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O pozemkových knihách
V 18. století začaly vedle statků (gruntů a chalup) vznikat na vsích i domky, k nimž
nepatřily řádné pozemky kromě malé zahrádky. Některé domky byly zapsány do tehdy
vedených pozemkových knih, například litovické domky do pozemkové knihy litovického
panství.1 Řada domků však zůstávala nepodchycena pozemkovými knihami. Jejich postavení před založením nejstarší domkářské pozemkové knihy dokládají soupisy poddaných ze
40. let 18. století, kde řada podruhů bydlí ve vlastních domcích.2
Situaci napravila až v roce 1748 tehdejší majitelka panství Marie Anna Karolína
vévodkyně bavorská, která nechala založit samostatnou domkářskou pozemkovou knihu.
Kniha je členěna po vsích (jsou do ní zařazeny všechny vsi tachlovického panství). Jak
postupně byly stavěny další a další domky, písaři je doplňovali do volných míst mezi
prvními zápisy, takže pořadí zápisů v knize neodpovídá stáří domků. Oproti pozemkovým
knihám pro statky jsou zápisy stručnější, ale principy předávání majetku byly stejné jako
u statků (pokud odstupující hospodář neurčil jinak, dědil nejmladší syn; dědické právo
nejstaršího syna zavedla svou reformou až císařovna Marie Terezie a prosazovalo se
postupně). V zápisech je věnována pozornost poddanským povinnostem majitele domku.
Kniha byla vedena až do roku 1799 a v roce 1800 do ní zapsal vrchní Ignác Josef Stibitz
stálé platy z nově vyměřených zahrádek. V roce 1800 byly rovněž založeny nové
domkářské pozemkové knihy, už rozdělené vždy po několika vsích.3 U některých domků
však byly údaje i nadále zapisovány do staré knihy.
Někdy po uzavření zápisů byla kniha znovu svázána, a to do dvou samostatných
svazků. Prvních 439 listů je v první knize, zbytek ve druhé knize. Při této příležitosti byly
v úvodu doplněny soupisy majitelů domků, které se částečně překrývají (v prvním svazku
končí až Velkým Přítočnem, ve druhém svazku začínají již Chrustenicemi). Rejstříky jsou
psány převážně německy a jména jsou v některých případech zkomolená. Také se písaři
nepodařilo je řadit důsledně podle pořadí v knize.
Knihy jsou nyní uloženy ve Státním oblastním archivu v Praze ve Sbírce pozemkových
knih v části převzaté od Okresního soudu Unhošť pod inv. č. 120 a 121. 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.
Nejstarší domkářská pozemková kniha nebyla badatelům v hostivické historii známa
a údaje z ní nebyly používány. Nejstarší osudy hostivických domků jsou částečně zpracovány v Hostivickém uličníku na webu Hostivické historie a v letácích o historii jednotlivých
vsí a v případě Litovic byly také popsány v knize Jiřího Kučery a Aleny Kučerové Litovice.4
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Svazek č. 6 řady E Pramenů k hostivické historii.
Řada O Pramenů k hostivické historii.
Svazek č. 9 řady E Pramenů k hostivické historii.
KUČERA, Jiří – KUČEROVÁ, Alena (2006): Litovice. Hostivice: MKSH. ISBN 978-80-270-0152-1.
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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 přehled majitelů domků, který kombinuje rejstřík ze
začátku obou svazků, do nichž je nyní domkářská pozemková kniha rozdělena (v přepisu
byl rejstřík přeložen z němčiny do češtiny a jména nebyla opravována podle samotných
zápisů), a dále všechny údaje vztahující se ke vsím, které tvoří současnou Hostivici.
Text je kvůli lepší srozumitelnosti převeden do současného pravopisu, kromě
některých jazykových zvláštností. Ponecháno bylo užívání slova „kancelář“ v ženském
i mužském rodě. V textech o robotě je formulace uváděna v přepisu vždy „beze stravy
a platu“, i když písař v některých případech psal „beze zdraví a platu“. Slova nebo části
textu, které se nepodařilo bezpečně přečíst, jsou podbarveny šedě nebo označeny [?].
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, případně zkráceně Xmb. = decembris, prosinec.
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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Rejstřík
této domkářské pozemkové knihy

Ves Tachlovice
Martin Hytych
Jakub Procházka
Václav Blažek
František Navrátil
Josef Zvoníček
Jakub Hanzl
František Douša
Jiří Mareš
Martin Bouček
František Nedbal
Jan Douša
Tomáš Šafránek

1
2
5
7
8
12
13
15
19
22
26
30

Václav Jeníček
Jiří Frejšek
Josef Šafránek
Václav Šafránek
František Mařánek
Jan Douša
Václav Vlček
Matylda Marešová
Matěj Pavelka
Martin Holeček
Antonín Dudka
Anna Šafránková

1
4
5
8
10
13
14
16
20
25
29
30

Ves Jinočany
Josef Horáček
Josef Kuchyňka

34
38

Jan Kočí
Jan Cvekl

37
41

Ves Nučice
Václav Mareš
Jakub Sláma
Václav Jineček
Antonín Dudek
Vojtěch Kosa
Josef Eichler
Anna Němcová

53
57
62
81
70
75
79

Jiří Dvorský
Václav Navrátil
Jan Šafránek
Tomáš Hytych
Matěj Šafránek
Václav Vácha
Josef Sláma

55
60
64
67
73
77
79

Ves Řepy
Jan Holas
Jakub Mašek
Tomáš Blažek
Šebestian Krajcr
Martin Dejmek
Jiří Zeman

101
104
107
109
111
114

Josef Stehlík
Jan Dejmek
Jan a Kateřina Rohanovi
Bernard Livora
Václav Zvoníček

103
105
107
109
113
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Ves Zličín
Josef Chalupa
Antonín Majer
Václav Holas
Tomáš Příhoda
Josef Horešovský
Anna Chalupová

119
143
120
140
131
132

Jan Hájek
Matěj Horešovský
Matěj Holas
Jakub Studnička
Jan Soukup

120
123
125
128
134

Ves Sobín
Jiří Urban

149

Václav Pánek

150

Ves Hostivice
Antonín Balášek
František Kajm
Jan Filip Fridrich
Antonín Pech
Vojtěch a Kateřina Veselých
František Čermák
Jakub Svoboda
Antonín Trýb
Martin Ujka
Jan Bašta
Jakub Černý
Tomáš Bílek
Matěj Pták
Matěj Budle
Josef Mařík
Matěj a Anna Bezděkovi
Antonín Arnold
Václav Šafařík
Jiří Chalupa
Martin Šenpek
Filip Brtník čp. 60

165
168
170
174
178
182
185
189
193
199
200
203
206
210
212
217
218
220
222
215
224

Jiří Sobotka
František Dufek
Matěj Paleček
Jiří Hejduk
Jiří Langer
Václav Přibyl
Jan Neuman
Josef Förster
Tomáš Fiedlmann
Anna Škvorová čp. 61
František Škvor čp. 62
Václav Dufek
Josef Budle
Anna Budlová
Matěj Chalupa
Tomáš Jelínek
Šimon Škvor
Jakub Linek
Josef Šerot
Matěj a Marie […?]
Tomáš Kácl čp. 38

167
169
173
177
179
184
187
191
195
202
202
201
209
210
216
214
219
221
223
221
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Ves Litovice
Jan Kácl
Martin Votruba
Tomáš Wildt
Matěj Nejedlý
Vojtěch Hofman čp. 3
Vavřinec Hakl
Jakub Klatovský
František Vlček
Dorota Novotná
Jan Kácl
Jan Kuchyňka
Matěj Huja
Jan Hošek

225
228
231
234
237
239
245
248
253
259
262
264
264

Josef Bašta
Jan Procházka
Tomáš Šafařík
František Cvekl
Jakub Chalupa
Václav Janda
Jakub Málek
Martin Volf
Tomáš Volf
Matěj Průša
František Bubla
Václav Vlček

226
229
233
235
237
241
247
251
256
261
263
265

Ves Břve
Vít Čermák
Josef Klapka
Václav Douša
Jiří Hanzlík
Tomáš Volf
Antonín Müller
Matěj Černý

266
269
272
275
279
278
281

Jakub Kácl
Jan Bartoš
Matěj Baur
Josef Holas
Adam Vitovský
Matěj Rybařík
Šimon Osvald

268
270
273
277
280
280
276

Ves Horní Ptice
Šimon Nejedlý
Josef Sochař
Jan Vyšín
Jiří Kučera
Kateřina Kverková
Václav Blažek

282
283
288
291
286
298

Josef Kalina
Hokauf
František Václav
Kateřina Volfová
Josefa Rathouská
Ondřej Kopřiva

283
285
289
292
293
301

Ves Dolní Ptice
Antonín Horáček
Jiří Příhoda
Jakub Batkovský
Jan Müller

294
296
297
295

Veronika Úhořová
Antonín Kafka
Jiří Příhoda

295
297
297
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Ves Červený Újezd
Martin Bouška
Jakub Houčovský
Jan Doubek
Martin Příhoda
Ondřej Smrčka
Tomáš Svoboda
Jiří Procházka
Jakub Vlček
Matěj Motl
Jan Vlček
Karel Jiřík čp. 37
Kateřina Volfová
Štěpán Sýpka
Anna Zajícová

307
309
312
316
320
324
327
331
337
338
341
342
344
333

Jan Toman
Josef Polák
Jakub Průša
Jan Bouška
Jan Kříž
Jan […?]
Martin Ošklivý
Vavřinec Mojka
Josef Vidourek
Václav Němeček
Jan Hadrovský
Tomáš […?]
Ondřej Kozák
Matěj Čermák

308
310
315
318
322
325
328
334
337
340
340
343
345
313

Ves Svárov
František Zvoníček
František Prušák
Anna Porčová
Václav Braun
Václav Kříž
Matěj Bechyňský
Jakub Dvorský
Václav Kotouč
Tomáš Kučera
Martin Konvalinka

346
349
350
355
358
361
363
365
366
366

Josef Blažek
Josef Veselý
Matěj Heller
Ondřej Tatíček
Josef Mojka
Václav Panoch
Jiří Blažek
Jiří Kučera
Kateřina Motlová

347
350
352
356
360
362
365
366
367

Ves Nenačovice
Josef Vejr
Matěj Svoboda
Martin Svoboda
Josef Hájek
Matěj Kohlíček
Vavřinec Maxer
Magdalena Šimková
František Duspivo
František Nejedlý
Jan Svoboda

368
370
374
377
382
386
389
394
395
398

Jan Čermák
Jan Andrle
Tomáš Pek
Václav Pavelka
Jan Komenda
František Jeřábek
František Skoupý
Anna Jeřábková
Jakub Jandenský
Jan Nejedlý

369
371
377
380
383
388
391
394
397
399
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Ves Libečov
Jakub Soukup
Jan Soukup
Václav Horešovský čp. 5
Vavřinec […?]
Tomáš Braun
Jan a Kateřina Jupovi čp. 16

400
403
405
407
411
413

Josef Jonáš
Anna Trnková
František Holeček
Antonín Horešovský čp. 10
Antonín a Ludmila Hunákovi čp. 16

401
404
406
409
402

Ves Drahelčice
Obecní dům
Matěj Dolanský
Vojtěch Dvořák
Jan Fiala
Martin Vobruba
Vojtěch Dvořák
Jan Kučera

412
415
420
427
429
433
437

František Volf
Martin Pírový
Václav Rybařík
Antonín Fiala
Tomáš Volf
Jan Blažek

414
417
423
426
431
434

Ves Chrustenice
Ondřej Weis
Josef Chaloupka
Anna Bublová
Václav Škabranda
František Nejedlý
Tomáš Kníže
František Knechtl
František Kolařík
Václav Trunečka č. 12
Václav Velin
Martin Truneček

440
444
449
454
459
462
467
470
472
475
478

František Nejedlý
Vojtěch Horák
Martin Wirth
Vojtěch Landa
Rodina Jana Jeřábka
Karel Rákos
Vojtěch Bouška
Václav Černý
Josef Trunečka
Jakub Marek

442
449
452
457
460
465
468
471
472
477

Ves Lhotka
Václav Pinkas
Jan Palička
Jiří Palas

479
482
486

Jakub Dlouhý
Jan Jeník
Josef Hanuš / Hamouz [?]

481
485
487
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Ves Kyšice
Martin Pulec
Anna Zimová
Jan Červenka
Jiří Kníže
Jiří Kníže
Josef Hokův
Václav Janoušek

491
494
495
499
502
505
509

Václav Píč [?]
Vavřinec Osvald
Daniel Prušák
Jan Libečajt
Jiří Douša
Jiří Kopřiva
Václav Neumann

493
495
497
500
503
507
510

Ves Malá Dobrá
Jiří Kříž
Jakub Macháček
Jan Kříž
Matěj Benda
Josef Kraus
Václav Neustupa

511
515
521
525
529
513

František Benda
Václav Jelínek
František Mencl
Martin Neumann
Jan Mařík
František Čermák

512
518
524
527
530
512

Ves Velká Dobrá
Barbora Vondrová
František Moravec
Václav Huja
Jakub Stádník
Jan Humla
František Jirotka
Antonín Moravec
Jan Paura
Martin Tíře [?]

