kop 32 gr. 6 d.
17 gr.
13 kop 27 gr. 6 d.
13 kop 27 gr.
13 kop 27 gr.
13 kop 27 gr.
13 kop 27 gr.
––––––––––––––––
Facit
67 kop 32 gr. 6 d.
5 kop 22 gr. Anně Fiedelmanové k záduší hostivickému
rest
–
1 kopu na mše za Matěje a Kateřinu Zábranskou
12 kop 27 gr. 6 d.

Ao. 1800 1 kopu na mše za Matěje a Kateřinu Zábranskou
6 kop Anně Tuhé do Přítočna

11 kop 27 gr. 6 d.
7 kop 27 gr.

Ao. 1801 1 kopu na mše za Matěje a Kateřinu Zábranskou
6 kop synu Martinovi v Jenči

10 kop 27 gr. 6 d.
7 kop 27 gr.

Ao. 1802 1 kopu na mše za Matěje a Kateřinu Zábranskou
6 kop Mařeně Slabochové do Úhonic

9 kop 27 gr. 6 d.
7 kop 27 gr.

Ao. 1803 7 kop 27 gr. Anně Tuhé do Přítočna
1 kopa na mše za Matěje a Kateřinu Zábranskou

–
8 kop 27 gr. 6 d.

Ao. 1804 1 kopu na mše za Matěje a Kateřinu Zábranskou
7 kop 27 gr. synu Martinovi v Jenči

7 kop 27 gr. 6 d.
–

Folio 154

Nový zápis Jakuba Zábranskýho.

N. Cons. 6.
Léta Páně 1778 dne 8. December popustila vdova Kateřina Zábranská dobrovolně grunt
neb hospodářství svému synu Jakubovi Zábranskému, poněvadž ona pro sešlost věku déle
hospodařit nemohla, pročež ten grunt se jemu i jeho budoucí manželce se vším k němu
patřící příslušenství a povinností s povolením slavného úřadu hospodářského jenečského
přišacovaný skrze rychtáře Víta Fouska dolnoptického a domácího rychtáře Tomáše
Náprstka, jak následuje, totiž:
první stavení sednice, síně, 3 komory, 2 chlívy, 1 sklípek tuze sešlý a 5 trámů zlámaných
za
46 kop
kůlna na 6 sloupech vystavěná za
10 kop
2 sviňské chlívky sešlé za
3 kopy
stodola zděná s dvouma vraty
48 kop
studna roubená s okovem a řetězem
4 kopy
vůz sešlý se vším příslušenstvím
14 kop
pluh a 1 brány sešlé
2 kopy
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vrátka malý a tuze špatný
1 kopa
1 klisna v prostředních letech
40 kop
polí orných pod šedesáte strychů
120 kop
zahrádka pod 1 strych s některým stromem vysázená
6 kop
Item jedna klisna, která není šacována, za kterou nynější hospodář své sestře Mařeně
svatbu vystrojiti povinen bude
––––––––
Činí
296 kop
kterážto summa následovním patřiti bude, totiž:
do contribučenské kasy
37 zl. 57 kr. 2 ¼ d.
32 kop 32 gr. ¾ d.
starým nápadníkům dle gruntovní knihy, kterou ročně po 8 kopách hospodář skládat
povinen bude, totiž:
nebožtíku otci bratrům a sestrám
vdově Kateřině nyní […?] Mařeně do […?]
24 kop
––––––––––––––––
Latus
56 kop 32 gr. ¾ d.53

[ad fol. 154]

Latus

56 kop 32 gr. ¾ d.
4 kopy 21 gr. 2 d.
19 kop
25 kop 1 gr. 3 d.
26 kop 1 gr. 3 d.
165 kop 3 gr. 5 ¼ d.
–––––––––––––––––
Činí
296 kop
Výminek. Bude nový hospodář povinen své máteři do její smrti ročně dáti, totiž:
pšenice vrchovatý míry
1 ½ strychu
žita
4 strychy
ječmene
1 strych
hrachu
1 věrtel
při tom jednu krávu z hospodářství při jí vychovat nebo ročně 2 mandele dlouhé a 1 mandel drobné slámy, též taky 1 kopku sena a 1 kopku otavy dáti.

Rozině Čertové
Vavřincovi v Malém Jenči † patřejí dětem
Jiřímu v Řebči
Martinovi je na vandře
ostatní patří staré hospodyni vdově Kateřině Zábranské

Paměť.
1ní Se mimo šacunku ještě všelijaký dobytek vynachází, o který se děti samy rozdělovati
a patřiti bude, totiž:
Martinovi Zábranskému 1 vola tažného 3letého.
Mařeně, která ještě svobodná jest, on bratr jakožto nový hospodář povinen bude jí až
ho bude potřebovati 1 krávu a jednu dvouletou jalovici, též 1 roční hříbě vydati, při
tom kdyby pán Bůh štěstí dal, podle možnosti svatbu vystrojiti.
2.
Kdyby pán Bůh máteř neb starou hospodyni z toho světa na věčnost povolal, tak
nový hospodář povinen bude z její pratensí funus vystrojiti, a co zbyde, za ní mše
svaté patřiti má54
53
54

Při spodním okraji dvě německy psané juxty (poznámky) odkazující do knihy obligací.
Při spodním okraji dvě německy psané juxty (poznámky).
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[ad fol. 154]

3.

4.

Všechna stará bonifikace z předešlé vojny, též také ty zapůjčené peníze dle stavové
oblikace, které z contribučenské kasy budoucně přijíti mohly, bude patřit staré hospodyni.
Poněvadž syn Josef pod 1 lán polí od tý živnosti dostal, tehdy budoucně při rozdělování mateřský pratensí žádný podíl více dostati nemá.

Na to položil
1779 4 kopy 21 gr. 2 d. Rozině Čertové

rest

1780 32 kop 32 gr. ¾ d. na contribuci

0
0

Ao. 1781 et 1782
Pozůstalost po nebožtíkovi Vavřincovi v Malém Jenči 19 kop se rozděluje:
od rozdílu
4 gr. 2 d.
na mše svaté za Vavřince a manželku
2 kopy 55 gr. 5 d.
syn Petr na vojně
4 kopy
Jiřík v Jenči
4 kopy
dcera Mařena svobodná
4 kopy
syn Václav
4 kopy
––––––––––––––––
19 kop
4 kopy syn Petr na vojně
rest
0
1 kopa na mše za rodiče
rest
1 kopa 55 gr. 5 d.
4 kopy vdově Kateřině nyní dceři v Chýni
rest
20 kop
R. 1783 2 kopy Jiřímu v Řebči
rest
23 kop 1 gr. 3 d.
1 kopa 55 gr. 5 d. na mše svaté za Vavřinu a manželku
rest
–
R. 1784 2 kopy Jiřímu v Řebči
2 kopy dceři Mařeně svobodné
2 kopy vdově Kateřině nyní dceři Mařeně

rest
rest
rest

R. 1785 2 kopy Jiřímu v Jenči z rozdělení
4 kopy Václavovi bratru podobně

rest
rest

R. 1786 2 kopy Jiřímu v Jenči
2 kopy Mařeně svobodné

21 kop 1 gr. 3 d.
2 kopy
18 kop
2 kopy
0
0
0

[ad fol. 154]

1787 4 kopy Jiřímu v Řebči

rest

17 kop 1 gr. 3 d.

1788 4 kopy též jemu

rest

13 kop 1 gr. 3 d.

1789 4 kopy též jemu

rest

9 kop 1 gr. 3 d.
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1790 4 kopy Jiřímu v Řebči

rest

5 kop 1 gr. 3 d.

1791 4 kopy též jemu
1 kopa 1 gr. 3 d. za jeho na mše svaté

rest

1 kopa 1 gr. 3 d.
0

Ao. 1792
Pozůstalost po Kateřině Zábranské vynáší
a patřejí:
na funus Kateřině
od rozdílu
na mše svaté
Anně Tupé v Přítočně
Martinovi Zábranskému
Jakubovi
Mařeně Slabochové do Úhonic

165 kop 3 gr. 5 ¼ d.
12 kop
40 gr. 5 ¼ d.
32 kop 23 gr.
30 kop
30 kop
30 kop
30 kop
––––––––––––––––––
165 kop 3 gr. 5 ¼ d.

Činí
1792 1 kopa na mše svaté

rest

31 kop 23 gr.

1793 2 kopy též tam
4 kopy Mařeně Slabochové do Úhonic

29 kop 23 gr.
26 kop

1794 6 kop Anně Tuhé do Přítočna
2 kopy na mše svaté

24 kop
27 kop 23 gr.

1795 2 kopy též tam
6 kop Martinovi Zábranskému
10 kop Mařeně Slabochové do Úhonic

25 kop 23 gr.
24 kop
16 kop

1796 10 kop Mařeně do dtto
2 kopy na mše svaté za rodiče

6 kop
23 kop 23 gr.

1797 2 kopy dtto
8 kop Anně do Přítočna

21 kop 23 gr.
16 kop
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Fol. 155a

Grunt Piplasovský
od starodávna tak řečený v knihách starých léta 1707 vyšlých folio 19,55

Jan Náprstek
má grunty své sub Sig.
Léta Páně 1701 vzavše vdovu nebožtíka Matěje Nedbala Jan Náprstek, ačkoliv spolu vždy
v dobrém srozumění hospodářství své spravovali, nic však méně jsouce tu neb. Nedbala
dva sirotky, pročež léta 1705 dne 30. January ujal grunt tento se vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím tak jakž skrze Jiříka Nedbala rychtáře jenešského, Pavla
Maříka rychtáře hostivického, Pavla Dvořáka z Hostivic právně prošacován byl, za 400 kop,
k tomu přijavše všeho nebožtíka Nedbala zůstalého hospodářství a nábytku, dodáno
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 z Kladna skoupený
podíl 46 kop 10 gr., item co on držitel za času svého na stavení své vlastní naložil a zlepšil,
jemu se sráží 35 kop 50 gr., jenž vynáší 100 kop a tak v doplacení zůstává jmenovitě
500 kop
každoročně po 6 kopách skládati,
na kteroužto summu za času držení svého až do vyjití roku 1707 vyplatil
12 kop
Zůstává ještě dopláceti na ten grunt
milostivé vrchnosti
71 kop 30 gr.
Anně Esové
14 kop 35 gr.
Jiříkovi Nedbalovi do Jenče
14 kop 35 gr.

Fol. 155b

Alžbětě Procházkové do Řeže
Kateřině, po ní sirotkům Šimona Hrušky
manželce své přichází
sirotkům Anně a Kateřině po 119 kopách 23 gr. 2 ½ d. čili
Summa

14 kop 35 gr.
14 kop 35 gr.
119 kop 23 gr. 2 ⅓ d.
238 kop 46 gr. 5 d.
––––––––––––––––––
488 kop

K tomu
přijal dle nynějšího vyměření jakž toho mapa a popsání měřiče zemského ukazuje
Pole
sub Sig.
4, 32 pod 6 strychů 2 věrtele jsou pole Havla Vondry, za které po srážce jemu
Vondrovi folio 165 sub Sig.
4 et 5 puštěných 3 strychy ještě za 3 ½ strychu platit bude
Dicit folio 165 na místě Havla Vondry milostivé vrchnosti
7 kop
sub Sig.
24 pod 2 strychy jest pole od Matěje Esa z Litovic, které sobě má těch jemu
Esovi folio 41 sub Sig. 1 et 8 puštěných 9 ½ strychu sráží a jemu za ně nic nedá.
55

Malojenečský statek čp. 1, nyní Družstevní čp. 944.
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sub Sig.

8 a 9 pod 7 ¼ strychu jsou pole Šimona Hrušky z Litovic, které sobě na těch
jemu Hruškovi folio 65 sub Sig. 10, 11 et 12 puštěných 11 strychů 1 věrtel srazí a neplatí mu za ně nic.
sub Sig. ♂ 35, 36, 37 pod 13 strychů 1 věrtel jsou pole Jana Járy z Litovic, za které po
srážce za pole jemu ut folio 20 sub Sig.
5 et 6 postoupených 4 strychy 1 věrtel ještě za
9 strychů platit bude Dicit folio 157 Janovi Járovi
10 kop 30 gr.
a Havlovi Vondrovi
7 kop 30 gr.