531
533
535
536
540
543
546
550
556

František Novotný
Václav Moravec
Jan Kácl
Jan Krop
František Landa č. 34
Matěj Moravec
Jan Kácl
Jan Veverka

533
535
534
538
542
546
548
556

Ves Doksy
Matěj Prušák
Josef Ploch

551
557

František Hofmann
Josef Hromada

Ves Dobrá
Martin Jelínek

557

554
559
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Ves Družec a ves Doksy
Josef Hromada

559

Josef Jelínek

561

Ves Hřebeč
Jakub Jirotka
Matěj Vinš
Matěj Štork
Šimon Huja
Jan Voves
František Slaška
Matěj Krosnař
Josef Souček
Jan Jirotka
Václav Benda
Jan Tichý č. 40
Jan Osvald

565
566
569
574
580
584
587
589
594
596
598
601

Václav Rákos
Pavel Kučera
Tomáš Humpel
Jan Svoboda
Vojtěch Procházka
Matěj Pavlík
Jiří Burger
Jan Zvoníček
Václav Danda
Václav Zábranský
Jan Procházka
Jan Krupička

565
568
573
578
583
586
588
592
595 a 602
597
599
602

Ves Stehelčeves
–
Ves Velké Přítočno
Josef Huja
Magdalena Veselá
Jan Svoboda
Jan Šafařík
Matěj Richter
Václav Hrabě
Kateřina Novotná
Tomáš Kníže
Kateřina Veselá
Matěj Hájek

603
608
609
613
618
617
622
623
620
626

Jan Veselý
Dorota Janoušková
Matěj Pulec
Josef Reska
Josef Chalupa
Jan Sechter
Martin Klemt
Matěj Janoušek
Anna Osvaldová
Martin Rouba

605
607
611
614
619
618
622
625
606
626

Ves Malé Přítočno
Václav Varhulík
Vít Veselý
Ludmila Mejstříková

627
631
637

Matěj Šatra
František Kohout
Anna a Václav Langerovi čp. 2

628
637
638
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Ves Jeneč
Martin Zábranský
Josefa Hniličková
Jakub Soukup
Václav Chalupa
Martin Soukup
Jan Veselý
Josef Veselý
Josef Mls
Anna Hrátková
Alžběta Votavová
Tomáš Barusch
Jan Fatka
Kateřina Járová
Jakub Ptáček
Jan Klecan
Jiří Bláha
Antonín Čermák
Josef Hanzlík
Václav Veselý
Matěj Kácl
Tomáš Horešovský
Matěj Soukup
Matěj Nedbal
Josef Chaloupka
Abraham Klinger
Antonín Pinkas
Jiří Jirotka
Matěj Ptáček
Jan Bibrlík

647
649
653
656
659
663
665
668
674
682
689
696
698
705
711
717
721
723
729
733
736
740
746
751
758
761
763
766
751

Jan Šefl
Václav Hodáček
Josef Kratochvíl
Václav Fidlmon
Václav Vondráček
Kristián Veselý
Jakub Wünsch
František Fatka
Matěj Schejbal
Tomáš Serinka
Jan Feldek
Anna Kozáková
Jan Náprstek
Václav Vondráček
Václav Klesner
Blažej Koth
Magdalena Goth
Jan Benda
František Veselý
Jan Förster
Josef Matucha
Jan Koželoužek
Jiří Kácl
Václav Nedbal
Jan Holub
Josef Kratochvíl
Václav Veselý
František Šebesta

648
651
654
657
661
663
667
670
678
686
692
698
701
708
714
720
723
726
730
734
739
742
748
754
760
762
765
766

Ves Jeneček
Ondřej Ekštein
Josef Klatovský
Tomáš Chalup

767
768
774

Vojtěch Vízner
Josef Fršlínek
Jiří Zábranský

768
770
777
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Ves Dolany
František Hvězdář
Vít Stádník
Izák Fischel
Václav Novotný
Václav Panenka
Matěj Labutka
Vít Stádník

790
792
795
797
803
806
812

Václav Huja
Jan Vosník
Jiří Novotný
Tomáš Kvich
Václav Větrovec
Ludmila Koutná
Jan Huja

791
794
797
800
806
809
813

Ves Hořelice
Matěj Najpaur
Tomáš Macháček
Tomáš Kozas
Jan Sander
Jan Lehmann
Martin Kasala
Filip Volf

814
818
824
830
833
839
844

Václav Blažek
Václav Horáček
Josef Tichý
Václav Lehmon
Václav Kleisner
Jakub Volf
Jakub Fortnýř

816
822
827
833
837
843
848

Ves Kozolupy
Matěj Blažek
851
Vojtěch a Anna Slámovských manželé 854

Jan Zima
Václav Nedbal

854
856
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Laudetur IHS Christus
JESUS

Ihro Hoch Füsrt. Durch.

Die durchleuchtigste
Fürstin und Frau Frau Maria Anna
Carolina verwittibte Hertzogin in Ober- und Nieder
Bayern auch der obern Pfaltz, gelohrne [?] Pfaltz Graffin
bei Rhein pp unsere gnätigte Fürstin und Erbfrau Frau
haben bei Glücklichster Antrettung der nach [… …?]
König. Boheim verwittibten Grosshertzogin von
Toscana als der Durchleuchtigsten Frauen Mutter
er[…?] in Königreich Boheim gelegenen Herrschaften
vor andern auch gnätingst zu verordnen gerühet, dass
die gottgefällige Gerechtigkeit so wohl den reichen
als Armengehalten, Witwen und Waissen nicht unter[…]5
sondern ge[…?] und in allen Gutte Ordnung, [… …]
werden soll. Dieweilen nun auf höchst. […]
Ihre hoch. Fürst. Durchleucht. Herrschaft Tach[lowitz]
sambt […?] so wohl unter vorig […]
gnätigster Obrigkeit eine Menge Häusl, theils auf her[…]
theils auf Gemein- und theils auf Bauern-gründen […]
bies dato, aber niemanden Ordentlich verschreiben […]
Zünsunger oder andere Schultigkeiten angemerket […]
fa[…?] aus alläglicher Erfahrenkeit wahrgenohmen […]

5

Pravý okraj listu je poškozen a některá slova chybí nebo nejsou čitelná.
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Fol. 165a

Ves Hostivice
Domeček Pavla Baláška.6
Léta Páně 1748 dne 13ho měsíce prosince s milostivým povolením jejich král. vyvýšenosti
velkokněžny v Toskánii slavné paměti, vlastním nákladem vystavěný domeček nadjmenovanému Pavlovi Baláškovi zámečníkovi patřící, z kterého on vrchnosti milostivé každoročně
při svatém Havlu celoročního nájmu on i potomci jeho, nyní i na budoucí časy jednu kopu
míšeňskou aneb 1 zl. 10 kr. do důchodu panského jenečského pořádně platiti, v čas žní ale
skrze šest dní roboty, všechny jiné povinnosti a onera volně a postupně vybývati povinen
jest, kterýžto domeček s vědomím a povolením nejvyšší vysoce osvícenosti ovdovělé
kněžny z Bavor jemu, manželce a budoucím jeho dle prošacování mocí kníž. vrchnostenské
kanceláře za vlastní se připisuje za
100 zl. rýn.
Ao. 1748 majíce vlastním nákladem domeček tento Pavel Balášek vystavěný, jemu se
ujišťuje
100 zl. rýn.
A tak domeček zcela zaplacený má.
Fol. 165b

Zápis Antonína Balášky.

Léta Páně 1765 dne 7ho měsíce října po smrti otce Pavla Baláška chaloupku (:na panském
gruntě vystavěnou:) pozůstalý vlastní syn jakožto pravý dědic Antonín Balášek pro sebe,
též manželce a budoucím svým vlastním na dědičné užívání, z kteréžto on i jeho potomci
[…?] mil. vrchnosti při svatém Havlu nájem pořádně platiti, totižto:
z chaloupky
1 zl. 10 kr.
ze zahrádky
__________
celkem
zl.
kr.
v čas žní šest dní roboty beze stravy a platu plně vybývati, pak všechna královská, panská
a obecní poselství, též jiné onera beze vší protivenství tak, jak jim takoví podružští lidé
vybývají, přidržen a zavázán býti má, dle čehož se jemu na ten způsob takový zápis podle
právního prošacování rychtáře a konšela hostivického s vědomím kanceláře jenečského
v následující summě prošacovat a připsati se dalo, totižto:
předně stavění všechno ode zdi, totiž:
sednice, na ní špatná lepenice, v sednici komora bez podlahy, maličká síňka, kuchyňka,
vršek malý, chlív bez podlahy, na tom stavení 9 párů krovu velice sešlý, střecha šindelová
pobíjená, která všudy děravá do konce sešlá, podle dobrého uznání za
60 kop
zahrádka špatnou zdí ohražená pod 2 čtvrtce, s některou švestkou a 1 štěpem vysázená
1 kopa 30 gr.
1dna almara za
1 kopu
klekátko a malá almárka za
25 gr. 5 d.
stůl a dvoje židličky za
25 gr. 5 d.
kamnovec železný
25 gr. 5 d.
–––––––––––––––––––––––––

Latus
6

Nyní Husovo nám. čp. 8.

63 kop 47 gr. 1 d.
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Fol. 166a

polička a jedna stolice za
jedna truhla a 1dna díže
druhá almara za
štoudev a dvoje konví za
spižírna za

12
38
51
17
38

gr.
gr.
gr.
gr.
gr.

6
4
3
1
4

d.
d.
d.
d.
d.

–––––––––––––––––––––––––

Summa

66 kop 25 gr. 5 d.

Srážka na to.
Držitel funus nebožtíku otci dle vysvědčení zapravil
Item co otcovské dluhy vyplatil, totiž
hostivickému řezníkovi
jenečskému vinopalovi Jílkovi

7 kop 53 gr. 1 d.
3 kopy 29 gr. 1 d.
43 gr. 5 d.
–––––––––––––––––––––––––

činí srážka
12 kop
6 gr.
a k placení zůstane
54 kop 11 gr. 5 d.,
kterážto suma patřiti bude a ročním placením totižto
hostivickému šenkýři Strachovi
5 kop 57 gr.
do Prahy Storunrovi
56 gr. 4 d.
litovické židovce Filipce
20 gr. 4 d.
ostatní patří pozůstalým dětem po neb. otcovi Pavlovi Baláškovi
z první manželky Kateřině
7 kop 35 gr. 6 d.
Janovi na vojně
7 kop 35 gr. 6 d.
Antonínovi
7 kop 35 gr. 6 d.
z druhé manželky Tomášovi
7 kop 35 gr. 6 d.
Francovi †7
7 kop 35 gr. 6 d.
Václavovi
7 kop 35 gr. 6 d.
od rozvržení
1 kopa 30 gr. 3 d.
–––––––––––––––––––––––––

Facit

54 kop 19 kr. 5 d.

Ao. 1767 1 kopa Strachovi

rest

4 kopy 57 gr.

Ao. 1768 1 kopa Strachovi
20 gr. 4 d. hostivickému Filipce

rest
rest

3 kopy 57 gr.
–

Ao. 1769 passirt.

Neuer Kauf ut folio 170.8

7
8

Následuje nečitelná německy psaná poznámka.
Zápisy k tomuto domu Husovo nám. čp. 8 pokračují na listu 170b.
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Fol. 167a

Nový zápis na chalupu podružskou Jiřího Sobotky.9
Léta Páně 1771 dne 30. 7bris s povolením mil. vrchnosti chalupa na obecním gruntě stojící
vlastním nákladem vystavěná jmenovanému Jiřímu Sobotkovi, z kteréhožto povinnost jeho
jest mil. vrchnosti v čas žní skrze osm dní roboty pěší beze stravy a platu, všechny jiné
panské povinnosti, všelická poselství v potřebách panských, marších vojenských, v případnostech obecních, jenž na takové lidi přísluší, volně a poslušně vykonávati, z užívajícího
místa obci hostivické celoročně nájmu 1 zl. 10 kr. platiti.
Zachovajíce se tehdy v tom ve všem věrně a poslušně, mocí zápisu tohoto chalupu tuto,
která dle právního prošacování k jeho, manželce a budoucím jeho k vlastnímu vládnutí
a užívání se připisuje a ujištěnou míti má za
18 zl.
Ao. 1771 vystavěna a zaplacena.
Poněvadž se vynalezlo, že Jiří Sobotka při své chalupě si zahrádku přidělal, která
33 čtverečných sáhů obnáší, pročež se ustanovilo, že on a jeho budoucí každoročně při
svatém Havlu do obce hostivické 35 kr. jménem nájmu zaplatiti povinen jest.
V Jenči dne 17ho listopadu 1800.
Ignác Josef Stibitz, vrchní.

Vide in hostiwitzer neuen Häuslergrundbuch de 1832 fol. 53 [… …?].

9

Nyní Palackého čp. 52.
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Fol. 168a

N. c. 35.

Nový zápis na chalupu podružskou France Kajmla.10
Léta Páně 1771 dne 30. 7bris s povolením mil. vrchnosti chalupa na obecním gruntě
vlastním nákladem vystavěná jmenovanému Francovi Kajmlovi, z kteréžto povinnost jeho
jest mil. vrchnosti v čas žní skrze osm dní roboty pěší beze stravy a platu, všechny jiné
panské povinnosti, všeliké poselství v potřebách panských, marších vojenských, v případnostech obecních, jenž na takové lidi přísluší, volně a poslušně vykonávati, z užívajícího
místa obci hostivické celoročně nájmu 1 zl. 10 kr. platiti, zachovajíce se tehdy v tom všem
věrně a poslušně, mocí zápisu tohoto chalupu tuto, která dle právního prošacování k jeho,
manželce a budoucím jeho k vlastnímu vládnutí a užívání se připisuje a ujištěnou míti má
za
15 zl.11
1771 vystavěna a zaplacena.