Fol. 156a

sub Sig. ʘ 22 přijal 14 strychů, bylo jest pole Jakuba Bledýho z Litovic, které sobě na těch
jemu Bledýmu ut folio 34 sub Sig. 13 et 26 puštěných 16 ½ strychu poráží a nedá za ně
nic.
sub Sig. ♀ 24, 25 26 pod 9 ¼ strychu jsou pole Jana Cvekla z Litovic, které sobě výš
jmenovaným způsobem na těch jemu Cveklovi ut folio 27 sub Sig.
3, 9 et 27 puštěných
16 ½ strychu poráží a jemu na ně nic nedá.
sub Sig.
1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29 pod 67 strychů 3 věrtele jsou pole
jeho vlastní v právním šacunku potažené, nedá za ně nic žádnému.
Louky míti bude,
jakž toho mapa poukazuje,
sub Sig. 34, 35 přijal pod 1 strych 3 věrtele od Havla Vondry, za kterou platit bude Dicit
folio 165 on Náprstek Martinovi Vondrovi do Jenče
3 kopy
sub Sig.
1 pod 2 věrtele od Matěje Esa z Litovic, za kterou sobě na těch jemu daných
9 ½ věrtele polích poráží, nedá mu za ně nic.
sub Sig. 29 a 31 – 1 strych 2 věrtele jsou louky jeho vlastní v prvním šacunku potažené,
nedá mu za ně nic.
Summa všech luk jeho ve 2 kusech míti bude
3 strychy 3 věrtele
Zahradu nemá žádnou, jest mu měřená za pole.
Povinnosti nyní i budoucně na tom gruntě míti bude jakožto ze dvouch lánů.

Fol. 156b

Čistí grunt svůj
polma
sub Sig.
4 et 5 pustil 3 strychy Havlovi Vondrovi, které sobě na těch od něho folio 165
sub Sig. 4 et 32 pod 6 ½ strychů srazil, nedostane za ně nic.
sub Sig.
1 et 8 puštěné jsou 9 ½ strychu Matějovi Esovi, za které po srážce těch od
něho přijatých 2 strychů folio 41 sub
24 ještě týž Matěj Es platit bude 7 ½ strychu Dicit
folio 41 milostivé vrchnosti
15 kop
sub Sig.
10, 11 et 12 pustil 11 strychů 1 věrtel Šimonovi Hruškovi, za které on Šimon
Hruška po srážce těch od něho folio 65 sub Sig. 8 et 9 přijatých 7 ¼ strychu ještě platit
bude za 4 strychy Dicit folio 65 Šimon Hruška milostivé vrchnosti
8 kop
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sub Sig. 5 et 6 pod 4 strychy 1 věrtel jsou puštěné Janovi Járovi, které sobě ale na těch
ut folio 20 sub Sig. ♂ 35, 36 et 37 přijatých 13 strychů 1 věrtel poráží a nebere za ně nic.
sub Sig.
13 et 26 pustil 16 ½ strychu Jakubovi Bledýmu do Litovic, za které po srážce
těch od něho ut folio 155 sub Sig. ʘ 22 od něho přijatých 14 strychů ještě za 2 ½ strychu
platit bude týž Jakub Bledý Dicit folio 34 Jiříkovi Nedbalovi do Jenče
5 kop
sub Sig.
3, 9 et 27 – 16 strychů 2 věrtele jsou puštěné Janovi Cveklovi do Litovic, za
které on po srážce za ut folio 156 sub Sig. ♀ 24, 25 et 26 jemu postoupených 9 ¼ strychu
ještě za 7 ¼ strychu týž Cvekl platit bude Dicit folio 27 Anně Esové
14 kop 30 gr.
sub Sig.
14 pod 1 strych 3 věrtele puštěné Matoušovi Sobotkovi do Litovic, za které
platit bude týž Sobotka Dicit folio 14
Fol. 157a

na místě Náprstka milostivé vrchnosti
3 kopy 30 gr.
Sig.
15 pod 2 strychy Martinovi Járovi do Litovic, za které týž Jára platit bude Dicit
folio 4 milostivé vrchnosti
4 kopy
sub Sig.
17, 3 pod 4 strychy 3 věrtele Tomášovi Zábranskýmu, za které on na místě
Náprstka za ně platit bude Dicit folio 148 Alžbětě Procházkové do Řeže
9 kop 30 gr.
sub Sig.
25 pod 4 strychy pustil k hospodě do Velké Jenče, za které mu milostivá
vrchnost na gruntu svém sraziti ráčí
8 kop
26 pod 1 věrtel pustil Janovi Procházkovi do Litovic, za které platit
Od pole sub Sig.
bude Dicit folio 59 milostivé vrchnosti
30 gr.
Louky pustil

sub Sig.
20 nad rybníkem 2 věrtele Tomášovi Zábranskýmu, za které mu platit bude
Dicit folio 148 Alžbětě Procházkové
1 kopu
sub Sig.
30 pod 1 strych jest puštěna Janovi Cveklovi do Litovic, za kterou týž Cvekl
platit bude Dicit folio 27 Alžbětě Procházkové do Jenče
2 kopy
Tak zůstává ročně po 6 kopách dopláceti a patřiti bude
milostivé vrchnosti
Anně Esové
Jiříkovi Nedbalovi do Jenče
Alžbětě Procházkové
sirotkům Šimona Hrušky

39 kop 30 gr.
5 gr.
9 kop 35 gr.
2 kopy 5 gr.
14 kop 35 gr.
Fol. 157b

manželce své díl po předešlém manžely svém
sirotkům Anně a Kateřině
Havlovi Vondrovi
Janovi Járovi
Martinovi Vondrovi do Řeže

119 kop 23 gr. 2 ½ d.
238 kop 46 gr. 4 ½ d.
7 kop 30 gr.
10 kop 30 gr.
3 kopy 20 gr.
–––––––––––––––––––––––––––

Summa

445 kop 20 gr.
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Léta Páně 1708 dne 10. January položil
peněz gruntovních milostivé vrchnosti
Anně Esové
Alžbětě Procházkové

3 kopy 30 gr.
5 gr.
2 kopy 5 gr.

Léta Páně 1709 dne 8. January položil
peněz gruntovních milostivé vrchnosti

2 kopy

Léta Páně 1710 dne 16. January položil
gruntovních peněz milostivé vrchnosti

3 kopy

Léta Páně 1711 dne 24. January položil
gruntovních peněz mil. vrchnosti

3 kopy

Léta Páně 1712 dne 15. Marty položil
gruntovních peněz mil. vrchnosti

4 kopy

Léta Páně 1713 dne 15. February položil
gruntovních peněz milostivé vrchnosti

6 kop

Léta 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
6 kop
Léta 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
6 kop
Léta 1716 dne 28. January položil mil. vrch.

6 kop

Léta 1717 dne 28. January položil sirotkům Šimona Hrušky na dluh důchodenský
4 kopy
Léta 1718 dne 10. February položil sirotkům Šimona Hrušky na dluh důchodenský
4 kopy
Léta 1719 dne 8. February položil sirotkům Šimona Hrušky na dluh Kateřině do sirotčí
truhly
6 kop 35 gr.
Fol. 158a

Léta Páně 1719 dne 14. Xbis položil
Jiříkovi Nedbalovi do Jenče
item Martinovi Vondrovi
Léta Páně 1720 dne 11. Xbris položil
Anně Fouskové do Přítočna
Kateřině Vlčkové do Litovic
Havlovi Vondrovi vyplatil
na svou manželku dal sobě odepsati její čelý podíl
Léta 1721 dne 16. Xbris položil Anně Fouskové
a Kateřině Vlčkové

9 kop 35 gr.
3 kopy 20 gr.
3 kopy
3 kopy
7 kop 30 gr.
119 kop 23 gr. 2 ½ d.
3 kopy
3 kopy
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Léta 1722 dne 12. Xbris položil Anně Fouskové
a Kateřině Vlčkové

3 kopy
3 kopy

Léta 1723 dne 12. Xbris Anně Fouskové
a Kateřině Vlčkové

3 kopy
3 kopy

Léta 1724 dne 9. January 1725 Anně Fouskové
a Kateřině Vlčkové

3 kopy
3 kopy

1725 dne 19. 8bris Anně Fouskové
a Kateřině Vlčkové

3 kopy
3 kopy

1726 dne 3. Xbris Anně Fouskové
a Kateřině Vlčkové

3 kopy
3 kopy

1727 dne 31. Xbris Anně Fouskové
a Kateřině Vlčkové

3 kopy
3 kopy

1728 dne 6. Xbris Anně Fouskové
sirotkům po Kateřině Vlčkové

3 kopy
3 kopy

Léta Páně 1729 urovnaje se držitel gruntu s nápadnicí Annou Fouskovou sráží jejího
podílu, za který ona jednu krávu, kobylu a něco obilí dostala a s tím spokojena býti se
vyznala, pročež tuto se odpisují
84 kop 23 gr. 2 ¼ d.
1730 položil Kateřině Vlčkové dědicům
poněvadž
1731 Janovi Járovi do Litovic

6 kop
10 kop 30 gr.

1732 Kateřině Vlčkové dědicům do Litovic

3 kopy

1733 Kateřině Vlčkové

6 kop

1734 Kateřině Vlčkové

4 kopy

1735 Kateřině Vlčkové

3 kopy

1736 Kateřině Vlčkové

3 kopy

1737 Kateřině Vlčkové

3 kopy

Fol. 158b

1738 Kateřině Vlčkové

3 kopy

1739 Kateřině Vlčkové

3 kopy

1740 Kateřině Vlčkové

3 kopy

1741 Kateřině Vlčkové

3 kopy

1742 Kateřině Vlčkové

3 kopy
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1743 Kateřině Vlčkové

3 kopy

1744 Kateřině Vlčkové
Ostatní platiti bude Josef

4 kopy

1746, 1748, 1749 [nečitelné, psáno přes navazující zápis Josefa Náprstka]

Josef Náprstek.
Léta Páně 1744 […?] se Jan Náprstek velmi věkem sešlého, takže by času toho kterého by
jej Bůh k sobě na věčnost povolati ráčil, mezi pozůstalé dědice z dvojího lože splozené
nějaká váda a mrzutost povstati mohla, z té příčiny jsa ještě při dobrém a zdravém rozumu
z vůle a povolení vrchní a úřadu hejtmanského takový grunt se vším k němu patřícím
příslušenstvím svému nejmladšímu synu z druhého manželstva splozenénu Josefovi, však
až po smrti své, postupuje a jemu se tu takový pojišťuje, pokudž by ale on Josef bez
dědiců tak z tohoto světa sejíti měl, tehdy to vše nápodobným způsobem na druhého
bratra nejmladšího z prvního lože jménem Tomáše připadnouti má, a tak ujímá týž Josef
Náprstek nadejmenovaný grunt a v těch mezech a ohradách, jak jej téhož otec užíval, a až
do smrti své k svému užívání zanechává, za summu hlavní trhovou
583 kop
kteráž summa ročním kladením po 7 kopách patřiti bude takto
Kateřině Vlčkové ještě nedoplacených
51 kop 20 gr.
novým nápadníkům aneb dědicům z prvního manželstva
Alžbětě za Jirotku vdané
46 kop 46 gr. 4 ½ d.
–––––––––––––––––––––––––––

Latus

98 kop 6 gr. 4 ½ d.

Fol. 159a

Latus
Jiřímu Náprstkovi
Dorotě za Koutnýho
Janovi na vojně
Vítovi v Sobíně
Lidmile za Sobotku
Tomášovi Náprstkovi
z druhého manželstva
Matějovi
Josefovi hospodáři
Terezii
Anně
od rozdílu

98
46
46
46
46
46
46

kop
kop
kop
kop
kop
kop
kop

6 gr. 4 ½ d.
46 gr. 4 ½ d.
46 gr. 4 ½ d.
46 gr. 4 ½ d.
46 gr. 4 ½ d.
46 gr. 4 ½ d.
46 gr. 4 ½ d.

46
46
46
46
17

kop
kop
kop
kop
kop

46 gr. 4 ½ d.
46 gr. 4 ½ d.
46 gr. 4 ½ d.
46 gr. 4 ½ d.
5 gr. 4 ½ d.

–––––––––––––

Facit

583 kop

Notandum. Poněvadž máteř vlastní Josefa Náprstka a Respective macecha zpředu
psaných nápadníků v tom statku o vše se starala a vše hospodářství náležitě vedla, tehdy
se jí výminek po smrti svého manžela pod 3 strychy […?] ujišťuje, též byt […?], kterýžto
výminek on Josef s svým vlastním semenem zasívati a […?] vzdělávati povinen bude.
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Fol. 159b

Nový zápis Tomáše Náprstka.
Léta Páně 1749 dne 16. 9bris ačkoliv za živobytí již věkem sešlého otce Jana Náprstka
roku 1744 grunt tento potaženický od nebožtíka bývalého pana hejtmana Kryštofa z vůle
otce mladšímu synu Josefovi Náprstkovi z druhého manželstva připsán a pojištěn býti
chtěl, nic však méně po smrti otce Jana Náprstka ucházel se druhý mladší syn Tomáš
z prvního manželstva a protestíroval proti zápisu tomu, že jemu živnost tu, poněvadž od
jeho nebožky matky pochází, právně a dobrým svědomím patřiti má, kteréž tak a nejináče
od slavné knížecí vrchno-hejtmanské kanceláře právně uznáno a usouzeno, a grunt tento
se dvěma lány Tomášovi Náprstkovi skrz rychtáře malojenečského Václ. Klatovského
a konšele sobínského Jiříka Procházky, též zlejčínského Jakuba Horešovského prošacován
a jemu, též budoucím jeho k stálému vládnutí připsán jest. Naproti tomu majíce on Tomáš
jednu živnost v Velké Jenči jeho manželce patřící, takovou Josefovi, bratru svému k budoucímu užívání dobrovolně popouští a odevzdává, a to na ten a takový způsob, že kdyby on
Josef a manželka jeho bez dědiců zemřeli, on Tomáš pro sebe a jeho budoucí předek
a právo sobě zanechává a vymiňuje, tento ale grunt prošacován jest Tomášovi jakž
následuje:
sednice, síň, kuchyně, pec a komora, nad tím 7 párů krovu, za
50 kop
druhé stavení pod dvojí podlahou, dále komora, ovčínek, chlív a kůlnička, nahoře
2 špejchárky a plevník, nad tím 10 párů krovu
75 kop
třetí pořadí maštal, řezárna a chlív a 2 malé chlívky a kůlna, 12 párů krovu nad tím,
a podlaha špatná, za
50 kop
pod kolnou sklípek klenutý
10 kop
čtvrté stavení tři sviňské chlívky, nad tím hůrka
14 kop
stodola
45 kop
studna s roubením, u ní řetěz, 3sáhový s novým okovem
10 kop
polí pod 110 strychů po 2 kopách
220 kop
loučného pod 1 vůz sena
2 kopy
jedna zahrada pěkně vysázená a zdí ohražená
30 kop
druhá malá zahrádka taky zdí ohražená ze 2 strany, za
4 kopy
3 koně, totiž: 2 po 30 kopách a 1 za 25 kop, činí
85 kop
2 vozy staré s závěrkou a fasuňkem a lyšněmi, též s novým košinami, za
12 kop
––––––––
Latus
607 kop
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Fol. 160a

Latus
druhý bez závěrky s lyšněmi
3 kola nová a náprava
2 korby neb hnojníky
2 pluhy zánovní s dobrýma kolečkama
1 pluh starý
3 brány
2 řebřiny okované za
3 řetězy, jeden dlouhý a 2 krátké
v sednici kamna a v nich kamnovec, 5 konví
okna a dveře zánovní

607 kop
10 kop
3 kopy
1 kopa
5 kop
1 kopa 30 gr.
3 kopy
1 kopu
1 kopa 30 gr.
7 kop
10 kop
–––––––––––––
650 kop

v jedné sumě
k tomu se vynachází obilí v stodole; totiž:
žita
1 strych 40 mandelů
pšenice
1 strych 30 mandelů
ječmene
40 mandelů
ovsa
40 mandelů
hrachu
10 strychů,
kteréžto obilí po srážce třetího dílu, který macecha jejich jakožto odstupující a mnohá léta
s nebožtíkem jejich otcem Janem Náprstkem pracující hospodyně užila, ostatní 2 díly
Tomáš s Josefem bratrem na polovic mezi sebe rozdělili.
Kterážto summa patřiti bude, totiž:
milostivé vrchnosti na dluh důchodenský
56 kop 42 gr. 1 ½ d.
Contribucí staré
1 kopa 46 gr. 4 ½ d.
item za rok 1749
25 kop 17 gr. 3 ½ d.
nápadníkům dle gruntovní knihy Kateřině Vlčkové pozůstává 34 kop 23 gr. 2 ¼ d.
item vypsaného a nezaplaceného Terminu po Kateřině Vlčkové synu Matějovi
5 kop 25 gr. 5 d.
Nynější nápadníci
Alžběta Jirotková z Velkého Přítočna
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Dorota Koutná ze Sobína
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Jiřík Náprstek z Malého Jenče
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Jan Náprstek na vojně
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Vít Náprstek v Sobíně
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Ludmila Osvaldová v Hostivicích
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Tomáš Náprstek hospodář nynější
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
vdova Dorota Náprstková
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Josef Náprstek z Velké Jenče
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Terezie Hanzlíková ve Břvi
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Anně Náprstkové ještě svobodné
17 kop 43 gr. 1 ½ d.
Dluhů se vynacházelo, totiž:
mistrovi do Úžic po nebožtíku Jiříkovi Knížeti

Latus

25 kop 42 gr. 6 d.
––––––––––––––––
344 kop 13 gr. 5 d.
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Fol. 160b

Latus

344 kop 13 gr. 5 d.
Matoušovi Najmanovi mistrovi v Hostivicích
13 kop 30 gr.
krejčímu do Prahy za seno a votruby
25 kop 42 gr. 6 d.
Janovi Mrázkovi do Jenče
9 kop 10 gr. 2 d.
sklenáři do Litovic
4 kopy 17 gr. 1 d.
mlynáři Beranovi do Prahy N. odstupuje Dorotě Náprstkové 25 kop 42 gr. 6 d.
hořejšímu hostivickému šenkýři
5 kop 37 gr. 5 d.
koláři hostivickému
2 kopy 29 gr. 1 d.
jenečskému kováři
6 kop 31 gr. 3 d.
jenečskému sládkovi Krňákovi
10 kop 17 gr. 1 d.
jenečskému židovi Markovi
27 kop 51 gr. 3 d.
hostivickému židovi Zachariášovi
3 kopy 51 gr. 3 d.
Jiříkovi Hanzlíkovi ze Břví
5 kop 8 gr. 4 d.
Jakubovi Dekrovi uzdáři unhošťskému
2 kopy 53 gr. 1 d.
mlynáři v Bělokách Netrefovi
1 kopa 48 gr.
item tam stárkovi
44 gr. 4 d.
myslivci hostivickému
51 gr. 3 d.
Dorotě Koutné v Sobíně
8 kop 34 gr. 2 d.
do obce malojenečské na obecní restceduli
7 kop 37 gr. 5 d.
drahelskému rychtáři Matějovi Volfovi za všeliké obilí a píci do toho statku danou, též
hotové peníze dle Consignati
109 kop 42 gr. 6 d.
Josefovi Náprstkovi v tom statku vyložené
15 kop 55 gr. 5 d.
Janovi Náprstkovi na vojně půjčené peníze
17 kop 8 gr. 4 d.
––––––––––––––––
Facit
650 kop
Dluhu obilného, totiž:
do obročenství újezdského ječmene
7 strychů 2 věrtele
tachlovskému panu faráři Sechtrovi žita
2 strychy
Václavovi Náprstkovi do Cvrkyně žita
3 strychy 2 věrtele
hostivickému Hoškovi žita
3 strychy
Nota: kteréžto dluhy Tomáš nynější hospodář pomalu zapravovati povinen bude a z ohledu toho se Josefovi z jeho pšenice třetí díl na ty dluhy srazil a Tomášovi ponechal.
Dobytek hovězí se vynacházel
o ten se rozdělili ti, kteří ještě předešle od nebožtíka otce z toho statku žádný dobytek
nedostali, totiž:
2 voly sobě bere Josef do Velkého Jenče, od kterých jednoho Janovi bratru na vojně,
jestliže se navrátí, dáti povinen bude, kdyby se ale nenavrátil, tak jemu zůstanou oba.
2 krávy vdově Náprstkové do živnosti přivedené.
1 krávu, 1 roční a letošní jalovičku Anna dcera nevdaná.
1 roční a 1 letošní jalovičku Vít Náprstek krejčí v Sobíně.
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Výminek. Poněvadž se vdova Dorota Náprstková v té živnosti zpracovala a zestarala, tak
sobě vymiňuje byt v jedné sednici s hospodářem a jednu komoru pod špejcharem, pod
3 strychy polí, to jest na zimu pod 1 ½ strychu a na jaro pod 1 ½ strychu, a to vždy bude
hospodářového osení, kteréžto ona svým semenem zasíti, hospodář ale jí zadělati povinen
bude, též také jednu krávu, jednu svini, 5 slepic a 1 husu na své píci a zrně chovati může,
zahrádku pod stodolou […?] se stodolou mimo čáslavky až do smrti užívati má.
Notandum. Anně sestře, až jí pán Bůh nějaké štěstí dáti ráčí, on hospodář nějakou
svatbičku podle možnosti vystrojiti povinen bude.

Terminy ročně klásti bude po 6 kopách.
ad fol. 159

Na to zaplatil
Ao. 1750 na důchodenský dluh
11 kop 53 gr. 6 ½ d.
contribuce stará dle knížky s obdrženou Bonificací
1 kopa 46 gr. 4 ½ d.
item za rok 1749 zaplatil
25 kop 17 gr. 3 ½ d.
Janovi Mrázkovi do Jenče
9 kop 10 gr. 2 d.
sklenáři do Litovic
4 kopy 17 gr. 1 d.
jenečskému kováři
6 kop 51 gr. 3 d.
hostivickému židovi Zachariášovi
3 kopy 51 gr. 3 d.
mlynáři v Bělokách Netrefovi
1 kopa 48 gr.
item tam Markovi
44 gr. 4 d.
myslivci hostivickému
51 gr. 3 d.
do obce malojenečské na obecní restceduli
7 kop 37 gr. 5 d.
drahelskému rychtáři Matějovi Volfovi dle porovnání na hejtmanské kanceláři první díl
položil, který dluh ve 4 letech spláceti povinen jest,
27 kop 25 gr. 5 d.
podobně po Josefovi Náprstkovi vdově v tom statku vyložené peníze 4tý díl zaplatil
2 kopy 58 gr. 6 ½ d.
R. 1751 Poněvadž za postoupení práva dědičného na grunt Náprstkovský v Velkém Jenči
Jan a Tomáš Nedbal z Velkého Jenče ten ještě zde drahelskému rychtáři Matějovi Volfovi
patřící dluh k zaplacení na 3 Terminy na sebe přijali, pročež se takový zde odpisuje a na
grunt Tomáše Nedbala fol. 207 do Velkého Jenče přenáší
82 kop 17 gr. 1 d.
Notandum. Naproti tomu přijímá zase Tomáš Náprstek na sebe 1 vola bratru svému
Janovi na vojně zapraviti, kterého by sice Tomáš Nedbal z Velkého Jenče z přijímajícího
gruntu jemu dáti povinován byl.
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[ad fol. 159]