Concract […?] buch N III. folio 194 Post N. 36 wird das Entlastungskapital mit […?] gelöht.
Cont. […?] Buch N. IV. fol. 68 Post N. 361 N. Exh. 3431 jud. ai 861 über[…?] [… …?]
dieses Hauses N. 35 [… …?] 28. Januar 1852 N. Exh. 1209 an die Eheleute Franz und
Dorotha […?] zm 280 fl. CM und wird der […?] zu 85 fl. 23 ½ kr. CM ze Handen den Anna
[… …?] unter […?] nach […?] Quittung ge[…?] wird.
Abgeschlossen in Folge Erlasses des h. kk. Oberlandesgerichtes vom 28. april 1879
Z. 12935 am 1. Juni 1879.

10
11

Nyní Na Vršku čp. 35.
Po straně poznámka německy drobným písmem, snad záznam o dluhu váznoucím na domě.
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Fol. 169a

Vide die […?] im hostiwitzer neuen Häuslergrundbuch fol. 102.12

Domeček Matěje Dufka.13
Léta Páně 1748 dne 13ho měsíce prosince s milostivým povolením jejich královské
vyvýšenosti ovdovělé velkovévodkyně z Toskánu slavné paměti vlastním nákladem na
panském gruntě vystavěný domeček tento nadepsanému Matějovi Dufkovi patří, z kterého
on milostivé vrchnosti každoročně při svatém Havlu celoročního nájmu i potomci jeho, nyní
a na budoucí časy jednu kopu míš. aneb 1 zl. 10 kr. do důchodu panského jenečského
pořádně platiti, v čas konání žní ale skrze šest dní roboty pěší bez stravy a platu, všechny
jiné povinnosti a onera volně a poslušně vybývati povinen jest, kterýžto domeček
s vědomím a povolením nejvyšší vysoce osvícené kníž. mti ovdovělé kněžny z Bavor jemu,
manželce a budoucím jeho dle prošacování mocí kníž. vrchno-hejtmanské kanceláře za
vlastní se připisuje za
100 zl. rýn.
Ao. 1748 majíce vlastním nákladem domeček tento Matěj Dufek vystavěný, jemu se
ujišťuje
100 zl. rýn.
A tak domeček tento zcela zaplacený má.

Nový zápis France Dufka.
Léta Páně 1779 dne 11. January po smrti Matěje Dufka připadá tento na panském gruntě
stojící domek mladšímu synovi Václavovi Dufkovi, poněvadž ale on se na svobodu
z panství vyjednal a v Unhošti jednu svobodnou měšťanku s domkem za manželku pojal;
on Václav Dufek dobrovolně chalupu
Fol. 169b

aneb domek u přítomnosti těchto svědků hostivického rychtáře Vojtěcha Maříka, též
konšela Jana Škvora a Jana Šafaříka svému straršímu bratrovi Francovi Dufkovi, manželce
jeho, též budoucím k stálému užívání popustil, naproti tomu ale starší bratr jemu
mladšímu bratrovi Václavovi Dufkovi za jeho dědictví mimo jeho vypadající pratensi dle
bratského porovnání 11 zl. 15 kr. peněz v hotovosti položit povinen jest, pročež on Václav
Dufek nikdá právo více k tomu domku míti má, nýbrž výš jmenovaný Franc Dufek z toho
domku každý rok do důchodu jenečského k svatému Havlu jednu kopu míšeňskou aneb
1 zl. 10 kr. pořádně platiti, v čas žní ale skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu
vykonati má, nicméně všechny jiné povinnosti, totiž posílky panské, obecní, v marších
vojenských poslušně vybývati, pročež se mu domek s povolením úřadu hospodářského
jenečského skrze rychtáře hostivického Vojtěcha Maříka, též konšela Jana Škvora a Jana
Šafaříka prošacoval, a jemu Francovi Dufkovi, manželce své a budoucím svým dětem na
věčné časy k stálému užívání se připisuje, totiž:
první stavení sednice, v ní komora, kuchyně, síň, verštat14, na tom stavení 11 párů krovu
a 1 lomenice, 8 trámů, velmi sešlý, za
72 kop

12
13
14

Dodatečná poznámka.
Nyní K Nádraží čp. 49.
Werkstatt (něm.) = dílna.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 7
Pozemkové knihy pro domky 1748–1799 – Hostivice

20

druhé stavení chlív, mlátek a na tom stavení dva páry krovu, jedny svisle, za
10 kop
Co se ale nádobí dotýče, co oni k svému řemeslu potřebujou, u přítomnosti těchto
svědkové bratři mezi sebou uznající pro sešlost tohož nádobí prošacovali
3 kopy
–––––––––––

Činí

85 kop
Fol. 170a

která summa následovním nápadníkům patřiti bude, totiž:
Kateřině sestře
Francovi Dufkovi hospodáři
Václavovi Dufkovi svobodnému k městu Unhošťskému
Anně sestře
na mše svaté za neb. rodiče

20 kop
20 kop
20 kop
20 kop
3 kopy

30
30
30
30

gr.
gr.
gr.
gr.

––––––––––––––––––––

Činí

85 kop

Na to kladl
Ao. 1780 Václavovi Dufkovi za dědictví
1 kopu na mše svaté za rodiče

11 kop 15 gr.
2 kopy

Ao. 1781 et 1782 4 kopy Anně sestře
1 kopu na mše svaté za rodiče

rest

16 kop 30 gr.
1 kopa

Ao. 1783 1 kopu na mše svaté za rodiče
3 kopy Václavovi Dufkovi

rest
rest

0
8 kop 15 gr.

Ao. 1785 2 kopy Václavovi Dufkovi

rest

6 kop 15 gr.

Ao. 1786 6 kop 15 gr. Václavovi

rest

0

Ao. 1787 1 kopu Anně sestře

rest

15 kop 30 gr.

Ao. 1788 2 kopy též jí

rest

13 kop 30 gr.

Ao. 1789 2 kopy též jí

rest

11 kop 30 gr.

Ao. 1791 1 kopa též jí

rest

10 kop 30 gr.

Ao. 1792 1 kopa též jí

rest

9 kop 30 gr.

Ao. 1793 1 kopa též jí

rest

8 kop 30 gr.

Ao. 1794 1 kopa též jí

rest

7 kop 30 gr.

Ao. 1796 1 kopa též jí

rest

6 kop 30 gr.

Ao. 1797 1 kopa též jí

rest

5 kop 30 gr.
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Ao. 1798 1 kopa Anně

rest

4 kop 30 gr.

Ao. 1799 4 kopy 30 gr. jí

rest

–

Poněvadž se vynalezlo, že Franz Dufek při své chaloupce si zahrádku přidělal, která
42 čtverečných sáhů obnáší, pročež se ustanovilo, že on a jeho budoucí každoročně při
svatém Havlu do jenečského důchodu 1 zl. 10 kr. jménem nájmu zaplatiti povinni jsou.
Jenž se stalo v Jenči dne 17. 9bris 1800.
Stibitz, vrchní

Vidi die […?] im neuen Häuslergrundbuch fol. 102.15
[vlepený list]

Hostiwitz Franz Dufek fol. 170.
Ao. 1801
3 kopy Kateřině

17 kop 30 gr.

R. 1802
2 kopy zas jí

15 kop 30 gr.

1803
2 kopy zas jí

13 kop 30 gr.

Ao. 1804
Rozdíl po Kateřině na 13 zl. 30 kr. neb
od rozdílu
hostivickému židu Ebsteinovi jménem dluhu
činži Anně
synu Václavovi na vojnu
synu Antonínovi

15 zl. 45 kr.
4 kr.
6 zl.
3 zl. 13 ¾ kr.
3 zl. 13 ¾ kr.
3 zl. 13 ¾ kr.
––––––––––––––––––––

Facit
3 zl. 13 ¾ kr. činži Anně
3 zl. 13 ¾ kr. synu Václavovi
3 zl. 13 ¾ kr. synu Antonínovi
Ao. 1805
6 zl. hostivickému židu Ebsteinovi jménem dluhu
30 kop 30 gr. Franci Dufkovi hospodáři

Within bezahlt und verzicht.

15

Poznámka po straně.

15 zl. 45 kr.
–
–
–
–
–
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Fol. 170b

Jan Filip Fridrich.16
Léta Páně 1773 dne 31. prosince po smrti Antonína Baláška přiženil se a vzal sobě
pozůstalou vdovu Annu nadjmenovaný Jan Filip Fridrich za manželku, který tu na panském
gruntě stojící chalupu do zrostu dědice Annu držet bude a potom, kdyby se jí nějaké štěstí
nahodilo, takovou Anně Baláškové odstupovati povinen bude, z kteréžto oni budoucí
povinni budou ročně mil. vrchnosti při svatém Havlu nájem pořádně platiti, totiž:
z chalupy
1 zl. 10 kr.
ze zahrádky
–––––––––––––––––

Summa
zl.
kr.,
v čas žní šest dní pěší roboty beze stravy a platu plně vybývati, pak všechny královské,
panský a obecní posílky beze vší protivenství tak, jak jiní takoví podružští lidé vybývají,
přidržen a zavázán býti má, dle čehož se jemu na ten způsob ta chalupa od rychtáře
hostivického s vědomím kanceláře jenečského v následovní summě prošacovala a do
zrostu Anny Baláškové připsala, totiž:
sednice, komora, kuchyně, verkštat, chlív bez podlahy
60 kop
zahrada pod 2 čtvrtce
1 kopa 30 gr.
jedna almara
1 kopa
klekátko a malá almara
25 gr.
stůl
25 gr.
železný kamnovec
25 gr.
polička a 1 stolice
15 gr.
truhla a 1 díže
45 gr.
druhá almara
1 kopa
štoudev
15 gr.
spižírna
45 gr.
kovadlina, od které kus uražený,
1 kopa
2 kladiva
18 gr.
kus rohatný
12 gr.
velký šroub stak [?]
1 kopa 14 gr.
2 malé dtto
1 kopa 17 gr.
2 flautny
20 gr.
měch
51 gr.
––––––––––––––––––––

71 kop 57 gr.

16

Zde pokračují zápisy k domu Husovo nám. čp. 8 z listu 166.
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Fol. 171a

která summa patřiti bude
do důchodu jenečského
z hlav
starým nápadníkům, totiž dětem po Pavlovi Baláškovi
z první lože Kateřině
Janovi na vojně
Antonínovi
z druhé lože Tomášovi
Václavovi
za Pavla Baláška a syna France na mše svaté
hořejšímu šenkýři
do Prahy Spourovi
nové dluhy do obce hostivické
židovce domácí
Josefovi Strachovi
ostatní patřící
vdově Anně nyní vdané Fridrichové
dítěti Anně po Ant. Baláškovi
dítěti Barboře po Ant. Baláškovi

7 kop
7
7
7
7
7
7
3

2 gr. 4 d.
30 gr. 6 d.

kop
kop
kop
kop
kop
kop
kopy

35 gr. 6 d.
35 gr. 6 d.
35 gr. 6 d.
35 gr. 6 d.
35 gr. 6 d.
35 gr. 6 d.
57 gr.
56 gr. 4 d.
51 gr. 3 d.
12 gr. 6 d.
9 kop 25 gr. 2 d.

1 kopa 8 gr. 3 d.
1 kopa 8 gr. 3 d.
1 kopa 8 gr. 3 d.
–––––––––––––––––––––––––

Činí

71 kop 57 gr.

Na to klade
1773 7 kop 2 gr. 4 d. do důchodu
30 gr. 6 d. z hlav

rest

–
–

Ao. 1774 1 kopu Josefovi Strachovi

rest

8 kop 25 gr. 2 d.

Ao. 1776 1 kopu 25 gr. 2 d. Josefovi Strachovi

rest

7 kop

Ao. 1780 2 kopy Josefovi Strachovi

5 kop

Ao. 1782 1 kopu Josefovi Strachovi

rest

4 kop

Ao. 1783 1 kopu Kateřině

rest

6 kop 35 gr. 6 d.

Ao. 1785 1 kopu Josefovi Strachovi

rest

3 kopy

Ao. 1786 1 kopu Josefovi Strachovi

2 kopy

1787 1 kopu též jemu

1 kopa

1788 0 […?]
1789 1 kopu Josefovi Strachovi
1790 1 kopu z druhé lože Tomášovi

0
rest

6 kop 35 gr. 6 d.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 7
Pozemkové knihy pro domky 1748–1799 – Hostivice

24

Fol. 171b

1792 1 kopu Václavovi Baláškovi

rest

6 kop 35 gr. 6 d.

1793 1 kopu na mše svaté za France Baláška

6 kop 35 gr. 6 d.

1794 1 kopu Kateřině

5 kop 35 gr. 6 d.

1797 1 kopu na m. s. za Tomáše
1 kopu Kateřině

5 kop 35 gr. 6 d.
4 kop 35 gr. 6 d.