Ao. 1751 na důchodenský dluh dle cedule
7 kop 47 gr. ½ d.
vypsaného podílu po Kateřině Vlčkové synu Matějovi
2 kopy
krejčímu do Prahy
3 kopy 25 gr. 5 d.
hořejšímu hostivickému šenkýři
5 kop 37 gr. 5 d.
koláři hostivickému
2 kopy 29 gr. 1 d.
jenečskému, nyní doberskému židovi Markovi
1 kopa 42 gr. 6 d.
Janovi Náprstkovi na vojně půjčené peníze na odeslání psaní 4 zl. neb
3 kopy 25 gr. 5 d.
podobně po Josefovi Náprstkovi vdově v tom statku vyložené peníze na 4tý díl druhý
Termin
3 kopy 58 gr. 6 ½ d.
N. Při tom od neb. p. Kryštofa nemající accidenczi se od dluhů důchodenského odpisují,
které 35 zl. 50 kr. 4 ½ d. vynášejí neb na míšeňské
30 kop 43 gr. 3 ½ d.
Naproti tomu mezi pozůstalé nápadníci po neb. Janovi Náprstkovi se rozvrhují
a patřiti budou, totižto:
za neb. Jana Náprstka na mše svaté
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
Alžbětě Jirotkové v Velkým Přítočně
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
Dorotě Koutné v Sobíně
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
Jiřímu Náprstkovi v Malém Jenči
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
Janovi Náprstkovi na vojně
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
Vítovi Náprstkovi v Sobíně
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
Lidmile Osvaldové v Hostivicích
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
Tomášovi Náprstkovi hospodáři
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
vdově Dorotě Náprstkové
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
po Josefovi Náprstkovi vdově
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
Terezie Hanzlíkové ve Břvi
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d.
Anně Nedbalové v Velkém Jenči
2 kopy 28 gr. 6 ¾ d.
od rozvržení
59 gr. 1 d.
––––––––––––––––––––––––––––

Facit

30 kop 43 gr. 3 ½ d.
[ad fol. 159]

Ao. 1752 na důchodenský dluh dle restcedule
mistrovi do Úžic po nebožtíku Jiříkovi Knížeti
krejčímu do Prahy za seno a otruby
po Josefovi Náprstkovi vdově doplatil
Vlčkovi synu Matějovi

37 kop 1 gr. ½ d.
8 kop 34 gr. 2 d.
7 kop 42 gr. 6 d.
7 kop 57 gr. 6 d.
1 kopa

Ao. 1753 Jakubovi Antrovi uzdaři unhošťskému
2 kopy 53 gr. 1 d.
Vlčkovi synu Matějovi
1 kopa 30 gr.
jenečskému, nyní velkodoberskému židovi Markovi na důchodenský dluh
2 kopy
Ao. 1754 Vlčkovi synu Matějovi
2 kopy
krejčímu do Prahy za seno
5 kop 8 gr. 4 d.
na místo mlynáře Berana do Prahy maceše Dorotě Náprstkový odkázané peníze
8 kop 15 gr.
Jiříkovi Hanzlíkovi ze Břví
5 kop 8 gr. 4 d.
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Ao. 1755 Vlčkovi synu Matějovi
mistrovi do Úžic
krejčímu do Prahy doplatil
jenečskému sládkovi Krňákovi
jenečskému židu Markovi

2 kopy
8 kop 34 gr. 2 d.
4 kopy 25 gr. 5 d.
10 kop 17 gr. 1 d.
3 kopy 25 gr. 5 d.

Ao. 1756 Vlčkovi synu Matějovi
Alžbětě Jirotkové do Přítočna
Matoušovi Najmanovi mistrovi lit.
Dorotě Náprstkové na místo mlynáře Berana
židu Markovi
za neb. Jana Náprstka na mše svaté
item židu doberskému Markovi zaplaceno

3 kopy
2 kopy
13 kop 30 gr.
1 kopa 30 gr.
1 kopa 42 gr. 6 d.
1 kopa
19 kop

Ao. 1757 Vlčkovi synu Matějovi
Dorotě Náprstkové místo mlynáře Berana
Jiříkovi Náprstkovi

2 kopy
3 kopy 25 gr. 5 d.
2 kopy

Ao. 1758 Janovi Náprstkovi na vojně půjčení peníze
6 kop
po Vítovi Náprstkovi pozůstalému synu za vyučenou v Sobíně
2 kopy

[ad fol. 159]

Ao. 1754 Lidmile Osvaldové v Hostivicích
po Kateřině Vlčkové vdově syna Matěje
Dorotě Náprstkové na místo mlynáře Berana

4 kopy
1 kopa
1 kopa 42 gr. 6 d.

Nápadníkům dle gruntovní knihy Kateřiny Vlčkové pozůstalé dědictví vynášelo
34 kop 23 gr. 2 ¼ d.
Item druhá pošta po
5 kop 25 gr. 5 d.
–––––––––––––––––––––––––––

činí
a tak se rozděluje, totiž
Matějovi
Josefovi
od rozdělení

39 kop 49 gr. ¼ d.
19 kop 12 gr. 3 ½ d.
19 kop 12 gr. 3 ½ d.
1 kopa 24 gr.
–––––––––––––––––––––––––––

Facit
39 kop 49 gr.
Poněvadž ale Matějovi až posaváde 16 kop 30 gr. se vypsalo, tak jemu ještě zůstává
rest
2 kopy 42 gr. 3 ½ d.
a Josefovi pak nahoře stojí rest
19 kop 12 gr. 3 ½ d.
R. 1760 položil Josefovi Vlčkovi 6 kop
rest
item Dorotě Koutné auf důchod 6 kop
rest
víc odkázány Dorotě Náprstkové 2 kopy 34 gr. 2 d.
rest

13 kop 12 gr. 3 ½ d.
0
8 kop 15 gr.
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Item auf […?] von dem Johan Naprstek 1 kopa 26 gr. 4 ¾ d.
rest

0

Ao. 1761 kladl
2 kopy 42 gr. 3 ½ d. Matějovi
rest
0
3 kopy Josefu Vlčkovi
rest
10 kop 12 gr. 3 ½ d.
2 kopy Vítu Náprstkovi, které jeho syn na vojně vyzdvihl
rest
15 kop 13 gr.
Ao. 1762 10 kop 12 gr. 3 ½ d. Josefovi Vlčkovi

rest

0

Ao. 1763 10 kop Alžbětě Jirotkové

rest

7 kop 43 gr. 1 ½ d.

Ao. 1764 13 kop 43 gr. 1 ½ d. Lidmile Osvaldové
rest
0
2 strychy žita sestře neb. pana faráře Sechtra v Tachlovicích

[ad fol. 159]

Zu dem Thomas Náprsteks Kauf fol. 160 gehörig.
Ao. 1765 7 kop 43 gr. 1 ½ d. Alžbětě Jirotkové
7 kop 43 gr. 1 ½ d. Dorotě Koutné

rest
rest

Ao. 1766 10 kop Dorotě Koutné

rest

0
10 kop
0

Ao. 1767 8 kop 15 gr. odkázáno Dorotě Náprstkové na místo mlynáře Berana
0
Ao. 1768 3 kopy na mše svaté za neb. Jana Náprstka na vojně
13 kop 1 ½ d.
5 kop 43 gr. 1 ¾ d.Terezii Hanzlíkové na Břve
12 kop
5 kop 43 gr. 1 ¾ d. vdově Dorotě Náprstkové
12 kop
Ao. 1769 2 kopy na mše svaté za neb. Jana Náprstka
5 kop Terezii Hanzlíkové na Břve

11 kop 1 1/3 d.
7 kop

Ao. 1770, 1771, 1772 2 kopy na mše svaté za neb. Jana Náprstka
9 kop
15 kop 46 gr. 1 1/3 d. Jiříkovi Náprstkovi
rest
–
1773 15 kop 43 gr. 1 ¾ d. Vítovi Náprstkovi
7 kop Terezii Hanzlíkové

rest
rest

–
–

Ao. 1774 17 kop 43 gr. 1 ¾ d. Anně Náprstkové, nyní Josefovi Nedbalovi do Velké Jenče
rest
–
2 kopy za Jana Náprstka na mše svaté
7 kop
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Ao. 1775 2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. Alžbětě Jirotkové [ve] Velkém Přítočně
rest
0
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. Dorotě Koutné v Sobíně rest
–
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. Jiřímu Náprstkovi
rest
–
2 kopy 28 gr. 4 ¾ za neb. Jana Náprstka na mše svaté
rest
0
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. Vítovi Náprstkovi
rest
–
Ao. 1776 12 kop Dorotě Náprstkové
1 kopa za Jana Náprstka na mše svaté

rest
rest

Ao. 1777 2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. Ludmile Osvaldové v Litovicích
rest
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. Tomášovi hospodáři Náprstkovi
rest
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. vdově Dorotě Náprstkové rest
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. po Josefovi Náprstkovi vdově
rest
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. Terezii Hanzlíkové na Břve rest
2 kopy 28 gr. 4 ¾ d. Anně Nedbalové v Velké Jenči
rest

–
6 kop

0
0
0
0
0
0

[ad fol. 159]

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
1779 6 kop Janovi Náprstkovi na mše svaté
rest
0
17 kop 43 gr. 1 ¾ d. Josefovi Náprstkovi do Velké Jenče
rest
0

Neuer Kauf.
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Grunt od Matěje Tuchlovského
Nový zápis Václava Klatovského.
Léta Páně 1719 dne 18. February ujal grunt tento po Matějovi Esovi neb Tuchlovským ze
vsi Litovic sobě, manželce, dětem a budoucím svým s obyčejným od 1ho lánu polí a lukou,
přicházející roboty, úroky, desátky a všejinšíma platy, totiž
1. kus pole na ladě ležící pod
6 strychů
2. kus k Malé Jenči pod silnicí
18 strychů
3. kus nad Malým Jenečkem
18 strychů
4. kus mezi polma velkojenečským
18 strychů
–––––––––
Summa polí
60 strychů
Item 1 kus louky pod zádušním polem hostivickým proti císařské vodní strouhy mezi litovskýma lukama ležící pod
2 strychy 3 věrtele 2 čtverce
při samém gruntu zahradu pod
2 čtverce
––––––––––––––––––––––––
Summa polí a luk
63 strychů
za kteréžto po 2 kopách samé počítajíc, a vynáší
126 kop
item za nové stavení, co milostivá vrchnost naložiti ráčila, dle sečtení přichází
150 kop
–––––––
Summa
276 kop
a to patřiti bude k ročnímu placení po 5 kopách
milostivé vrchnosti
150 kop
Matějovi Esovi neb Tuchlovskému
126 kop
–––––––
Facit
276 kop
Ao. 1720 dne 11. Xbris položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
–––––––
zůstává dopláceti
272 kop
K tomu ujmouce Václav Klatovský dobrovolně od gruntu pana Havla Vondry, nyní Václava
Nedbala držitele téhož gruntu v Malém Jenečku polí orných v 6 kusech se všemi
vycházejícími platy, robotami, pod 30 strychů po 2 kopách počítajíc vynáší a tak se jemu
připisuje
60 kop
za louku pod 1 ½ vozu sena
3 kopy
––––––––
Summa
335 kop
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kteroužto summu on držitel gruntu ročně povinen po 5 kopách vypláceti a patřiti bude,
totiž:
milostivé vrchnosti do důchodu
146 kop
na místě Havla Vondry, co on tak od léta 1703 až do léta 1710 contribučního dluhu dle
Liquidati vzdělal, na místě jemu patřícího na […?] do contribučního počtu platiti přijde
63 kop
Matějovi Esovi neb Tuchlovskému
126 kop
––––––––––

Fa

335 kop

Na to vyplácí
Léta 1721 dne 16. Xbris položil mil. vrchnosti

4 kopy

Léta 1722 dne 12. Xbris položil mil. vrchnosti

4 kopy

1723 nesložil, poněvadž vyhořel

0

Za 1724. rok složil dne 9. January 1725 mil. vrchnosti

4 kopy

Za 1725. rok složil mil. vrch.

4 kopy

1726. rok dne 24. Xbris mil. vrch.