1798 0
1799 3 kopu 57 gr. hořejšímu šenkýři
56 gr. 4 d. do Prahy Spourovi
51 gr. 3 d. obci hostivické
12 gr. 6 d. židovce domácí
1 kopu na mše za Baláška

–
–
–
–
4 kopy 35 gr. 6 d.

1800 1 kopu zas tam

3 kopy 35 gr. 6 d.

Poněvadž z té zahrádky žádný plat, která 52 čtverečných sáhů vynáší, vysazený nebyl,
tudy se uzavřelo, by ona i její budoucí každoročně k sv. Havlu do panského jenečského
důchodu 1 zl. 20 kr. zaplatili.
V Jenči d. 17. 9mb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe die Fortsetzung im hostiwitzen neuen Häuslergrundbuch fol. 70.
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Fol. 173a

Domeček Matěje Palečka, nyní Mařeny Palečkové.17
Léta Páně 1748 dne 13ho měsíce prosince s milostivým povolením jejich královské
vyvýšenosti velkovévodkyně z Toskana slavné paměti vystavěl jest domeček tento Matěj
Paleček, po jehožto smrti pozůstalá vdova Mařena jest zdědila, z takového povinna bude
milostivé vrchnosti celoročního nájmu každoročně při svatém Havlu jednu kopu míšeňskou
aneb 1 zl. 10 kr. pořádně do důchodu peněžitého jenečského vypláceti, jiné povinnosti
a onera, neméně v čas konání žní skrze šest dní roboty pěší bez stravy a platu volně
a poslušně vybývati, a tak domeček tento s vědomím a povolením jejich kníž. osvícenosti
ovdovělé kněžny z Bavor, nynější mil. vrchnosti, k jejímu a jejím budoucím vládnutí dle
prošacování skrz Jana Linka sobínského a Matěje Hoška hostivického rychtáře mocí kníž.
vrchno-hejtmanské kanceláře jenečské se připisuje za
55 zl. rýn.
A tak domeček zcela zaplacený má.

ho

Chalupa Matěje Palečka.

Léta Páně 1760 dne 11 9bris poněvadž pán Bůh Mařenu Palečkovou z toho světa povolati ráčil, ta v Hostivicích pozůstalá vlastní chalupa s malou zahrádkou na panském gruntě
stojící nejmladšímu synu Tomášovi Palečkovi právem patřila, on ale z panství jakožto vyučený
Fol. 173b

řezník na vandr odešel a na vandru se na vojnu dal, pročež na místo jeho druhý syn Matěj
starší, který na nohy chromý jest, takovou pro sebe, manželku, též budoucím jeho dědičně
k užívání nabývá, z které on ale každý rok z užívajícího místa panského do důchodu
peněžitého jenečského při svatém Havlu jednu kopu míšeňských aneb jeden zlatý 10 kr.
hotovými penězi spláceti, při tom také bude povinen milostivé vrchnosti šest dní roboty
pěší bez stravy a platu konati, neméně všeliké posílky jak v potřebách panských, v marších
vojenských a obecních případnostech volně a poslušně vybývati, jak jest s povolením
úřadu hejtmanského jenečského skrze rychtářů Jana Linka sobínského, též Jana Škvora
hostivického právně prošacována za summu
70 kop 17 gr. 1 d.,
kterážto summa patřiti bude:
za zemřelého Matěje Palečka a manželku jeho na mše svaté 2 kopy 1 gr. 5 d.
Alžbětě dceři, nyní vdané Žákové v Hostivicích
11 kop
Anně Štrobauchové šenkýřce velkodoberské
11 kop
Mařeně Wildové v Hostivicích
11 kop
Matějovi nynějšímu hospodářovi
11 kop
Tomášovi na vojně
11 kop
18
Kateřina
11 kop
od rozdílu
2 kopy 13 gr. 3 d.
–––––––––––––––––––––––––

Facit
17
18

70 kop 17 gr. 1 d.

Nyní Husovo nám. čp. 6.
Kateřina byla vepsána dodatečně a všechny rozdělované částky byly opravovány.
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Fol. 174a

1 kopa Ao. 1761 za zemřelého Matěje Palečka na mše svaté
rest

1 kopa 1 gr. 5 d

1 kopa 1 kr. 5 d. Ao. 1762 na mše svaté

rest

–

1 kopa Ao. 1763 Alžbětě Žákové

rest

1 kopa Ao. 1764 Anně Štrobauchové

10 kop
10 kop

1 kopa Ao. 1765 Alžbětě Žákové

rest

9 kop

1 kopa Ao. 1766 Alžbětě Žákové

rest

8 kop

1 kopa Ao. 1767 Alžbětě Žákové

rest

7 kop

1 kopa Ao. 1768 Alžbětě Žákové

rest

6 kop

1 kopa Ao. 1769 Alžbětě Žákové

rest

5 kop

1 kopa Ao. 1770 za neb. Tomášovi na mše svaté

rest

10 kop

1 kopa Ao. 1773 za neb. Tomášovi na mše svaté

rest

9 kop

1 kopa Ao. 1774 za neb. Tomášovi na mše svaté

rest

8 kop

Nový zápis Antonína Pecha.
Léta Páně 1775 dne 10. July, poněvadž Matěj Paleček z toho světa na věčnost se odebral,
tak ta po něm pozůstalá vdova Barbora tu chalupu Antonínovi Pechovi, při tom svědkové
Matěj Šafařík rychtář hostivický, též Jana Škvora soused hostivický, dobrovolně prodala,
který on Anton Pech tu chalupu na panském gruntě stojící a při tom malou zahrádku pod
čtvrtec pro sebe, manželku a budoucí své dědičně k užívání koupil, z kteréhožto obojí
místa neb gruntu panského on i budoucí každý rok do důchodu jenečského při svatém
Havlu jednu kopu míšeňskou neb jeden zlatý 10 kr. hotovými penězi spláceti povinen jest,
při tom taky milostivé vrchnosti při žních šest dní pěší roboty beze stravy a platu vykonati,
neméně všeliké posílky jak v potřebách panských, v marších19
Fol. 174b

vojenských a obecních případnosti volně a poslušně vybývati povinen bude. Pročež se
jemu z povolení úřadu hejtmanského tuto chalupa dle učiněné koupě a hotového zaplacení
ujišťuje za
120 zl.
kterážto summa hned vyplacena jest následovním nápadníkům, totiž
Alžbětě vdově Žákové
5 zl. 50 kr.
item od Tomášova rozdílu
56 kr.
Anně Štrobachové
11 zl. 40 kr.
též od Tomášova rozdílu
56 kr.

19

Po straně dvě poznámky psané německy drobným písmem, zřejmě pojištění dluhů.
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Mařeně Wildové, nyní pozůstalým 2 dětem na otcovský dluh důchodovský
12 zl. 50 kr.
od Tomášova rozdílu
56 kr.
Matějovi Palečkovi, nyní vdově Barboře
12 zl. 50 kr.
od Tomášova rozdílu
56 kr.
Tomášovi na mše svaté 8 kop, z kterých 4 kopy se rozdělujou mezi druhé a ostatní přišlo
na mše svaté
4 zl. 40 kr.
Kateřině
12 zl. 50 kr.
od Tomášova rozdílu
56 kr.
ostatní vybývající dostala vdova Barbora Palečková v hotovosti
54 zl. 40 kr.
––––––––––––––––

Činí

120 kr.

Dne 10. July 1775 jest ta chalupa v hotovosti celá zaplacená a
rest
0
Paměť. Jest ona Barbora Palečková sobě vymínila, byt v té chalupě až do její smrti a půl
přehraděná komora, aby ona v ní ostati mohla.
Fol. 175a

Též taky v zahrádce 1 štěp míšeňský a 1 švestku do její smrti užívat a míti má, kdyby ale
ona se vdáti měla, tak ten výminek všechno přestává.

Within bezahlt und verzicht.
Poněvadž se vynašla při té chaloupce zahrádka, která sice v zápisu podetknutá, ale žádný
plat z ní vyhozený nebyl, se vynachází a 37 čtverečných sáhů vynáší, pročež se ustanovilo,
že on i jeho budoucí z té zahrádky 1 zl. 10 kr. každoročně do panského důchodu jménem
nájmu platiti povinni budou.
V Jenči dne 17. 9mb. 1800.
Stibitz, vrchní
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Fol. 177a

Chalupa Jana Hrušky.20
Léta Páně 1748 dne 13ho prosince chalupa podružská s milostivým povolením na obecním
místě vlastním nákladem vystavěná nyní jmenovanému Janovi Hruškovi přináleží, z které
on i budoucí jeho vrchnosti milostivé v čas žní skrze šest dní roboty pěší, všechny jiné
povinnosti panské a onera, všeliké v potřebách panských, vojenských a obecních případnostech posílky, jenž na takové lidi přináležejí, volně a poslušně vykonávati, z užívaného
místa též obci hostivické celoročního nájmu jednu kopu míšeňskou aneb 1 zl. 10 kr. každoročně v jistém čase pořádně hotovými penězi zapravovati povinen bude, a tak chalupa tato
s vědomím a povolením milostivé vrchnosti, mocí kníž. kanceláře vrchno-hejtmanské
jenečské dle prošacování skrz Jana Linka sobínského a Matěje Hoška hostivického rychtáře
jemu a budoucím jeho za vlastní se připisuje za
17 zl. rýn.
Léta 1748 jsouce tato chalupa podružská vlastním nákladem vystavěná zcela zaúplna
zaplacená, jemu se ujišťuje
17 zl. rýn.
A tak chalupu tuto vyplacenou má.

Nyní Jiřího Hejduka.
Léta Páně 1775 odstoupí a odevzdává pozůstalá vdova po Janovi Hruškovi chalupu na
obecním gruntě stojící jejímu zeťovi Jiřímu Hejdukovi [k] dědičnému užívání, z které on
i budoucí jeho mil. vrch. v čas žní skrze 6 dní pěší roboty beze stravy a platu, všechny jiné
povinnosti panské, všeliké posílky jak v potřebách panských, tak taky v marších
vojenských a obecních případnostech volně a poslušně vykonávati,
Fol. 177b

z užívajícího místa pak do obce ročně nájmu 1 zl. 10 kr. platiti povinen bude, a tak chalupa
s povolením úřadu jenečského za jeho vlastní mocí tohoto zápisu se připisuje v předešlé
summě za
17 kop,
které patřejí:
vdově Mařeně Hruškové †
8 kop 30 gr.
Jiřímu Hejdukovi neb jeho ženě
8 kop 30 gr.
––––––––––––––––––––

Facit

17 kop

Ao. 1780 1 kopu vdově Mařeně Hruškové na mše svaté

7 kop 30 gr.

Ao. 1781 et 1782 1 kopu Mařeně Hruškové na mše svaté
rest

6 kop 30 gr.

Ao. 1783 1 kopu Mařeně Hruškové na mše svaté

rest

5 kop 30 gr.

Ao. 1784 1 kopu Mařeně Hruškové na mše svaté
8 kop 30 gr. Jiřímu Hejdukovi

rest
rest

4 kopy 30 gr.
0

20

Nyní Potoční čp. 46.
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Ao. 1785 1 kopu Mařeně Hruškové na mše svaté

rest

3 kopy 30 gr.

Ao. 1786 1 kopu Mařeně Hruškové na mše svaté

rest

2 kopy 30 gr.

Ao. 1787 1 kopu též tam

1 kopa 30 gr.

Ao. 1788 1 kopu 30 gr. též tam

0

[…?] zaplacením rest

0
Fol. 178a

Ves Hostivice.

Zápis Anny Veselové v společnosti manžela jejího Vojtěcha Veselého
na chalupu pod N. 46.
Když jest Jiří Hejduk zemřel a po sobě dvě dcery, totiž Annu a Alžbětu zanechal, tehdy
chalupa tato nejstarší dceři právem připadla, jenž skrze rychtáře hostivického Matěje Pachmana a konšela Matěje Šafaříka vyšacována, nic však méně pro sešlost stavení – hič vzato
od
31 zl. 30 kr.
jenž patřejí:
funeální útraty za otce
5 zl. 15 kr.
též se na funus za matku ponechává
5 zl. 15 kr.
dceři neb sestře Alžbětě
10 zl. 30 kr.
nastupujícím
10 zl. 30 kr.
––––––––––––––––

Summa

31 zl. 30 kr.

termíny jsou za 1 zl.
Závdavek s otcovo funerálními útratami a s podílem nastupujícím z 15 zl. 45 kr. Povinnosti
na té chalupě jsou milostivé vrchnosti v čas žní šest dní pěší roboty bez stravy a platu
konati, též z užívajícího místa k obci jeden zlatý 10 kr. ročně platiti, posílky jak v vojenské,
vrchnostenské, též obecních příčinách bude povinna tak, jakož vše ostatní onera nésti.

Sig. v Jenči dne 21. February 1794.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Matěj Šafařík, konšel hostivický

Anna Veselá
Vojtěch Veselý, nastupující
+++ Alžběta Hejduková, sestra

Přítomný zápis k vtělení do knihy gruntovní se povoluje.
V Jenči dne 1. Marce 1794.
L. S.

Svoboda, vrchní
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Fol. 178b

Hierauf losgeschrieben.
Ao. 1799
5 zl. 15 kr. funerální útraty za otce
1 zl. 10 kr. sestře Alžbětě

–
9 zl. 20 kr.

Ao. 1800
1 zl. 10 kr. sestře Alžbětě

8 zl. 10 kr.

Poněvadž se vynalezlo, že Anna Veselá při své chalupě zahrádky přidělala, která 20 čtverečných sáhů obnáší, pročež se ustanovilo, že ona i její budoucí každoročně při svatém
Havlu do jenečského důchodu obecní kasy 30 kr. jménem nájmu zaplatiti povinni jsou.
V Jenči dne 17. 9bris 1800.
L. S.
Ignác Jos. Stibitz, vrchní
Ao. 1801
1 zl. 10 kr. sestře Alžbětě

7 zl.

Ao. 1802
3 zl. 30 kr. zas jí

3 zl. 30 kr.

Ao. 1803
3 zl. 30 kr. Alžbětě

–

Ao. 1804
10 zl. 30 kr. nastupujícím

–

Verzicht.
Vide neuer Häuslergrundbuch der Gemeinde Hostiwitz folio 128, neue Verschreibung für
die Marie Veselý.
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Fol. 179a

Zápis Tomáše Hodáčka.21
Léta Páně 1767 dne 31. Xbris s povolením mil. vrch. nadjmenovaný Tomáš Hodáček pro
sebe, též manželce a budoucím svým vlastním na obecním gruntě jednu chaloupku vystavěl, z kteréžto on i všichni následující ročně mil. vrch. v čase žní šest dní roboty gratis
vybývati, obci nájem jednu kopu pořádně platit povinen a zavázáni budou, pak potom jak
v královských, tak v panských a v obecních příbězích všechny posílky, též jiné onera plně
a poslušně vykonávati tak, jak se jemu na tuto chalupu skrze právní prošacování rychtáře
v 30 kopách připsalo a od úřadu hospodářského se ujistila v 30 kopách.

Verzicht.

Häusel Verschriebung des Hans Georg Langers in Hostiwitz.

Ao. 1773 den 31ten Marty nach dem Todt des hostiwitzer Schusters Tomaš Hodaczek und
dessen Wieb seune 3 unmändige Kinder nahmens Johann, Josepf und Catharina nebst
einer auf gemeni Grund stehenden Challuppen von […?] 45 fl. hinterblieben, da aber
dieses […?] werden eins noch das andere Kind [… …?] als ist nach Gutt bestandt des Amts
[… …?] Challuppen Eingangs erwächten Hans Georg Langer 22
Fol. 179b

für fünfzig Gulden mit folgenden [… …?] für 50 fl.23
Obstehende Summa wird wie folget Pertcheilat als

dem hostauner Juden Feldtchareck
dem hostiwitzer ober Schäncker
dem hostiwitzer Wentzl Schafarzick
dem hostiwitzer unter Schänckin
dem hostiwitzer Judin
einem Prager Conratus […?]
Summa
nach […?] dessen bleiben […?] 3 [… …?]
dem Johann 8 ½ Jahr alt beim Härtten
dem Joseph 7 Jahr beim Hans Georg Langer
auf […?] in 12 Jahr […?] solle
der Catharina ½ Jahr alt, welche der Mutter
[…?] in Stoduleck […?]
N. Welchen Kindern alle Jahre auf […?]
Kleidung etwas von ihnen […?] solle
Summa
21
22
23

Nyní Vinohradská čp. 37.
V celém zápisu vynechány významné bloky textu.
Vynechán významný blok textu.

haben in alten
[…?]
fl.
kr.
d.
25
3
3
30
1
45
3
17
53
15

hierauf wird
bezahlet eine […?]
fl.
kr.
d.
12
30
1
30
1
45
52
3
1
30
8
30
26
37
3
7

47

3

7

47

3

7

47

3

50
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Fol. 180a

Ndum. […?] auf dieser Challuppen sich mehr Schulden als [… …?] 24
1773 den 31. Marty erleget
Rest 0

50 fl.
Ves Hostivice.

Zápis Tomáše Chalupy, manželky, též budoucích jejich
na chalupu pod N. 37 spolu s malou zahrádkou.
Dle proukázané smlouvy dato Hostivici dne 6. 9bris 1795 koupil jest Tomáš Chalupa od
pozůstalých Jiří Langrovských zletilých dvou dcer jakožto právních dědiců, totiž Anny
provdalé Kučerové a Františky provdalé Kalinový u přítomnosti rychtáře Matěje Pachmana
a konšela Matěje Šafaříka chalupu tuto s malou zahrádkou v ceně úmluvní
160 zl.
a ukázal spolu s onou smlouvou, že summu pravenou 160 zl. prodávajícím na rychtě
hostivické v Hostivici jest složil, pročež se jemu, manželce a všem budoucím jeho k dědičnému jmění a užívání připisuje a v zaplacení stojí. Povinnost na té chalupě jsou milostivé
vrchnosti v čas žní šest dní pěší roboty bez stravy a platu konati, k obci jménem činže
z užívajícího místa ročně 1 zl. 10 kr., pak ze zahrádky 35 kr. platiti, jakož i všechny
vojenské, vrchnostenské a obecní posílky a jinší onera poslušně nésti a vybývati.25

Sig. v Jenči dne 28. Febr. 1796.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Matěj Šafařík, konšel hostivický

+++ Tomáš Chalupa, nastupující

Verzicht.
Přítomný zápis vtělení do knih gruntovních
Fol. 180b

se povoluje.
V Jenči dne 1. Marce 1796.
L. S.

V. Svoboda, vrchní

Ze zahrádky, která 32 čtverečných sáhů vynáší, platí tehdy každoročně dle zápisu 35 kr.

Vide im neuen Häuslergrundbuch de 1832 dem Gemeinde Hostiwitz Fol. 62 neue Verschreibung für Anton und Anna Chalupasche Eheleute.

24
25

Vynechán významný blok textu.
Po straně zápisu poznámka drobným písmem, částečně skrytá ve vazbě.
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Fol. 181a

Chalupa Šimona Mělnického.26
Léta Páně 1748 dne 13ho prosince s povolením mil. vrchnosti chalupa vlastním nákladem
na obecním místě vystavěná nadepsanému Šimonovi Mělnickému patří, z takové on
i potomci a budoucí jeho povinen jest a budou předně vrchnosti milostivé v čas konaných
žní každoročně skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu, též jiné panské povinnosti
a onera, jenž na takové lidi přináležící, neméně všeliké v potřebách panských, v případnostech vojenských i obecních poselství volně a poslušně vykonávati, z užívajícího místa
k obci hostivické celoročního nájmu každoročně v nařízeném čase hotovými penězi pořádně vypláceti jmenovitě jednu kopu míšeňskou aneb 1 zl. 10 kr., v tom všem když se věrně
a poslušně chovati bude, chalupu tuto mocí zápisu tohoto jenž dle prošacování skrze
rychtáře Jana Linka sobínského a Matěje Hoška hostivického, k vlastnímu jeho, manželce
a budoucím užívání se připisuje, po ujištěnou míti má za patnáct zlatých,
id est
15 zl. rýn.
Ao. 1748 chalupa tato podružská vlastním nákladem vystavěná zcela zaúplna zaplacena
jest, jemž Šimonovi Mělnickému se ujišťuje
15 zl. rýn.
A tak chalupu takto vyplacenou má.
Fol. 181b

Jan Římek.
Léta Páně 1764 propustil Šimon Mělnický svou chaloupku na obecním gruntu stojící své
vlastní dceři aneb […?] Janovi Římkovi, které on i budoucí milost. vrchnosti každoročně
6 dní v čas žních bez úplatu robotovati povinen bude, do obce ale ta užívající místa, na
kterémž chaloupka stojí, každoročně jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr.
hotovými penězi zapraviti, též všechny jiné povinnosti panské aneb král. onera, všeliké
poselství a potřebách panských, marších, v vojenských případnostech a obecních, jenž na
takové lidi přísluší, volně a poslušně vykonávati, zachovajíce se tehdy v tom všem volně
a poslušně, mocí zápisu tohoto chaloupku jemu, manželce a budoucím jeho vlastnímu
vládnutí a užívání se připisuje za
15 kop,
kterážto summa patřiti bude dceři nynějšího hospodáře
15 kop
A tak jest vyplaceno.
Na to položil
R. 1769 1 kopu otci Šimonovi Mělničkovi

rest

14 kop

R. 1772 pozůstalost po neb. Šimonovi Mělnickém se rozděluje a patřiti bude, toližto
za zemřelé Šimona Mělnického na mše svaté
6 kop 46 gr. 3 ½ d.
Kateřině dceři, po ní muži Janovi Římkovi
6 kop 46 gr. 3 ½ d.
od rozdílu
27 kr.
–––––––––––––––––––––––––––––

Facit
Na to položil
R. 1777 Kateřině dceři, po ní muži
26

Nyní Potoční čp. 44.

14 kop
6 kop 46 gr. 3 ½ d.
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Fol. 182a

Neuer Kauf an dem Frantz Czermak.
Ves Hostovice.

Nový zápis France Čermáka.
Léta Páně 1782 dne 2. January prošacována chalupa po nebožt. Janovi Římkovi, kterou
pozůstalou vdovu on Franc Čermák za manželku pojal, též 4 sirotky po neb. Římkovi, tak
do zrostu nejmladšího syna Jana Římka tuto chalupu držeti se jemu od úřadu jenečského
vrchního hejtmanského dovoluje, z které on milostivé vrchnosti a všicky jeho i také
budoucí držitelé chalupy v čase žní 6 dní pěší roboty beze stravy a platu vybývati, do obce
hostivické z užívajícího místa každoročně [v] určitém času jednu kopu míšeňskou neb 1 zl.
10 kr. hotovými penězi zapraviti povinni budou, též všechny jiné povinnosti panské aneb
královské, všeliká onera, poselství v potřebách panských, marších vojenských, případnostech obecních, jenž na takové lidi přísluší, volně a poslušně vykonávati, zachovajíce se ve
všem tom mocí zápisu tohoto se jemu do zrostu právního dědice ujištuje podle prošacování rychtáře Josefa Stracha a konšela Matěje Pachmana sednice, síň, kuchyně, komora,
chlív a mlátek, vše sešlé, na tom stavení 8 párů krovů, za summu
26 kop,
která summa patří:
máteři Čermákové
5 kop 12 gr.
dceři Tereze
5 kop 12 gr.
Kateřině
5 kop 12 gr.
Janovi
5 kop 12 gr.
Anně
5 kop 12 gr.
těm 4 sirotkům teprv se vyplácet budou, až zrostou
––––––––––––––
Summa
26 kop

[…?] Jentsch den 22. January 1782.
Poněvadž se vynalezlo, že Jan Římek při té chaloupce si zahrádku přidělal, která 17 čtverečných sáhů vynáší, pročež se ustanovilo, že on a jeho budoucí každoročně z ní k sv.
Havlu do obecní kasy jménem nájmu 10 kr. zaplatiti povinen je.
V Jenči dne 17. 9mb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Hostiwitz Fol. 12 neue Verschreibung an dem
Jakob und Elizabeth Mlsische Eheleute.
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Fol. 184a

Ves Hostivice.

Zápis Václava Přibyla, manželky, též budoucích jejich,
na chalupu pod N. c. 56 na obecním místě stojící.27
Z povolení milostivé vrchnosti vystavěl jest Václav Přibyl na svůj vlastní náklad chaloupku
na obecním místě, kterou skrz rychtáře hostivického Matěje Pachmana a konšela Matěje
Šafaříkovi prošacována jest a se jemu, manželce, též budoucím jeho připisuje, v
100 zl.
a v zaplacení stojí.
Povinnosti na té chalupě jsou milostivé vrchnosti v čas žní osm dní pěší roboty bez stravy
a platu konati, k obci však z užívajícího místa 1 zl. 10 kr. ročně platiti, posílky v vojenských, vrchnostenských a obecních příčinách, též vše ostatní onera bude povinen zároveň
s jinýma domkářema nésti.
Jenž se stalo v Jenči dne 20. February 1788.

Verzicht.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Mates Šafařík, konšel hostivický

+++ Václav Přibil, nastupující

Přítomný zápis vtělený do knih gruntovních se povoluje.
V Jenči dne 20. Marce 1788.
L. S.

V. Svoboda, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Hostiwitz Fol. 26 neue Verschreibung des Joseph
Přibil.

27

Nyní Vinohradská čp. 56. Majtel je v zápise psán Přibil.
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Fol. 185a

Chalupa Jakuba Svobody.28
Léta Páně 1748 dne 13ho prosince na obci hostivické s povolením mil. vrchnosti chalupa
podružská vlastním nákladem vystavěná teď jmenovanému Jakubovi Svobodovi patří,
z kteréžto on i potomci a budoucí jeho povinni budou vrchnosti milostivé každoročně v čas
konaných žní šest dní roboty pěší bez stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti
a onera, jenž na takové lidi přísluší, všelijaké v potřebách panských, v vojenských a obecních případnostech posílky volně a poslušně vykonávati, při tom z užívajícího místa obecního obci hostivické celoročního nájmu jednu kopu míšeňskou aneb 1 zl. 10 kr. každoročně
v nařízeném čase hotovými penězi vypláceti, v tom tehdy ve všem když věrně a poslušně
se zachová, mocí zápisu tohoto tuto chalupu, která podle prošacování Jana Linka
sobínského a Matěje Hoška hostivického rychtáře jemu, manželce a budoucím jeho za
vlastní se připisuje, mocí zápisu tohoto ujištěnou má míti za šestnácte zlatých rýnských,
totiž
16 zl. rýn.
Ao. 1748 jsouce tato chalupa vlastním nákladem vystavěná a zcela zaúplna zaplacená,
jemu se ujišťuje
16 zl. rýn.
A tak chalupu podružskou Jakub Svoboda vyplacenou má.