4 kopy

1727 dne 31. Xbris mil. vrchnosti

2 kopy

A. 1728 dne 6. Xbris položil mil. vrchnosti

3 kopy

1729 dne 17. 9bris položil mil. vrchnosti
3 kopy
Item urovnaje se držitel gruntu při držených účtech s nápadnicí po nebožtíkovi Esovi
dcerou Mařenou, nyní Jarošovou, strany na ní připadajícího podílu, totiž 31 kop
30 gr., pročež se tuto odpisují
31 kop 30 gr.
1730 položil mil. vrchnosti

4 kopy

1731 položil mil. vrchnosti

4 kopy

1732 položil mil. vrchnosti

4 kopy

1733 položil mil. vrchnosti

4 kopy

1734 dne 16 Decemb. mil. vrchnosti

4 kopy

1735 mil. vrchnosti

4 kopy

1736 mil. vrchnosti

4 kopy

1737 mil. vrchnosti
Bětě Čertové

4 kopy
1 kopu

1738 mil. vrchnosti

4 kopy

1739 mil. vrchnosti

4 kopy

1740 mil. vrchnosti

4 kopy
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item skoupil od Alžběty Esové po neb. Matějovi Esovi za 3tí peníz
16 kop
1741 mil. vrchnosti

2 kopy

1742 mil. vrchnosti
synu po neb. Esovi

2 kopy
2 kopy

1743 Milostivé vrchnosti
4 kopy
Rozdíl po Matějovi Esovi neb Tuchlovským 126 kop neb 147 zl.56 se rozvrhují
Alžběta Esová […?] držiteli gruntu na 3tí peníz 18 zl. 40 kr. a tak zůstane k rozvržení
do rovných dílů následovně
128 zl. 20 kr.
po Kateřině syn Matěj Motl
41 zl. 24 kr.
57
Mařena Jarošová po přijatých 36 zl. 40 kr. přijde jí ještě
41 zl. 24 kr.
Jiřík Es
41 zl. 24 kr.
od rozdílu
4 zl. 7 kr. 2 d.
––––––––––––––––––––

z toho podílu přijala Mařena Jarošová v 1729. roce
pročež Mařeně Jarošový přijdou ještě

128 zl. 20 kr.
31 kop 30 gr.
4 zl. 39 kr. 1 d.

1744 mil. vrchnosti

2 kopy

1745 milostivé vrchnosti

5 kop

1746 mil. vrchnosti
po Kateřině synu Matějovi Motlovi

3 kopy
1 kopa

1747 mil. vrchnosti
Jiřímu Esovi

4 kopy
1 kopa

1748 mil. vrchnosti
Jiřímu Esovi

3 kopy
1 kopa

1749 mil. vrchnosti
po Kateřině synu Matějovi Motlovi

3 kopy
1 kopa

1750 mil. vrchnosti
Mařeně Jarošové

4 kopy
1 kopa

1751 mil. vrchnosti
na starý contribučenský dluh
po Kateřině synu Matějovi

56

57

3 kopy
19 kop 17 gr. 1 d.
1 kopa

Původně bylo uvedeno 160 zl. 10 kr., které byly následně rozvrženy mezi dědice. V přepisu jsou uvedeny pouze opravené částky.
Šedě jsou v přepisu označeny pozdější zápisy.
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Ao. 1752 mil. vrchnosti
na starý contribučenský dluh
Jiřímu Esovi

3 kopy
2 kopy 2 gr. 6 ½ d.
1 kopa

Ao. 1753 mil. vrchnosti
3 kopy
item na nejmilostivějc až od roku 1744 darovaných restech dle knihy contribučenské
odpisuje se za fiřpon
15 kop 43 gr. ¾ d.
po Kateřině synu Matějovi Motlovi
1 kopa
Ao. 1754 mil. vrchnosti
item na dluh contribučenský dle knížky
Jiřímu Esovi

3 kopy
2 kopy 3 gr. 5 ½ d.
1 kopa

Ao. 1755 mil. vrchnosti
po Kateřině synu Matějovi Motlovi

3 kopy
1 kopa

Ao. 1756 mil. vrchnosti
Jiřímu Esovi
item na contribučenský dluh dle knížky

3 kopy
1 kopa
5 kop ¾ d.

Ao. 1757 mil. vrchnosti
po Kateřině synu Matějovi Motlovi

3 kopy
1 kopa

Ao. 1758 mil. vrchnosti
Jiřímu Esovi

3 kopy
1 kopa

Ao. 1759 mil. vrchnosti
Matějovi Motlovi

3 kopy
1 kopa

Ao. 1760 položil mil. vrchnosti 3 kopy
item po Mařeně Jarošové dceři 1 kopu

rest
rest

12 kop
2 kopy 19 gr. 1 d.

Ao. 1761 položil mil. vrchnosti 3 kopy
Kateřině po Matěji Motlovi 1 kopu
Jiřímu Esovi 1 kopu

rest
rest
rest

9 kop
24 kop 29 gr. 2 d.
29 kop 29 gr. 2 d.

Ao. 1762 3 kopy mil. vrchnosti
1 kopu Mařeně Jarošové
1 kopu Kateřině po Mat. Motlovi

rest
rest
rest

6 kop
1 kopa
26 kop 29 gr. 2 d.

1763 3 kopy mil. vrchnosti
1 kopu Jiřímu Esovi
1 kopu Kateřině po Matějovi Motlovi

rest
rest
rest

3 kopy
28 kop 29 gr. 2 d.
25 kop 29 gr. 2 d.

1764 3 kopy mil. vrchnosti
3 kopy Jiřímu Esovi
3 kopy Kateřině po Martinovi Motlovi

rest
rest
rest

–
25 kop 29 gr. 2 d.
22 kop 29 gr. 2 d.

R. 1765 5 kop 29 gr. 2 d. po Jiřím Esovi 3 dětem
rest
4 kopy 29 gr. 2 d. Kateřině po Martinovi Motlovi, rest

20 kop
18 kop

R. 1766 4 kopy po Jiřím Esovi 3 dětem
4 kopy Kateřině po Martinovi Motlovi

16 kop
14 kop

rest
rest
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Ao. 1767 3 kopy po Jiřím Esovi 3 dětem
3 kopy Kateřině po Martinovi Motlovi

rest
rest

13 kop
11 kop

Ao. 1768 3 kopy po Jiřím Esovi 3 dětem
3 kopy Kateřině po Martinovi Motlovi

rest
rest

10 kop
8 kop

Ao. 1769 Neuer Kauf.58

Nový zápis Jana Klatovského.
Léta Páně 1769 dne 30. Xbris ujal grunt tento Jan Klatovský od své máteři Kateřiny (:která
pro sešlost věku déle hospodařiti nemohla:) pro sebe a manželku, též dětem svým, na
dědičné užívání, jmenovaná živnost je od rychtáře Víta Fouska ptického a Tomáše Náprstka
malojenečského prošacována za summu trhovou:
sednice, síň, klenutá kuchyně + komora, 2 chlívy, 1 kůlnička, od předešlého velmi sešlé, za
70 kop
1 maštal, 1 špechárek, 1 sklípek
25 kop
stodola sešlá
10 kop
dvoje polovrata u dvora sešlá
4 kopy
1 studna roubená s okovem
3 kopy
1 vůz se vším příslušenstvím
18 kop
2 pluhy, 2 brány
5 kop
2 koně
45 kop
pole pod 1 ½ lánu
180 kop
pod 2 fůry sena
4 kopy
1 zahrada stromy vysázená
4 kopy
2 hnojníky, 1 saně
3 kopy
––––––––––––

Summa
která summa patřiti bude, totiž
do kasy contrib.
starým nápadníkům dle knihy gruntovní
Mařeně Jarošové
Kateřině po Matějovi Motlovi
po Jiřím Esovi 3 dětem
ostanou vdově Kateřině, co ona vyplatila a zlepšila,

391 kop
2 kopy 34 gr. 2 d.
1 kopa
8 kop
10 kop
369 kop 25 gr. 5 d.
––––––––––––

Summa

391 kop

Ndum. Výminek svej máteři Rozině povinen dáti bude, totiž:
Pšenice 3 strychy, žita 7 strychů, ječmene 2 strychy, ovsa 1 strych, hrachu 2 věrtele,
z toho výminku se ona sama stravovati bude.
Item sobě vymínila 6 šveskoví, 1 jablový a 1 hruškový strom za stodolou, též na 1 krávu
kousek louky se vykáže, po její smrti se ta kráva prodá a peníze mezi všecky děti přijdou.
Za 4té místo máteř u syna do smrti míti má a po smrti jí pohřeb z Pratensí její vystrojit
bude.
5. Budoucí Bonificace patří staré hospodyni.
58

Po straně německy psaná poznámka odkazující na jiný zápis, která se týká Anny Klatovské.
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Na to položil
Ao. 1770, 71, 72 – 3 kopy po Jiřím Esovi 3 dětem
3 kopy 25 gr. 5 d. vdově Kateřině
2 kopy 34 gr. 2 d. do contribučenské casy
1 kopu Mařeně Jarošové

rest
rest

Ao. 1773 25 kop na funus neb. máteři zapravil

7 kop
366 kop
–
–
344 kop 25 gr. 5 d.

Ao. 1774 5 kop za neb. Kateřinu Klatovskou na mše svaté
rest
2 kopy Kateřině po Matějovi Motlovi

340 kop
6 kop

Ao. 1775 1 kopy za nebožku Kateřinu Klatovskou na mše svaté
rest 339 kop
2 kopy Jiřímu Esovi
rest
5 kop
6 kop Matějovi Motlovi
rest
–
Podíl po vdově Kateřině mezi následovné děti se rozděluje a patřit bude, totižto
za zemřelé rodiče na mše svaté
30 kop 20 gr.
Kateřině dceři Mojkové na Újezdci
33 kop 46 gr. 4 d.
Matějovi v Kyšicích
33 kop 46 gr. 4 d.
Josefovi
33 kop 46 gr. 4 d.
Mařena Tichovská
33 kop 46 gr. 4 d.
33 kop 46 gr. 4 d.
Anna Káclová v Jenči †
Lidmila v Lužci
33 kop 46 gr. 4 d.
Jakubovi v Zlejčíně
33 kop 46 gr. 4 d.
Václav v Litovicích
33 kop 46 gr. 4 d.
Jan hospodář
33 kop 46 gr. 4 d.
od rozdílu
4 kopy 50 gr.
––––––––––––––––
Facit
339 kop
Na to položil
Ao. 1776 1 kopu za zemřelé rodiče na mše svaté
rest
2 kopy 46 gr. 4 d. Kateřině dceři Mojkové na Újezdci
rest
Ao. 1777 6 kop 46 gr. 4 d. Matějovi v Kyšicích
1 kopu za zemřelé rodiče na mše svaté

29 kop
32 kop

rest

27 kop
28 kop 10 gr.

rest

27 kop 46 gr. 5 d.
31 kop 46 gr. 5 d.
28 kop 10 gr.
4 kopy

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
Ao. 1779 6 kop Mařeně Tichovské z rozdělení
2 kopy Jakubovi v Zlejčíně
1 kopu za zemřelé rodiče na mše svaté
1 kopu po Jiřím Esovi 3 dětem
Ao. 1780 1 kopu na mše svaté za rodiče
27 kop Matějovi do Kyšic

27 kop 10 gr.
–
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Ao. 1781 et 1782
1 kopu na mše svaté za rodiče
1 kopu po Jiřím Esovi 3 dětem
2 kopy Josefovi z rozdělení
2 kopy Anně Káclové v Jenči
7 kop Jakubovi v Zlejčíně
14 kop 46 gr. 5 d. Václavovi do Litovic

rest

26 kop 10
3 kopy
31 kop 46
31 kop 46
24 kop 46
19 kop

gr.
gr. 4 d.
gr. 4 d.
gr. 4 d.

Ao. 1783 1 kopu na mše svaté za rodiče
6 kop Mařeně Tichovské z rozdělení
19 kop Václavovi do Litovic

rest
rest
rest

25 kop 10 gr.
21 kop 46 gr. 5 d.
–

Ao. 1784 2 kopy Kateřině Mojkové na Újezdec
3 kopy Jakubovi v Litovicích

rest
rest

29 kop
21 kop 46 gr. 4 d.

Ao. 1785 1 kopu po Jiřím Esovi třem dětem
4 kopy Jakubovi v Litovicích

2 kopy
17 kop 46 gr. 4 d.

Protokollum de dato den 24ten Januar 1787.
[…?] des zwischen den Thomas Neumann und Johann Klatovský […?] Grund […?] in […?]
ober […?]amt Wentzel Christl als […?] und dem Thomas Neumann, dann dem Johann
Klatovský.
[… …?]
2ten. [… …?]
Fol. 164b

[… …?]
[… …?]
[… …?]
Christl
[…?]

Johann Klatovský
+ + + Thomas Neumann

Ao. 1787 1 kopa na mše svaté za rodiče
1 kopa po Esovi dětem
18 kop Anně Káclové 1 krávu

24 kop 10 gr.
1 kopa
13 kop 46 gr. 4 d.