Vide liber oblig. fol. 158 […?].

Porovnání mezi Löwy Raymonem z jedné
a pak Jakubem Svobodou rukojmím
a Václava Ejema dlužníkem z strany druhé.
Tak jakož Václav Ejem z přijatého otcovského Franc Ejmovského dobytka Löwy Raymonovi
90 zl. praví 90 zl. rýnských dlužníkem se učinil, pročež v příčině placení oněch devadesát
zl. Löwy Raymonu
Fol. 185b

2.

3.

28

takto se vyrovnal, že on každou stříž k zaplacení onichž buďto 30 […?] vlny neb
15 zl., následovně 30 zl. ročně v Terminu sv. Jiří a sv. Václava tak, že skrze 3 léta
onen dluh per 90 zl. zaplacen býti mají, s tou další úmluvou, že kdyby jeden neb
druhý Termin dříve nabyl, na celé dlužné Quantua právní execuce převzíti mocti
bude, zaplatiti se zavázal. Aby ale:
věřitel Löwy Raymon tím lépe ubezpečený byl, tehdy se Jakub Svoboda z Hostivice za
rukojmí postavil, tehdy za hypotheku toho dluhu po 90 zl., kdyby Franc Ejem neb
jeden neb druhý Termin nevyplatil, k zaplacení celého dluhu a útrat od šacunku
chalupy v Hostivicích sub N. 43 popadající do speciální Hypotheky kladení […?]
a posrážovati mocti bude. Naproti zase
dává v té uhodě, kdyby rukojmí Jakub Svoboda jeho věřiteli Löwy Rajmonovi onen
dluh splatiti má, pro jistotu, jehož všechen mající dobytek a jmění mohovité do
obvzláštní hypotheky a tamtu
Nyní Potoční čp. 43.
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4.

zavázal se Jakub Svoboda pod knihovní, tak taky právní útraty proti náhradě od
Václava Ejma platiti.
K potvrzení jsou se strany porovnání podepsaly a o vtělení téhož do knih gruntovních
žádaly.

V Jenči 19. února 1796.
Löwy Najman
Josef Eisenberger, […?]

Jakub Svoboda, rukojmí
Václav Ejem, dlužník
Franc Jelínek, svědek
Fol. 186a

Poněvadž se vynalezlo, že Jakub Svoboda při své chaloupce sobě zahrádku přidělal, která
29 čtverečných sáhů vynáší, pročež se ustanovilo, že on a jeho budoucí každoročně při
svatém Havlu do obecní kasy 30 kr. jménem nájmu zaplatiti povinni jsou.
V Jenči dne 17. listopadu 1800.
Ignác Jos. Stibitz, vrchní
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Fol. 187a

Nový zápis Jana Neumanna
na starou školu hostivickou N. c. 7.29
Léta Páně 1792 dne 27. ledna z povolení slavné vévodské administrance byla jest tu ve vsi
Hostivicích vynacházející stará škola na vrchnostenském gruntě stojící (:poněvadž se nová
vystavěla:) do Licitace dána, a poněvadž Jan Neumann ze vsi Hostivic dle téhož protokolu
jakožto nejvíc podávající tu školu, když ostatní Licitanti dobrovolně odstoupili, obdržel,
pročež se jemu toto staré školní stavení, které v délce 9 ¼ sáhu, v šířce 3 ¼ sáhu, chlív
v délce 3 ⅓ sáhu, v šířce 3 2/6 sáhů, zahrádka v délce 18 ⅙ sáhu a v šířce 4 2/6 sáhu –
dohromady 60 3/6 sáhu30, též dvoreček k tomu přidělaný v délce 5 ¼ a v šířce 3 ⅓ sáhu
od úřadu vrchního pro něj, manželku, děti a dědiců jeho pod níže psanými výminky právně
připisuje za summu
155 zl. 30 kr.
jest jedno sto padesáte pět zlatých 30 kr.,
za kteroužto starou školu on ihned po skončení Licitací celou kupeckou summu do
důchodu jenečského najednou složiti.
Pak za 2hé jest vyjmuto bylo, že Jan Neumann celou školu školnímu učiteli tak dlouho
používat nechat musí a dřív se tam stěhovat nesmí, až by škola nová vystavěna a k bydlení schopna byla.
Za 3tí jest kupec Jan Neumann a všechny nastupníkové jeho z též chaloupky, zahrádky
každoročně při svatém Havlu do důchodu jenečského jménem činži dáti:
činže
1 zl. 10 kr.
item z nově přistaveného dvorečka
20 kr.
–––––––––––––––––

dohromady

1 zl. 30 kr.
Fol. 187b

nejméně v času žní 8 dní bez stravy a platu vybývati.
Jakož za 4té Jan Neumann, kterémuž místo chaloupky, zahrádky a dvorečku se odměřilo,
aniž nástupníkové jeho se samomocně opovážit nesmějí k témuž místu, zahrádce aneb
dvorečku něco přidělávati, nýbrž vždy o to u mil. vrchnosti žádati povinni jsou.
Za 5té jest Jan Neumann a nástupníkové jehož povinni všechny posílky jak král., tak vrchnostenské a obecní tak jako jiní domkáři slušně odbývati.
Jenž se stalo na kanceláři vrchním u přítomnosti níže psaných svědků roku a dne svrch
psaného.
Jan Neumann kupec
Potvrzeno dne 15. června 1793
Josef Kozák, svědek
Filip Brtník, svědek
1798 155 zl. 30 kr. docela zaplatil

0

Vide neue Verschreibung des Georg und Magdalena Najmanscher Eheleute hostivitzer
Grundbuch ab Anno 1800 folio 165.
29
30

Nyní Husovo nám. čp. 7.
Některá čísla jsou napsány nejednoznačně.
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Fol. 189a

Chalupa Jiříka Preka.31
Léta Páně 1748 dne 13ho prosince chalupu podružskou s povolením mil. vrchnosti vlastním
nákladem na gruntě obecním vystavěl jest Jakub32 Preka a povinen bude on i potomci
a budoucí jeho mil. vrchnosti každoročně v čas konaných žní skrze šest dní roboty pěší
beze stravy a platu, též všechny jiné panské povinnosti a onera, všelijaké v panských
potřebách, obecních příležitostech a marších vojenských poselství, jenž lidem takovým
přináleží, volně a poslušně vykonávati, z užívajícího ale místa obci hostivické celoročního
nájmu jednu kopu míšeňskou aneb 1 zl. 10 kr. každoročně v nařízeném čase hotovými
penězi vypláceti, v tom když se tak volně a poslušně zachová, mocí zápisu tohoto tuto
chalupu podružskou, jenž s povolením mil. vrchnosti mocí slav. kníž. vrchn-hejtmanské
kanceláře jenečské dle prošacování Jana Linka sobínského a Matěje Hoška hostivického
rychtáře jemu, manželce a budoucím jeho vlastnímu vládnutí se připisuje, poujištěnou míti
bude za šestnáct zlatých rýns., id est
16 zl. rýn.
Ao. 1748 majíce chalupu tuto vlastním nákladem Jiří Preka vystavěnou a zcela zaúplna
zaplacenou, jemu se ujišťuje
16 zl. rýn.
A tak chalupu vyplacenou má.

Nový zápis Antonovi Trýbovi.
Léta Páně 1777 dne 30. prosince odkázal neb. Jiřík Prek tu po něm pozůstalou chalupu
svému zeťovi Antonovi Trýbovi, též jeho dětem na věčné časy k užívání, by on všechny ty
dluhy, co on zanechal, vyplatil, která chalupa na gruntě obecní hostivické stojí, a on i
potomci jeho povinen bude milostivé
Fol. 189b

vrchnosti každoročně v čas konaných žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu, též
všechny jiné panský povinnosti a onera, všelijaké v panských potřebách, obecních
příležitostí a marších vojenských poselství, jenž lidem takovým přináleží, volně a poslušně
vykonati, z užívajícího místa ale obci hostivické celoročního nájmu jednu kopu míšeňskou
neb 1 zl. 10 kr. každoročně v nařízeném čase hotovými penězi vypláceti, pročež tuto
chalupu s povolením úřadu hejtmanského skrze rychtáře hostivického Vojtěcha Maříka
a konšela Jana Škvora právně prošacována a jemu Antonínovi Trýbovi, manželce a budoucím jeho [k] vlastnímu vládnutí se připisuje za summu trhovou
16 kop,
která summa patří, totiž:
hostivickému Josefovi Strachovi
4 zl. 15 kr.
3 kopy 38 gr. 4 d.
hostivické židovce
5 zl.
4 kopy 17 gr. 1 d.
jenečskému vinopalovi Michalovi
4 zl. 4 kr.
3 kopy 29 gr. 1 d.
jenečskému řezníkovi
15 kr.
16 gr. 6 d.
na funus neb. Jiříka Preka
5 zl. 6 kr.
4 kopy 22 gr. 2 d.
–––––––––––––––––––––––––

Činí
31
32

Nyní Potoční čp. 42.
Chyba písaře, všude jinde Jiří Prek.

16 kop
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Pro paměť.
Poněvadž ostal syn Tomáš po nebožtíkovi Jiřím Prekovi, který svou vlastnou chalupu má
a tu po neb. otci pro dluhy ujmouti nechce, tak se sami mezi sebou
Fol. 190a

dobrovolně porovnali, by budoucně žádné křiky nebyly, a dal Anton Trýb Tomášovi Prekovi
jakožto svému švagrovi za všechno jeho pratensi 2 zl. v hotovosti a jedno ostavené tele,
a tak budoucí nikdá Tomáš Prek ani jeho děti na té chalupě co víc k pohledávání míti mají.
Na to položil
Ao. 1779 4 kopy 22 gr. 2 d. na funus nebožt. Jiříka Preka
rest
3 kopy 29 gr. 1 d. jenečskému vinopalovi Michlovi
rest
2 kopy hostivické židovce
rest

0
0
2 kopy 12 gr. 1 d.

1780 passirt.
Ao. 1782 2 kopy 17 gr. 1 d. hostivické židovce
12 kr. 6 d. jenečskému řezníkovi

rest
rest

0
0

Ao. 1783 1 kopu hostivickému Josefovi Strachovi

rest

2 kopy 38 gr. 4 d.

Ao. 1785 1 kopu Josefovi Strachovi

rest

1 kopa 38 gr. 4 d.

Ao. 1786 1 kopu Josefovi Strachovi

rest

38 gr. 4 d.

Ao. 1787 38 gr. 4 d. též jemu
Sedí v zaplaceném.

rest

0

Poněvadž se vynalezlo, že Antonín Trýb při své chaloupce sobě zahrádku přidělal, která
21 čtverečných sáhů obnáší, pročež se ustanovilo, že on i jeho budoucí každoročně při
svatém Havlu do obecní kasy jménem nájmu 15 kr. platiti povinni budou.
V Jenči dne 17. listopadu 1800.
Ignác Jos. Stibitz, vrchní
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Fol. 191a

Ves Hostivice.33

Zápis Jana Mlsa na chalupu pod č. 44 34.
Předstoupil jest na kancelář Jan Förster jakožto poručník pozůstalých Josef Forstrovských
dědiců spolu s rychtářem hostivickým Matějem Pachmanem a konšelem Matějem Šafaříkem a přednesl, kterak ta po jeho bratru Josefovi Förstrovi pozůstalá chalupa již velmi
sešlá jest, která by pozůstalému dědicovi skrze její sešlost – až do jeho let – zachována
býti nemohla – z té tehdy příčiny žádal, by od slavného vrchnostenského úřadu povoleno
bylo takovou odprodati a peníze k zdvižení a k dobrému téhož dědice vynaložiti mocti,
kteréž jse také od strany úřadu za dobré uznalo, a chalupa tato Janovi Mlsovi kupci by
odevzdána byla, se připisuje v
50 zl.,
a poněvadž hned při smlouvě celých 50 zl. hotově položil, tehdy v zaplacení stojí.
Povinosti jsou milostivé vrchnosti v čas žní osm dní pěší roboty bez stravy a platu konati,
k obci 1 zl. 10 kr. z užívajícího místa platiti a všechny vojenské, vrchnostenské a obecní
posílky tak, jakž vše ostatní břemena povinen s jinýma domkářema nésti.
Jenž se stalo v Jenči dne 30. January 1793.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Mates Šafařík, konšel hostivický

Josef Förster, odstupující
Jan Mls, kupující k zápisu dožádaný […?]

Verzicht.
Přítomný zápis vtělený do knih gruntovních se povoluje.
V Jenči dne 1. Febr. 1793
L. S.