1788 4 kopy Jakubovi do Litovic
2 kopy Kateřině Mojkové do Újezdce
1 kopa na mše sv. za rodiče

13 kop 46 gr. 4 d.
27 kop
23 kop 10 gr.

1789 4 kopy Ludmile v Lužci

29 kop 46 gr. 5 g.

1790 5 kop Josefovi z rozdělení
2 kopy Kateřině Mojkové do Újezdce

26 kop 46 gr. 5 d.
25 kop
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ad fol. 164

Ao. 1791 1 kopa za rodiče na mše svaté
21 kop 46 gr. 5 d. Mařeně Tichovské

rest

22 kop 10 gr.
0

Ao. 1792 1 kopa za rodiče na mše svaté
21 kop 10 gr.
6 kop Jakubovi do Litovic
7 kop 46 gr. 4 d.
3 kopy Kateřině Mojkové do Újezdce
22 kop
2 kopy Lidmile v Lužci
27 kop 46 gr. 5 d.
Pozůstalost po Lidmile v Lužci vynáší 28 kop 46 gr. 5 d. a patřejí:
Václavovi Kosovi v Lužci
7 kop 11 gr.
Francovi Kosovi v Lužci
7 kop 11 gr.
Josefovi Psohlavec
7 kop 11 gr.
na mše svaté za Lidmilu
6 kop 8 gr. 5 d.
od rozdílu
5 gr.
––––––––––––––––
činí
25 kop 46 gr. 5 d.
1793 1 kopa na mše svaté za rodiče
1 kopa též za Lidmilu
2 kopy Josefovi z rozdílu
2 kopy Kateřině Mojkové do Újezdce

20 kop 10 gr.
5 kop 8 gr. 5 d.
24 kop 46 gr. 5 d.
20 kop

1794 1 kopa na mše svaté za rodiče
2 kopy Anně Hájkové
2 kopy Kateřině Mojkové do Újezdce
2 kopy Jakubovi Klatovskému

19 kop 10 gr.
11 kop 46 gr. 4 d.
18 kop
5 kop

1795 1 kopa na mše svaté za rodiče
5 kop Josefovi z rozdílu

18 kop 10 gr.
19 kop 46 gr. 5 d.

1796 1 kopa na mše svaté za rodiče
5 kop Josefovi Klatovskému
1 kopa Jakubovi Klatovskému

17 kop 10 gr.
14 kop 46 gr. 5 d.
4 kopy

1797 5 kop Josefovi Klatovskému
3 kopy Josefovi z rozdílu
1 kopa na mše svaté

9 kop 46 gr. 5 d.
16 kop 46 gr. 4 d.
16 kop 10 gr.

1798 2 kopy Jakubovi do […?]
3 kopy Anně Káclové
1 kopa Josefovi Psohlavci

2 kopy
8 kop 46 gr. 4 d.
6 kop 11 gr.
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[ad fol. 164]

Ao. 1799
1 kopa po Jiřím Esovi dětem
2 kopy na mše svaté za rodiče
4 kopy Kateřině na Újezdec, nyní dceři Alžbětě Mlsové
7 kop 17 gr. Francovi Kosovi
3 kopy Anně Káclové a po ní 7 dětem

–
14 kop 10 gr.
14 kop
–
5 kop 46 gr. 4 d.

Ao. 1800
2 kopy na mše svaté za rodiče
12 kop 10 gr.
1 kopa Anně Káclové a po ní 7 dětem, a to sice dceři Lidmile
4 kopy 465 gr. 4 d.
9 kop 46 gr. 5 d. Josefovi Klatovskému na funus a vdově k rukoum
–
Ao. 1801
1 kopa na mše svaté za rodiče
14 kop Kateřině na Újezdci, nyní dceři Alžbětě Mlsové

11 kop 10 gr.
–

Ao. 1802
1 kopa na mše svaté za rodiče
4 kopy 46 gr. 4 d. Anně Káclové, nyní 7 dětem
3 kopy Josefovi Psohlavcovi

10 kop 10 gr.
–
3 kopy 11 gr.

Ao. 1803
3 kopy Jakubovi do Litovic
1 kopa na mše svatý za rodiče
3 kopy 11 gr. Josefovi Psohlavcovi

–
9 kop 10 gr.
–

Svatební smlouva.
Léta Páně 1797 dne 28. Máje stali se svatební smlouvy mezi Janem Klatovským ženichem
a sousedem z Malé Jenče strany jedné, pak Jiřím Prchalem otcem nevěsty Kateřiny a sedlákem ze vsi Stodůlek strany druhé následujícím způsobem. Věnuje totiž on Jiří Prchal při
[…?] jménem svatebního přínosu na penězích
100 zl.
na dobytku ale 2 krávy
50 zl.
10 ovcí
20 zl.
1 prasnici
8 zl.
ženská nářadí ale šatstvo a peřiny v ceně
322 zl.
––––––
500 zl.
s tou sice výhražkou, že kdyby ona na krátce neb v takové na dlouze zemřela, on to věno
jemu zanechané v gruntě zůstane, a proti tomu kdyby on v roce zemřel, tehdy ona právo
obdrží ten jemu Janu Klatovskému přináležející grunt skrze 27 let užívati, po vyjití těch
27 let on grunt převezme dědic, pak otec chtít bude, kdyby ale v několika letech ženich
zemřel, tehdy se oni od těch 27 let odrážejí a kolik let ještě scházet bude, tak dlouho ona
bude hospodařit bude.
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V pádu ale, že by ona nevěsta po jeho smrti se do nic ní vyvdala, tehdy jí dědic toho
gruntu to věno vydá, co ona ženichovi teď přinesla, kdyby ale v gruntu ostala, tehdy jí
dědic po vyjití těch 27 let každoročně takový výminek dá, jak na řádného výminkáře od
1 ½ lánu přináleží a vyviků za, též v tomto gruntě teplý byt obdržeti musí, naproti tomu
ona povinna bude dítky všechny dobře a upřímně opatrovati a je ke všemu dobrému vésti,
neb sice by se toho výminku zbavila. Srozumívá se, že ona po smrti manžela též Pratensi
od dědice obdrží. Jenž se stalo roku a dne svrch psaného.
Jiří Prchal, otec nevěsty
Vít Kuber, rychtář stodůlecký, svědek
Jan Klatovský, manžel
Martin Kejha, konšel, svědek
K vtělení povoleno do knihy gruntovní v Jenči dne 1. Juny 1797.
Svoboda, vrchní

ad fol. 164

Johann Klatovský.
Ao. 1804
1 kopa na mše svaté za † rodiče
8 kop 10 gr.
3 kopy na mše za Lidmilu Psohlavcovou, které již zaplacené jsou
2 kopy 8 gr. 5 d. též jí na mše svaté
–
Ao. 1805
4 kopy na mše svaté za rodiče

4 kopy 10 gr.

Ao. 1806
4 kopy 10 gr. na mše za rodiče
–
7 kop 11 gr. Václavovi Kosovi v Lužci, které on držiteli gruntu Janovi Klatovskému dle
vysvědčení pratansema daroval
–
Ao. 1807
5 kop na mše svaté za rodiče, které syn ze své Pratense dává
28 kop 46 gr. 5 d.
Ao. 1808
5 kop na mše svaté za rodiče, které syn ze své Pratense dává
23 kop 46 gr. 5 d.
Ao. 1809
5 kop na mše svaté za rodiče
Ao. 1810
18 kop 46 gr. 5 d. nastupujícímu Janovi

18 kop 46 gr. 5 d.

–

Siehe die Fortsetzung im neuen rust. Grundbuch des Dorfs Klein Jentsch fol. 307 et
sequet.
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Fol. 165a

Grunt Kambovský
od starodávna tak řečený v knihách starých léta 1707 vyšlých folio 22,59

Havel Vondra
má grunty své sub Sig.
Léta 1688 dne 23. Marty ujal ten grunt dle právního prošacování sobě, manželce a budoucím svým s vším k němu od starodávna patřícím příslušenstvím za summu 300 kop, ročně
skládati mají po 3 kopách, na kteroužto summu za času držení svého až do vyjití roku
1707 vyplatil
34 kop
zůstává doplatiti
266 kop,
kteréž patřejí
milostivé vrchnosti
148 kop
záduší tachlovskému
9 kop
do Lorety do Hájku
17 kop
Ondřejovi Frejškovi a po něm Janovi do Nučic
72 kop
sirotkům neb. Ondřeje a co on vyplatil, totiž:
Anně manželce, Havel dědí
3 kopy 20 gr.
Steřekovi, synu jejímu
3 kopy 20 gr.
Havlovi
3 kopy 20 gr.
Matějovi, který na vojně jest,
3 kopy 20 gr.
Martinovi
3 kopy 20 gr.
Kateřině
3 kopy 20 gr.
–––––––––––––––––––

Summa

266 kop

Fol. 165b

K tomu
přijal do mapy a po popsání měřiče zemského
Pole
sub Sig.
4, 5 pod 3 strychy jsou pole Jana Náprstka, které sobě na těch jemu ut folio
155 sub Sig. 4 et 32 puštěných 6 ½ strychu sráží, nedá mu za ně nic.
sub Sig.
18, 19 pod 2 strychy 2 věrtele byly jsou pole Matěje Esa z Litovic, které sobě
na těch jemu ut folio 41 sub Sig.
1, 2, 10 et 30 puštěných 7 strychů 3 věrtele sráží,
neplatí mu za ně nic.
sub Sig. 6, 7, 10, 9, pod 29 strychů jsou pole Šimona Hrušky, za které jemu po srážce
těch jemu Šimonovi folio 65 sub Sig.
13 et 27 puštěných 12 strychů 1 věrtel platit bude
za 16 strychů 3 věrtele Dicit folio 65 milostivé vrchnosti
33 kop 30 gr.
sub Sig. ♂ 26, 27, 28, 29 pod 4 strychy jsou pole Jana Járy z Litovic, které sobě však na
těch jemu Járovi folio 20 sub Sig.
9 et 26 puštěných 7 strychů 3 věrtele poráží a nedá
mu za ně nic.

59

Malojenečský statek čp. 8, nyní Družstevní čp. 951.
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sub Sig. ʘ 25, 24 pod 5 strychů jsou pole Jakuba Bledýho z Litovic, za které jemu po
srážce těch jemu Bledýmu folio 34 sub Sig.
29 postoupené 3 strychy 1 věrtel ještě za
1 strych 3 věrtele platit bude Dicit folio 167 milostivé vrchnosti
3 kopy 30 gr.
sub Sig. ♀ 24, 27 pod 9 strychů jsou byly pole Jana Cvekla z Litovic, za které po srážce
jemu Cveklovi ut folio 27 sub Sig.
11 et 31 postoupených 6 ½ strychu polí ještě za
2 ½ strychu platit bude Dicit folio 167 milostivé vrchnosti
5 kop
sub Sig.
7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pod 67 strychů 2 věrtele jsou
pole jeho vlastní v první sumě šaco-

Fol. 166a

vané, nedá za ně nic.
Summa všech polí jeho ve […] kusech míti bude

120 strychů

Louky míti bude, jakž toho mapa poukazuje
sub Sig.
6 přijal louku pod 3 strychy 1 věrtel, jest louka Šimona Hrušky z Litovic, za
kterou jemu mimo polí pod 12 ¼ strychu platit bude Dicit folio 167 Jakubovi Turkovi
6 kop 30 gr.
sub Sig.
jest pod 3 věrtele a louka jeho vlastní, nedá za ní nic žádnému, jest v první
šacuněk potažena.
Summa všech luk jeho ve 2 kusech pod
4 strychy
Zahradu má zděma ohraženou a v prvním šacuňku potažena, nedá za ni nic.
Povinnosti na tom gruntu nyní i budoucně míti bude jako ze dvouch lánů.
Čistí grunt svůj
polma
sub Sig. 4 et 32 pustil 6 strychů 2 věrtele Janovi Náprstkovi, za které po srážce těch od
něho ut folio 165 sub Sig.
4 et 5 přijatých 3 strychy polí ještě 3 strychy 2 věrtele platit
bude Dicit folio 155 on Náprstek milostivé vrchnosti
7 kop
Sub Sig. folio 3, 5 et 7 pustil po 7 strychů Tomášovi Zábranskému.

Fol. 166b

za které platit bude týž Zábranský Dicit folio 148 milostivé vrchnosti
14 kop
sub Sig. 2, 10 et 30 pod 7 strychů 3 věrtele pustil Matějovi Esovi do Litovic, za které on
Matěj Es po srážce těch jemu et folio 166 sub Sig.
18 et 19 postoupených 2 ½ strychu
ještě platit bude Dicit folio 41 milostivé vrchnosti
10 kop 30 gr.
sub Sig. 12, 13 et 27 pod 12 strychů 1 věrtel puštěné jsou Šimonovi Hruškovi do Litovic,
6, 7, 9 et 10 postoupených
za které ale ut folio 166 sobě týž Šimon za jemu sub Sig.
29 strychů těch sráží, tak nebere za ně týž Havel Vondra nic.
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sub Sig.

9 et 26 pod 7 strychů 3 věrtele jsou puštěné Janovi Járovi do Litovic, za které
po srážce těch jemu ut folio 166 sub Sig. ♂ 26, 27, 28 et 29 postoupených 4 strychů ještě
on Jára 3 strychy 3 věrtele platit by měl, vykazuje ale za Janem Náprstkem takové za pole
sub Sig. 9 et 26 přijatých ještě k placení Dicit folio 155
7 kop 30 gr.
sub Sig. 29 pod 3 strychy 1 věrtel jest puštěno Jakubovi Bledýmu, které on ale sobě týž
Bledý na těch jemu ut folio 34 sub Sig. ʘ postoupených 5 strychů poráží a nebere týž
Vondra za ně nic.
od pole sub Sig.
28 puštěno 4 strychy 1 věrtel Janovi Procházkovi do Litovic, za které on
Jára platit bude milostivé vrchnosti Dicit folio 20
8 kop 30 gr.
sub Sig.
11 et 31 pod 6 strychů 2 věrtele puštěné jsou pole Janovi Cveklovi, které ale
on Cvekl sobě na těch ut folio 165 sub Sig. ♀ 21 et 27 jemu Vondrovi puštěných 9 strychů
srazil, a tak nebere za ně nic.

Fol. 167a

sub Sig.

28 pod 3 strychy 2 věrtele jest puštěno k hospodě do Velké Jenče, za které
milostivá vrchnost jemu na gruntě svém poraziti ráčí
7 kop
sub Sig.
14 pustil 2 strychy Matoušovi Sobotkovi do Litovic, za které on Sobotka Dicit
folio 14 platit bude milostivé vrchnosti
4 kopy
sub Sig. pustil pod 1 strych Bartolomějovi Vlčkovi do Litovic, za které on platit bude týž
Vlček milostivé vrchnosti
2 kopy
Lukama

sub Sig.

33 postoupil pod 1 strych 1 věrtel Tomášovi Zábranskýmu, za kteréžto on
Zábranský platit bude Dicit folio 148 Kateřině Flanderové
2 kopy 30 gr.
sub Sig.
34 et 35 pod 1 strych 3 věrtele Janovi Náprstkovi, za které on Náprstek platit
bude na místě Havla Vondry Dicit folio 155 Jan Náprstek Martinovi Vondrovi do Jenče
3 kopy 20 gr.
Tak zůstává dopláceti a patří
milostivé vrchnosti
k záduší tachlovskému
do kaple laurentánské do Hájku
Janovi Frejškovi do Nučic
Jakubovi Turkovi

153 kop 40 gr.
9 kop
17 kop
72 kop
6 kop 30 gr.
––––––––––––
Summa
258 kop 10 gr.
kteroužto summu ročně při soudě kladením po 6 kopách vypláceti povinen jest

Fol. 167b

Léta Páně 1708 dne 10. January položil peněz gruntovních milostivé vrchnosti
3 kopy 40 gr.
a záduší tachlovskému
2 kopy,
činí
5 kop 40 gr.
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Léta Páně 1709 dne 16. January pro nemožnost nepoložil nic
Léta Páně 1710 dne 16. January pro nemožnost nepoložil nic
Léta Páně 1711 dne 24. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
3 kopy
Léta Páně 1712 dne 15. Marty položil gruntovních peněz mil. vrchnosti
4 kopy
Léta Páně 1713 dne 15. February položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
4 kopy
Léta Páně 1714 dne 2. Marty položil gruntovních peněz Milostivý vrchnosti 4 kopy
Léta 1715 dne 8. January položil gruntovních peněz milostivé vrchnosti
0
záduší tachlovskému
4 kopy
Léta 1716 dne 29. January položil mil. vrch.

4 kopy

Léta 1717 dne 29. January položil mil. vrch.

4 kopy

Léta 1718 dne 10. February položil milost. vrchn.
item záduší tachlovskému

1 kopu
3 kopy

Léta 1719 dne 7. February položil mil. vrch.

6 kop

Léta 1719 dne 13. Xbris položil mil. vrchnosti

1 kopu

Fol. 168a

Nový zápis Václava Nedbala.
Léta Páně 1720 dne 1. May ujal grunt tento od Havla Vondry Václav Nedbal pro sebe,
manželku, děti a budoucí své dle právního prošacování skrz Jana Koutnýho, Matěje Slaninu
a Jana Náprstka rychtářů a konšelů se vším k tomu od starodávna patřícím příslušenstvím
v následujícím způsobu, totiž:
stavení jsouce všechno velmi sešlé za
60 kop
polí orných do třech stran dva lány aneb pod 120 strychů po 2 kopách počítajíc činí
240 kop
loučného pod 4 vozy sena
8 kop
jednu klisnu, která se při témž gruntě zanechala, za
10 kop
jeden vůz okovaný se vším příslušenstvím za
15 kop
zahrada zdí ohražená za
10 kop
–––––––
Summa
343 kop
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Od téhož gruntu ujal Václav Klatovský dobrovolně se všemi platy a robotami polí orných
k svému gruntu v 6 kusech pod 30 strychů, což z této výše nadepsané summy se odráží
a Václavovi Klatovskému připsati přijde
60 kop
jednu louku pod 1 ½ vozu sena
3 kopy
––––––––
činí
63 kopy
A tak zůstane dopláceti Václavovi Nedbalovi
280 kop,
kteroužto summu on držitel gruntu ročním placením po 6 kopách vypláceti má a patřiti
bude, totiž:
mil. vrchnosti dle starého šacunku nadepsaných
119 kop
item vzdělaného dluhu, co on tak Havel Vondra až do léta 1719 dle Liquidati důchodenské
a jeho v rukouch majícího Restzettlu vzdělal, do důchodu platiti přijde 85 zl. 44 kr., což na
kopy vynáší
73 kop 34 gr.
do kaple lauretánské do Hájku ještě nevyplaceno
17 kop
Janovi Frejškovi do Nučic patřilo by dle starého šacunku ještě doplatiti 72 kop, poněvadž
ale tento šacunk toho nevynáší a k tomu nepostačuje, tehdy přijde jemu doplatiti jenom
65 kop
Jakubovi Turkovi na místě 6 kop
5 kop 26 gr.
––––––––––––
Facit
280 kop

Fol. 168b

Na to vyplácí
Léta Páně 1722 dne 12. Xbris položil mil. vrchnosti

5 kop

1723 dne 14. Xbris položil mil. vrchnosti

5 kop

Za 1724. rok složil dne 9. January 1725 mil. vrch.

5 kop

Za 1725. rok složil dne 19. 8bris mil. vrch.

3 kopy

1726. rok složil mil. vrch.

3 kopy

1727 dne 31. Xbris mil. vrchnosti

3 kopy

1728 dne 6. Xbris mil. vrchnosti

3 kopy

1729 dne 18. 9bris mil. vrchnosti

3 kopy

1730 mil. vrchnosti

2 kopy
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Nový zápis Jiřího Náprstka.

Léta Páně60 dne 10ho Marty ujal grunt tento po nebožtíkovi Václavovi Nedbalovi Jiřík
Náprstek pro sebe, manželku, děti a budoucí své dle právního prošacování rychtáře
hostivickýho a velkojenečského se vším k tomu od starodávna patřícím příslušenstvím
v následujícím způsobu, totiž:
stavení všechno dohromady prošacováno v summě za
100 kop
polí pod 1 ½ lánu činí
180 kop
loučného pod 3 vozy sena
6 kop
2 koně
25 zl.
1 vůz se vším nářadím
11 zl.
1 pluh
1 zl. 30 kr.
1 brány
1 zl.
1 klanečník
12 kr.
1 saně
48 kr.
2 chomouty
2 zl.
1 okov v studni
1 zl.
1 stůl a stolice
45 kr.
1 stolice řezací
1 zl. 30 kr.
38 kop 21 gr. 3 d.
za zlepšení gruntu, co v hořejší summě potaženo není,
15 kop 38 gr. 7 d.
–––––––––––––––––––––––

Summa
340 kop
kteroužto summu on držitel gruntu ročním placením po 4 kopách vypláceti má a patřiti
budou následovně:

Fol. 169a

mil. vrchnosti dle starého šacunku ještě nedoplacených
85 kop
item stran vzdělaného dluhu důchodenského, co Havel Vondra do léta 1719 do jmenovaného důchodu dlužen zůstal, které nápodobně do důchodu platiti patří
73 kop 34 gr.
kapli laurentánské do Hájku
17 kop
Janovi Frejškovi do Nučic
65 kop
Jakubovi Turkovi
5 kop 26 gr.
vdově po neb. Nedbalovi nyní Dorotě Koutný
47 kop
Josefovi Nedbalovi, sirotku po neb. Václavovi Nedbalovi
47 kop
––––––––––––––––––

Činí

340 kop

Na to vyplácí
1731 kladl mil. vrchnosti

4 kopy

1732 kladl mil. vrchnosti

4 kopy

1733 kladl mil. vrchnosti

4 kopy

1734 mil. vrchnosti položil

4 kopy

60

Letopočet není v zápise uveden, podle jeho zařazení jde o rok 1730.
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1735 mil. vrchnosti položil

4 kopy

1736 mil. vrchnosti

4 kopy

1737 mil. vrchnosti

4 kopy

1738 mil. vrch.

4 kopy

1739 mil. vrch.

4 kopy

1740 mil. vrchnosti

4 kopy

1741 mil. vrchnosti

2 kopy

1742 mil. vrchnosti

3 kopy

1743 mil. vrchnosti

4 kopy

1744 mil. vrchnosti

2 kopy

1745 mil. vrchnosti

4 kopy

1746 mil. vrchnosti

4 kopy

1747 mil. vrchnosti

4 kopy

1748 mil. vrchnosti

4 kopy

1749 mil. vrchnosti
3 kopy
po Janovi Frejškovi pozůstalé dceři Bětě Čermákové do Újezdce
1 kopa
1750 mil. vrchnosti

4 kopy

1751 mil. vrchnosti
3 kopy
po Janovi Frejškovi pozůstalé dceři Bětě Čermákové z Újezdce
1 kopa

Fol. 169b

Ao. 1752 mil. vrchnosti
3 kopy
po Josefovi sirotku po neb. Václavovi Nedbalovi máteři do Sobína
1 kopa
Ao. 1753 mil. vrchnosti
kapli laurentánské do Hájku

2 kopy
1 kopa
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Při tom pozůstalost po nebožtíku Janovi Frejškovi se rozděluje mezi pozůstalé děti,
která ještě 63 kop vynáší a patřiti bude, totižto:
po Dorotě dceři Markové do Nučic pozůstalým 4 dětem, totižto:
Janovi Šafránkovi synu neb Markovi
3 kopy 56 gr. 1 d.
Vojtěchovi Markovi
3 kopy 56 gr. 1 d.
Mařeně Šťastné
3 kopy 56 gr. 1 d.
Kateřině Vlčkové
3 kopy 56 gr. 1 d.
Bětě Čermákové po vypsaných 2 kopách ještě
13 kop 44 gr. 4 ½ d.
Kateřině Hejlové
15 kop 44 gr. 4 ½ d.
po Vojtěchovi Frejškovi vdově Dorotě
15 kop 44 gr. 4 d.
od rozdílu
2 kopy 1 gr. 3 ½ d.
––––––––––––––––––
Facit
63 kop
Ao. 1754 mil. vrchnosti
Janovi Markovi
Bětě Čermákový

2 kopy
1 kopa
1 kopa

Ao. 1755 mil. vrchnosti
vdově po nebožtíku Nedbalovi nyní Dorotě Koutné
po Vojtěchovi Frejškovi vdově Dorotě

2 kopy
1 kopa
1 kopa

Ao. 1756 mil. vrchnosti
po Bětě Čermákové muži
Kateřině Vlčkové po Dorotě Markové

2 kopy
1 kopy
1 kopa

Ao. 1757 mil. vrchnosti
po Vojtěchovi Frejškovi vdově Dorotě

2 kopy
1 kopa

Ao. 1758 mil. vrchnosti
kapli laurentánské do Hájku

2 kopy
2 kopy

Ao. 1759 mil. vrchnosti
po Vojtěchovi Frejškovi vdově Dorotě
Kateřině Vlčkové
Dorotě Koutné

2
1
1
1

kopy
kopy
kopa
kopa

Ao. 1760 položil mil. vrchnosti 3 kopy
Dorotě Koutné 2 kopy

rest
rest

61 kop 34 gr.
43 kop

Ao. 1761 klade 3 kopy mil. vrchnosti
1 kopu po Václavu Frejškovi vdově Dorotě

rest
rest

58 kop 34 gr.
11 kop 44 gr. 4 d.
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Fol. 170a

Ao. 1762 3 kopy mil. vrchnosti
1 kopu kapli laurentánské do Hájku
2 kopy vdově Dorotě po Václ. Frejškovi

rest
rest
rest

55 kop 34 gr.
13 kop
9 kop 44 gr. 4 d.