V. Svoboda, vrchní

Vide die Fortsetzung in hostiwitzer neuen Häuslergrundbuch fol. 114.
Fol. 191b

Josef Förster.34
Léta Páně 1764 dne 31. Xbris s povolením mil. vrch. nadjmenovaný Josef Förster pro
sebe, též manželce a budoucím svým vlastním nákladem na obecním gruntě v Hostivicích
jednu malou chaloupku vystavěl, z kteréžto on i všichni následujících z užívajícího místa
ročně povinni a zavázáni budou, totiž: předně mil. vrch. v čas žní osm dní roboty gratis
vybývati, obci nájem jednu kopu v určitém času pořádně platit, potom pak rozličné posílky
jak královských, tak v panských a obecních příběhách, též jiné onera plně a poslušně vykonávat, dle čehož se jemu na ten způsob tento zápis od úřadu hospodářského ujistil a skrze
právní prošacování rychtáře hostivického v 30 kopách se připsala.
Jenž se stalo v Hostivicích Anno et die at Supra.

Verzicht.
Vide fol. 191 in eine Seite […?].

33
34

Starší zápis k domu čp. 34 je uveden až na další straně pozemkové knihy (zde níže na stránce).
Zaniklý dům Na Vršku čp. 34.
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Fol. 193a

Chalupa Kateřiny Ujkové.35
Léta Páně 1748 dne 14ho prosince nyní jmenovaná Kateřina Ujková mající chalupu tuto
s povolením slav. knížecí kanceláře na obecním místě svým vlastním nákladem vystavěnou, z takové ona mil. vrchnosti nejenom skrz 3 dny roboty pěší v žní beze stravy a platu,
ano i všechny jiné povinnosti panské a onera, neméně v panských a obecních případnostech všelijaké poselství, jenž na takové lidi přísluší, volně a poslušně vybývati, obci ale
hostivické z užívajícího místa obecního každoročně půl kopy míšeňské aneb třicetpět
krejcarů pořádně skládati a vypláceti povinna bude, v tom ale ve všem když se věrně
a poslušně zachová, chalupu tuto mocí zápisu tohoto poujištěnou míti bude, která se jí
7 kop míš.
tuto za vlastní připisuje za sedm kop míšeňských, id est
Léta 1748 chalupa tato vlastním nákladem na obecním gruntě vystavěná a zcela zaúplna
zaplacená nadepsané Kateřině Ujkové tímto se ujišťuje v
7 kopách míš.
A tak chalupa tato zcela zaplacena jest.
Fol. 193b

Vavřinec Ujka.
Chalupa na obecním gruntě.
Ačkolivek na tuto chaloupku Kateřiny Ujkové Jan Římek majíce dceru po neb. Rybářovi
nějaké právo pohledával, nicméně poněvadž Vavřinec Ujka před knížecí inspekcí
u přítomnosti celé obce hostivické svědkami dokázal, že ta chaloupka od neb. Jana Rybáře
v Červeném Újezdci sic vystavěná, však ale do Hostivic Šimonovi Mělnickému za 10 zl.
prodaná a po smrti toho Rybáře vzavši sobě Matouš Ujka ovdovělou Kateřinu Rybářku za
manželku, od Šimona Mělnického za 10 zl. zas vykoupena a skutečně 5 zl. zavdané byly,
pročež se spravedlivě uznalo, že synovi mladšímu Vavřincovi Ujkovi dědičně připsáno býti
má, jakož taky jemu se mocí tohoto zápisu za 10 zl. ujišťuje, kterážto summa patřiti bude:
Šimonovi Mělnickému nedoplacených
5 zl.
dětem po Matoušovi Ujkovi, totiž
na mše svaté za neb. Matouše Ujku a 2. manželky jeho
30 kr.
Tomášovi synu
1 zl. 30 kr.
Vavřinci
1 zl. 30 kr.
Mařeně
1 zl. 30 kr.
–––––––––––––––––

Činí

10 zl.

Na to položil
1764 1 zl. Šimonovi Mělnickému

rest

4 zl.

1765 1 zl. Šimonovi Mělnickému

rest

3 zl.

1769 1 zl. Šimonovi Mělnickému

rest

2 zl.

1770 passirt.
35

Nyní Potoční čp. 45.
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Fol. 194a

Ves Hostivice.

Zápis Martina Ujky, manželky, budoucích jeho na chalupu pod N. 45.
Po smrti Vavřince Ujky ujal nejstarší syn Martin chalupu tuto, která skrz rychtáře hostivického Matěje Pachmana, též konšela Matěje Šafaříka vyšacována byla a se jemu, též
budoucím jeho připisuje v
20 zl.,
kteréžto patřejí
starším nápadníkům
Šimonovi Mělnickému
2 zl.
na mše za Matouše Ujku
30 kr.
Tomášovi Ujkovi
1 zl. 30 kr.
Vavřinci Ujkovi aneb na mše svaté
1 zl. 30 kr.
Mařeně
1 zl. 30 kr.
Novým nápadníkům
dceři Dorotě Ujkové
6 zl. 30 kr.
nastupujícímu
6 zl. 30 kr.
––––––––––––––––

Summa

20 zl.

Termini jsou po 1 zl. ročně.
Závdavek s podílem nastupujícího, přitom povinen bude matku až do smrti při sobě míti, jí
živiti a funus vypraviti. Povinnosti jsou milostivé vrchnosti šest dní pěší roboty v čas žní
bez stravy a platu konati a k obci z užívajícího místa 35 kr. činže platiti, posílky jak
vojenské, tak vrchnostenské a obecní, též vše jiné onera slušně vybývati.

Sig. v Jenči dne 21. February 1795.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Matěj Šafařík, konšel hostivický

Martin Ujka, nastupující
+++ Dorota Ujková, sestra

Přítomný zápis k vtělení do knih gruntovních se povoluje.
V Jenči dne 22. Febr. 1795
L. S.

V. Svoboda, vrchní

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 7
Pozemkové knihy pro domky 1748–1799 – Hostivice

44

Fol. 194b

Hierauf losgeschrieben.
Ao. 1799
6 zl. 30 kr. nastupujícímu
30 kr. na mše za Matouše Ujku

rest
rest

–
–

Ao. 1800
1 zl. 30 kr. Mařeně
30 kr. na mše za Vavřince Ujku

rest
rest

–
1 zl.

Ao. 1801
30 kr. na mše za něj, které již zaplacené jsou
30 kr. zas za něj
1 zl. 30 kr. Dorotě

rest
rest
rest

–
5 zl.

Ao. 1802
1 zl. 30 kr. zas jí

rest

3 zl. 30 kr.

Ao. 1803
3 zl. 30 kr. Dorotě

rest

–

30 kr.

Ao. 1804
2 zl. za Šimona Mělnického na mše, na které již 30 kr. složil
rest
–
Ao. 1805
1 zl. 30 kr. na mše svaté za Tomáše Ujku

Within bezahlt und verzicht.

rest

–
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Fol. 195b

Nový zápis Tomáše Fiedlmona.36
Léta Páně 1766 dne 31. Xbris s povolením mil. vrch. nadjmenovaný Tomáš Fiedlmon pro
sebe, též manželce a budoucím svým vlastním jednu chaloupku na obecním gruntě vystavěl, z kteréžto on i všichni následující ročně povinni a zavázáni budou, předně mil. vrch.
v čas žní šest dní roboty gratis vybývati, obci nájem jednu kopu pořádně platit, pak potom
všechny jak královské, tak panské a obecní posílky, též jiné onera plně a poslušně
vykonávati tak, jak se na tento způsob tato chalupa v 30 kopách skrze rychtáře právně
prošacovala a od úřadu hospodářského připsala v
30 kopách.

Verzicht.
Poněvadž se vynalezlo, že Tomáš Fiedelman při své chalupě sobě zahrádky přidělal, která
13 čtverečných sáhů vynáší, pročež se ustanovilo, že on a jeho budoucí každoročně do
obecní kasy jménem nájmu 10 kr. platiti povinni jsou.
V Jenči dne 17. listopadu 1800.
Ignác Jos. Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Hostiwitz Fol. 19 neue Verschreibung der Magdalena Křesadlin.

36

Nyní Vinohradská čp. 36.
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Fol. 197a

Zápis Anny Chalupový na chalupu podružskou.37
Léta Páně 1750 dne 30ten January po smrti Magdaleny Chalupové prošacována jest
chaloupka podružská na gruntě obecním pozůstalé dceři Anně Chalupový skrz rychtáře
a konšela hostivického
sednice, komora a síň za summu trhovou
25 zl.
kterážto suma mil. vrchnosti na dluh důchodenský, který neb. otec Matěj Chalupa jakožto
bývalý šafář vzdělal, patřiti v ročním kladením po 1 zl. 10 kr. se klásti bude, v
25 zl.
Při tom buď povinost ročního platu z té chaloupky do obce platiti
1 zl. 10 kr.
Jakož také mil. vrchnosti v čas žní 6 dní roboty podružské beze stravy a platu vykonávati,
též jiné podružské beze stravy a platu vykonávati, též jiné poddané povinnosti, posílky
v potřebách panských, vojenských a obecních volně a poslušně konati a vybývati, což když
řádně konati bude, chaloupku tuto připsanou a pojištěnou míti má.
Na to zaplatila
Ao. 1751 na důchodský dluh za neb. otce Matěje Chalupu

1 zl. 10 kr.

Nový zápis Matěje Chalupy na chalupu podružskou.
Léta Páně 1752 dne 9. Xbris poněvadž Anně sestře pán Bůh štěstí dal a ona se do živnosti
přivdala, tehdy takovou chalupu svému bratrovi Matějovi Chalupovi dobrovolně k užívání
popouští, pročež taková skrze rychtáře hostivického Matěje Hoška,
Fol. 197b

a konšela Jana Škvora prošacována jest, totiž sednice, komora a síňka za summu
25 zl.,
kterážto suma patřiti bude, totiž:
mil. vrchnosti dle předešlého zápisu na dluh důchodenský, který neb. otec Matěj Chalupa
jakožto bývalý šafář vzdělal, patřiti ročně kladením po 1 zl. 10 kr. skládati bude do
23 zl. 50 kr.
Anně Chalupové, co ona to té chalupy zaplatila
1 zl. 10 kr.
––––––––––––––––

Facit
25 zl.
Při tom bude povinnost ročního platu z té chalupy do obce platiti
1 zl. 10 kr.
jakož také mil. vrchnosti v čas žní 6 dní roboty podružské bez stravy a platu vykonati, též
jiné poddané povinnosti, posílky v potřebách panských, vojenských a obecních volně
a poslušně konati a vybývati, což když konati bude, tímto chaloupku tuto připsanou
a pojištěnou míti má.

37

Nyní K Nádraží čp. 47.
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Na to položil38
Ao. 1753 mil. vrchnosti na šafářský dluh

1 kopu

1754 mil. vrchnosti na šafářský dluh

1 kopu

1755 mil. vrchnosti na dluh důchodenský

1 kopu

1756 mil. vrchnosti

1 kopu

1757 mil. vrchnosti

1 kopu

1758 mil. vrchnosti

1 kopu

1759 mil. vrchnosti

1 kopu

1760 mil. vrchnosti

1 kopu

1761 mil. vrchnosti

1 kopu

rest

13 zl. 20 kr.

1762 mil. vrchnosti

1 kopu

rest

12 zl. 10 kr.

1763 mil. vrchnosti

1 kopu

rest

11 zl. 10 kr.
Fol. 198a

Ao. 1764 mil. vrchnosti

1 kopu

rest

10 kop 10 gr.

1765 mi. vrchnosti

1 kopu

rest

9 kop 10 gr.

1766 mil. vrchnosti

1 kopu

rest

8 kop 10 gr.

1768 mil. vrchnosti

1

rest

7 kop 10 gr.

1769 mil. vrchnosti

1

rest

6 kop 10 gr.

1770 mil. vrchnosti

1

rest

5 kop 10 gr.

1773 mil. vrchnosti

1 kopu

rest

1 zl. 40 kr.

1775 mil. vrch.

1 zl. 40 kr.

1771 et 72 passirt.

und verzicht.

38

V tomto splácení zřejmě písař opakovaně zaměnil kopy míšeňské a zlaté.
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Nový šacuněk na chalupu podružskou Jakuba Chalupy.
Léta Páně 1781 dne 24. prosince po smrti Matěje Chalupy ujímá tuto na obecním gruntě
stojící chalupu nejmladší syn Jakub Chalupa jakožto dědic, které skrze rychtáře
hostivického Josefa Stracha a Matěje Pachmana konšela právně prošacována jest, totiž:
sednice, síň, kuchyně, komora a při tom chlív, na tom 6 párů krovů a na tom chlívem
jenom svisle, za summu
25 kop,
která suma patřiti bude, totiž
dětem Janu
3 kopy 34 gr. 6 d.
Antonínovi
3 kopy 34 gr. 6 d.
Francovi
3 kopy 34 gr. 6 d.
Jakubovi
3 kopy 34 gr. 6 d.
Mařeně
3 kopy 34 gr. 6 d.
Anně
3 kopy 34 gr. 6 d.
–––––––––––––––––––––––––

Facit

25 kop
Fol. 198b

Při tom bude povinnost ročního platu z té chalupy do obce platiti
1 kopu
jakož také mil. vrchnosti v čas žní 6 dní roboty pěší bez stravy a platu vykonati, též jiné
poddané povinnosti, posílky v potřebnostech panských, vojenských, obecních volně a poslušně konati a vybývati, což když věrně konati bude, tuto chaloupku tímto připsanou
a pojištěnou mít má.
Na to kladl

Neuer Kauf an Wentzl Schaffaržik.