1763 3 kopy mil. vrchnosti
1 kopu kapli laurentánské do Hájku
2 kopy vdově po neb. Václ. Frejškovi

rest

52 kop 34 gr.
12 kop
7 kop 44 gr. 4 d.

1764 3 kopy mil. vrchnosti
rest
1 kopu kapli laurentánské do Hájku
rest
3 kopy vdově po Václ. Frejškovi
rest
15 kop 44 gr. 4 ½ d. Kateřině Hejlové na třetí peněz
rest
3 kopy 56 gr. 1 d. Vojtěchovi Markovi
rest
10 kop Dorotě Koutné
rest

49 kop 34 gr.
11 kop
4 kop 44 gr. 4 d.

Zápis Václava Náprstka.

–
–
33 kop

Léta Páně Ao. 1765 dne 31ho března po smrti otce svého Jiřího Náprstka syn nejmladší
Václav Náprstek jakožto pravý dědic grunt tento podle právního prošacování rychtáře litovského Josefa Vlčka a hostivického Martina Ptáčníka dědičně pro sebe, manželku a budoucí
své ujal, totiž:
předně sednice, síň a komora od zdí vystavěno, na takovém 8 párů krovů, za
40 kop
pod tím stavením jeden sklep velmi sešlý za
10 kop
druhé stavení komůrka, chlív, kůlna a 2 kurníky, na tom 10 párů krovů a jedny svisle, za
37 kop
studna dokonale sešlá, hluboká 8 sáhů, s okovem a řetězem, za
10 kop
třetí stavení vysoké pod dvoje podlahy, dole maštal a řezárna, nahoře špejchar a plevárna,
na tom 5 párů krovu, tuze sešlý, a dvoje svisle, pod tím sešlé chlívky dvoje bez podlahy, za
35 kop
stodola zánovní, zdima ohražená, na ní 7 párů krovu a dvoje svisle, za
80 kop
zahrádky pod 1 měřice a 2 čtvrtce mladými stromkami vysázená a špatnými zídkami ohražená, za
4 kopy
do téhož gruntu velká vrata, nad nimi klenutí, vedle dvířka též klenutá, za
10 kop
jedna moučná truhla za
1 kopu
dny
1 stůl, 1 dlouhá stolice, 2 židličky, 2 police, 1
kamna sešlý, v nich železný kamnovec
a v sednici 2 okna a 1dny železný mříže, vše za
4 kopy
––––––––
Latus
231 kop
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Fol. 170b

Latus

231 kop
180 kop
3 kopy
100 kop
100 kop
8 kop
8 kop
17 kop 8 gr. 4 d.
17 kop 8 gr. 4 d.
9 kop

polí orných pod 1 ½ lánu
loučného pod 1 ½ fůry sena
2 koně synovi Janovi odkázaní za
2 koně synovi Václavovi odkázaní za
1 hříbě Janovi odkázané
1 hříbě Václavovi odkázané
1 vůl Janovi odkázán za 20 zl.
1 vůl Václavovi
1 kráva za
6 ročních prasata, o které se dědicové rozdělí, a dostal
Jan 2 kousky za
2 kopy
Václav 2
2 kopy
po Anně sirotci 2
2 kopy
9 kusů ovčího, o které se nápodobně rozdělili, za
9 kop
2 vozy při gruntě zůstávající se vším příslušenstvím, jeden k druhému za 10 kop
20 kop
1 vůz Janovi odkázaný za
10 kop
1 pluh a brány Janovi odkázané za
3 kopy
1 pluh a brány Václavovi
3 kopy
Bonificaci jest jistá na oblig.
43 zl. 17 kr. ⅞
recog.
44 zl.
Summa
87 zl. 17 kr. ⅞ d.
74 kop 48 gr. 6 ⅞ d.
Item určitá Bonif. jest, která by po nebožtíkovi Jiříkovi Náprstkovi dětem připadnouti měla,
ve 72 zl. 28 kr.
––––––––––––––––––
Činí
799 kop 6 gr. ⅞ d.
Poněvadž Janovi odkaz, který od otce udělán byl, držitel gruntu jemu vše v Natuře vydati
musí, a tak ačkoliv srážky za více za ním přijde podle spravedlivosti, jak v šacunku jest, ve
138 kopách 8 gr. 4 d.
a tak zůstane k placení
660 kop 57 gr. 3 ⅞ d.
kterážto summa patřiti bude, totiž
podle ročním kladením v 10 kopách
mil. vrch. Termin
49 kop 34 gr.
důchodenský dluh
22 gr. 6 ½ d.
starým nápadníkům
kapli lauretánské do Hájku
11 kop
pozůstalost po neb. Janovi Frejškovi
Janovi Šafránkovi synu neb Markovi
2 kopy 56 gr. 1 d.
–––––––––––––––––
Latus
63 kop 56 gr. ½ d.
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Fol. 171a

Latus

63 kop 56 gr. ½ d.
3 kopy 56 gr. 1 d.
1 kopa 56 gr. 1 d.
11 kop 44 gr. 4 ½ d.
4 kopy 44 gr. 4 d.
5 kop 26 gr.
33 kop
46 kop
12 kop 51 gr. 3 d.

Mařeně Šťastné
Kateřině Vlčkové
Bětě Čermákové
po Václavovi Frejškovi vdově Dorotě
Jakubovi Turkovi
vdově po neb. Nedbalovi, nyní Dorotě Koutné
Josefovi Nedbalovi sirotku po neb. Václavovi Nedbalovi
dluh malojenečskému Josefovi Tichovskému
ostatní patří po nebožtíku Jiříkovi Náprstkovi dětem, totižto:
Janovi mimo toho otcovského odkazu ještě
144 kop 40 gr.
Anně vdané Šafaříkové do Hostivic
144 kop 40 gr.
Václavovi
144 kop 40 gr.
za nebožtíka rodiče za mše svaté
23 kop 14 gr. 2 ⅞ d.
od rozvržení
20 kop 11 gr. 1 d.

–––––––––––––––––––––––––––

Facit

660 kop 57 gr. 3 ⅞ d.

Konečný byvše na kanceláři předvolaný Josef Šafařík, manžel neb. Anny Náprstkové,
Johann a Václav Náprstek, její bratři se vyznali, že podušky, drůbež a jiné jakžkolvěk
jméno mající hospodářský nářadí mezi sebe spravedlivě rozdělí a tím samým ani nynčko
ani budoucně jeden na druhým něco k pohledávání míti nebude.
Ostatní, poněvadž neb. dcera Anna za Josefa Šafaříka vdaná s svatbou, dobytkem, peřinami a jiným hospodářským nářadím dokonale odbyta jest, syn Jan ale za jeho svatbu
dosavad nic nedostal, tak neb. otec jemu z pozůstávajícího obilí sic více moc odkázal,
nejsouce ale nynější držitel gruntu takovou summu vydati, tak se spolu po bratrsku
porovnali a slibuje Václav Janovi po žních na zrně dáti, totiž:
žita
5 strychů
pšenice
2 ½ strychu
ječmene
7 ½ strychu
ovsa
7 ½ strychu
hrachu
½ strychu
––––––––––––––––
61

23 strychů

Fol. 171b

Ao. 1766 3 kopy mil. vrch.
rest
46 kop 34 gr.
místo 4 kop 44 gr. 4 d. 3 kopy 30 gr. Dorotě Frejškový skoupil a
rest
–
1 kopa Mařeně Šťastné do Nučic
rest
2 kopy 56 gr. 1 d.
Ao. 1767 3 kopy mil. vrchnosti
5 kop Dorotě Koutné

61

rest
rest

43 kop 34 gr.
28 kop

Dodatečně tužkou psaná německá poznámka přes tři řádky není čitelná.
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Ao. 1768 3 kopy mil. vrchnosti
rest
2 kopy kapli lauretánské do Hájku
rest
2 kopy 56 gr. 1 d. Janovi Šafránkovi synu neb Markovi
rest

40 kop 34 gr.
9 kop

Ao. 1769 3 kopy vrchnosti
1 kopa 56 gr. 1 d. Kateřině Vlčkové

rest
rest

37 kop 34 gr.
–

Ao. 1770, 71, 72 3 kopy mil. vrchnosti
10 kop Dorotě Koutné

rest
rest

34 kop 34 gr.
18 kop

Ao. 1773 3 kopy mil. vrchnosti

rest

31 kop 34 gr.

–

Ao. 1774 3 kopy mil. vrchnosti
rest
28 kop 34 gr.
tí
11 kop 44 gr. 9 ½ d. Bětě Čermákové skoupil na 3 peníz
rest
–
3 kopy kapli lauretánské do Hájku
6 kop
Ao. 1775 3 kopy mil. vrchnosti
20 kop Janovi Náprstkovi bratru
6 kop kapli lauretánské do Hájku
1 kopa na mše svaté za rodiče

rest
rest
rest

25 kop 30 gr.
122 kop 40 gr.
–
21 kop 17 gr.

Ao. 1776 3 kopy mil. vrchnosti
20 kop Janovi Náprstkovi
2 kopy na mše svaté za rodiče

rest
rest

22 kop 30 gr.
102 kop 40 gr.
19 kop 17 gr.

Ao. 1777 3 kopy mil. vrchnosti
44 kop 40 gr. Anně vdané Šafaříkové
20 kop Janovi Náprstkovi
2 kopy na mše svaté za rodiče

rest

19 kop 30 gr.
100 kop
82 kop 40 gr.
17 kop 14 gr.

rest
rest

Ao. 1778 passirt wegen Krieg.
1779 4 kopy milostivé vrchnosti
20 kop Janovi Náprstkovi
20 kop Anně vdaný Šafaříkové
2 kopy na mše svaté za rodiče

15
62
80
15

1780 3 kopy milost. vrchnosti
2 kopy na mše svaté za rodiče
20 kop Janovi Náprstkovi

12 kop 30 gr.
13 kop 14 gr.
61 kop 40 gr.

Ao. 1781 et 1782 6 kop milostivé vrchnosti
2 kopy na mše svaté za rodiče
10 kop Dorotě Koutné

6 kop 30 gr.
11 kop 14 gr.
8 kop

rest

kop 30 gr.
kop 40 gr.
kop
kop 14 gr.
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Fol. 172a

Louka obecní
nebývala prve žádná, tolikéž kousek draha, kdežto své husy pastvou se zimily. Nyní ale
tato obec míti bude z těch drah sobě k obkrácení za louku danou blíž vsi pod panskou
velkojenečskou, dle mapy sub Sig. A 1 pod
2 strychy.
Jinšího tu obecního nic není kromě ještě kus draha, kdežto svůj i jinší dobytek se pásti
může bez jich překážky.