Nový zápis Václava Šafaříka.
Léta Páně 1785 dne 1. ledna koupil Václav Šafařík s povědomím a povolením úřadu
vrchno-hejtmanského jenečského chalupu podružskou na obecním místě vystavěnou od
Jakuba Chalupy dědičně za 50 zl. hotově, z který on i jeho budoucí milostivé vrchnosti
6 dny pěší roboty žních beze stravy a platu vykonati povinen bude, též hostivické obci
z místa užívajícího každoročně při určitém čase 1 kopu neb 1 zl. 10 kr. platiti, ano
i všechny jiné povinnosti panské a onera, všeliké posílky v potřebách panských, marších
vojenských a obecních případnostech volně a poslušně vybývati povinen bude. V tom ve
všem věrně, jak na jednoho poslušného poddaného přísluší a takových lidí povinnost sobě
přináší, zachovati bude, mocí zápisu tohoto chalupa tato, která dle prošacování jemu,
manželce a budoucím za vlastní se připisuje, pojištěnou míti má za padesát zlatých,
id est
50 zl.
Tehdy celá chalupa zaplacená
50 zl.
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Fol. 199a

Nový zápis Jana Bašty.
Léta Páně 1787 dne 8. 9bris po smrti Václava Šafaříka pojal sobě vdovu Kateřinu Jan
Bašta, který tuto chalupu na obecním gruntu do zrostu dědice Václava držeti má, která
skrz rychtáře hostivického a konšela Praskačova jest, jak následuje, totiž
sednice, síň, kuchyně, komora, to tom 5 trámů, 6 párů krovu, dvoje svisle, při tom chlív
pod svisle, sešlý, za
28 kop
jedna kráva
12 kop 30 gr.
dvouletá jalovice
8 kop
––––––––––––––––––––

Summa
48 kop 30 gr.
Přitom bude povinost ročního platu z té chalupy do obce 1 kopa, jakož také mil. vrchnosti
v čas žní 6 dní roboty pěší bez stravy a platu vykonati, též jiné poddané povinnosti, posílky
v potřebách panských, vojenských, obecních volně a poslušně konati a vybývati, což když
věrně konati bude tuto chalupu tímto na ten čas připsanou a pojištěnou míti má,
která summa patřiti má, totiž
Kateřině máteři
24 kop 15 gr.
Václavovi synu dědici
24 kop 15 gr.
––––––––––––––––––––

Summa

48 kop 30 gr.

Nový zápis Šebestiána Čermáka.
Léta Páně 1797 dne 26. Máje, když jest tak Václav Šafařík vlastní syn a právní dědic této
chaloupky po † Václavovi Šafaříkovi, kterému ona dle předcházejícího zápisu listě 198
obsaženého patřila, v pražském vojenském špitále zemřel a tudy žádný jinší dědic po něm
neostal než […?] sestry zemřelého […?], z kterých při veřejné licitaci,
Fol. 199b

která na tento velmi spustlý domek držena byla, všechny přítomné byly a tady s nimi se
tento domek od Šebestiána Čermáka za něj nejvíc podanými sedmdesáti zlatými, pravím
70 zl. spokojeni jsouce do sdělání zápisu na něj samého jsou svolili, pročež se onen domek
na něj Šebestiána Čermáka a jeho manželku Barboru pro něj i jejich dědice se vší
povinností a břemenem, totiž: k obci Hostivici ročně k placení 1 zl. 10 kr., též milostivé
vrchnosti 6 dní pěší roboty a všechny potřebné posílky k vybývání, tímto připisuje.
Jenž se stalo ve Velký Jenči roku a dne svrch psaného.
Vojtěch Mařík jménem nastupujícího zetě
+++ Josef Šafařík
Šebestián Čermák
+++ Kateřina Baštová
Josef Šebek, svědek
+++ Barbora Šafaříková
neumíce psáti k podpisu jejich dožádaný Josef […?]
Jménem nepřítomného Jana Šafáře Matěj Pachman, rychtář hostivický
Zaplatil docela toho do

70 zl.
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Fol. 200a

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Hostiwitz Fol. 58 neue Verschreibung an dem
Mathias Černý.

Chalupa Jakuba Černého.39
Léta Páně 1751 dne 30ho Novembris na obci hostivické s povolením mil. vrchnosti chalupa
podružská vlastním nákladem vystavěná teď jmenovanému Jakubovi Černýho patří, kteréžto on i potomci jeho a budoucí jeho povinni budou vrchnosti milostivé každoročně v čas
konaných žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu, všechny jiné panské
povinnosti a onera, jenž na takové lidi přísluší, všelijaké potřebách panských a vojenských
a obecních případnostech posílky volně a poslušně vykonávati, při tom z užívajícího místa
obecního obci hostivické celoročního nájmu jednu kopu míšeňskou aneb 1 zl. 10 kr. každoročně v nařízeném čase hotovými penězi vypláceti, v tom tehdy ve všem když věrně
a poslušně se zachová, mocí zápisu tohoto tuto chalupu, která podle prošacování Matěje
Hoška rychtáře hostivického a konšela Jana Škvora jemu, manželce a budoucím jeho za
vlastní se připisuje, mocí zápisu tohoto ujištěnou má míti za 15 kop
Ao. 1751 jsouce tato chalupa vlastním nákladem vystavěna a zcela zaúlpna zaplacena,
jemu se ujišťuje
15 kop
A tak chalupu podružskou Jakub Černý vyplacenou má.

39

Nyní Vinohradská čp. 31.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 7
Pozemkové knihy pro domky 1748–1799 – Hostivice

51

Fol. 201a

Vide Kontraktenbuch Fol. 72 et […?] 1 fl. 30 kr. […?]
Vide […?] Buch de Ao. 1819 folio 67 […?]285 fl. 50 ½ kr. W. W.
Ves Hostivice.

Nový zápis Václava Dufka.40
Léta Páně 1782 dne 10. března z povolení slavné knížecí Administrance vystavěl jest sobě
nadjmenovaný Václav Dufek, který svého řemesla truhlář jest, chalupu na vrchnostenském
gruntě vlastním nákladem, která v délce 25 ½ loktu a v šířce 9 loket vynáší, též se jemu
místo na chlív 7 ½ loktu v šířce a délce vykázalo, který ale ještě vystavěn není, na kterémžto stavení 9 trámů a 9 párů krovu se vynachází, podle šacunku rychtáře hostivického
Matěje Pachmana a konšela Matěja Šafaříka právně prošacována jest za summu
100 zl.
Pročež také tato chalupa se vším příslušenstvím se jemu Václavovi Dufkovi, manželce,
dětem a dědicům jejich od úřadu vrchního v též jmenovanej summě právně připisuje.
Povinnosti na té chalupy každoročně vrchnosti při času havelském 1 zl. 10 kr. jménem
činže, též v času zních osm dní beze stravy a platu odbývati, jakož jiné onera, které takoví
domkáři k vybývání mají, totiž: král. a vrchnostenské posílky bez odporu dělati a vybývati
povinen jest.
Jenž se stalo v kanceláři vrchním u přítomnosti níže psaných svědků roku a dne svrch
psaného.

Verzicht.

40

Nyní Jiráskova čp. 53.
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Fol. 202a

Ves Hostivice.
N. c. 61.

Zápis Kateřiny Škvorové a budoucích jejích
na půl chalupy pod N. 61 na obecním místě.41
Z povolení milostivé vrchnosti vystavěla Kateřina Škvorová spolu s manželem svým, který
však mezi tím zemřel, chalupu tuto na obecním gruntě, a poněvadž mající syna France
a dceru Annu, tehdy pro syna France jednu polovinu odstoupila a zanechala dceři Anně
tuto druhou polovici, která od rychtáře Matěje Pachmana a konšela Matěje Šafaříka
vyšacována byla v
30 zl.
a poněvadž řečenou chalupu na svůj vlastní náklad vystavěla, tehdy se jí též budoucím
jejím připisuje v
30 zl.
a tak v zaplacení stojí.
Povinnosti z té půl chalupy jsou milostivé vrchnosti 35 kr. jménem ochranlivé činže platiti
a v čas žní šest dní pěší roboty bez stravy a platu konati, pak k obci z užívajícího místa
1 zl. 10 kr. ročně platiti, jakož i všechny vojenské, vrchnostenské, též obecní posílky
a ostatní břemena nésti.

Sig. v Jenči dne 20 Marce 1794.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Mates Šafařík, konšel hostivický

+++ Kateřina Škvorová, nastupující

Verzicht.
Přítomný zápis k vtělení do gruntovních knih se povoluje.
V Jenči dne 1. April 1794.
L. S.

V. Svoboda, vrchní

Poněvadž se vynalezlo, že Kateřina Škvorová při své chalupě si zahrádku přidělala, která
9 čtverečných sáhů vynáší, pročež se ustanovilo, že i její budoucí každoročně při svatém
Havlu do obecní kasy jménem nájmu 10 kr. platiti povinni jsou.
V Jenči dne 17. listopadu 1800.
Stibitz

Vide Häuslergrundbuch des Dorfes Hostiwitz de Ao. 1832 fol. 39 neue Kaufkontrakt für
Johann Staniek.42

41
42

Nyní Cihlářská čp. 61.
Psáno po straně na výšku.
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Fol. 202b

Vide hostiwitzer Häuslergrundbuch de Ao. 1832 fol. 18 […?] dieses Häusels an den Sohn
Franz Škvor.
Ves Hostivice.
N. c. 62.

Zápis France Škvora, manželky, též budoucích jejich
na půl chalupy od Kateřiny Škvorové
na obecním místě stojící.43
Roku 1794 jest Kateřina Škvorová spolu s jejím manželem chalupu s povolením milostivé
vrchnosti na svůj náklad vystavěla. Jednu polovici dceři Anně a druhou polovici synu Franci
Škvorovi odevzdala, tehdy se ona polovice svrch psanému Franci Škvorovi v šacunku
připisuje v
30 zl.
a v zaplacení stojí.
Povinnosti z té půl chalupy jsou milostivé vrchnosti 35 kr. ročně ochranlivé činže platiti
a v čas žní šest dní pěší roboty bez stravy a platu konati, pak k obci z užívajícího místa
ročně 1 zl. 10 kr. platiti, jakož i vše vojenské, vrchnostenské a obecní posílky, též jinší
břemena nésti.

Sig. v Jenči dne 20. Marce 1794.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Mates Šafařík, konšel hostivický

+++ Kateřina Škvorová, matka odstupující
+++ Franc Škvor mastupující
k podpisu jménem jejich dožádán Pachman

Verzicht.
Přítomný zápis k vtělení do gruntovních knih se povoluje.
V Jenči dne 21. Marce 1794.
L. S.

V. Svoboda, vrchní

Poněvadž se vynalezlo, že Franc Škvor při své chalupě si zahrádku přidělal, která 18 čtverečných sáhů vynáší, protož se ustanovilo, že on i jeho budoucí každoročně při svatém
Havlu do obecní kasy jménem nájmu 10 kr. platiti povinni jsou.
V Jenči dne 17. listopadu 1800.
Stibitz

43

Nyní Cihlářská čp. 62.
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Fol. 203a

Chaloupka Josefa Bílka.44
Léta Páně 1752 dne 2. Xbris na obci hostivické povolením mil. vrchnosti chalupa podružská
vlastním nákladem vystavěná teď jmenovanému Josefovi Bílkovi patří, z kteréžto on i potomci a budoucí jeho povinni budou vrchnosti milostivé každoročně v čas konaných žní
skrze šest dní roboty pěší bez stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti a onera, jenž
na takové lidi přísluší, všelijaké v potřebách panských, v vojenských a obecních případnostech posílky volně a poslušně vykonávati, při tom z užívajícího místa obecního obci hostivické celoročně nájmu jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr. každoročně v nařízeném čase hotovými penězi se zachová, mocí zápisu tohoto tuto chalupu, která podle
prošacování Matěje Hoška rychtáře hostivického a konšela Jana Škvora, jemu, manželce
a budoucím jeho za vlastní se připisuje, mocí zápisu toho ujištěnou míti má za
19 kop
Ao. 1752 jsouce tato chalupa vlastním nákladem vystavěná a zcela zaúplna zaplacená,
jemu se ujišťuje v
19 kopách
A tak chalupa podružská Josefa Bílka vyplacena.

Neuer Kauf an dem Thomas Bílek.
Fol. 203b

Ves Hostovice.45

Nový zápis Tomáše Bílka.
Léta Páně 1780 dne 16. July pro sešlost věku jejího a nemožnost v práci odevzdává dobrovolně vlastní matka Kateřina Bílková mladšímu synovi Tomášovi chaloupku, z které on
i jeho budoucí milostivé vrchnosti v čas žní šest dní pěší roboty bez stravy a platu, též
jeden zlatý 10 kr. každoročně při určitém času obci hostovické z užívajícího obecního místa
platiti povinen jest, jakož i taky všechny starodávné i nynější povinnosti vrchnostenské
a jiné onera vykonávati, neméně všeliké jak v běžících vojenských i v panských potřebách
a obecních případnostech vzniklé a potřebné poselství věrně a poslušně vybývati, jakož
toho povinnost takových lidí od starodávna sebou přináší, a tak zachovávajíce se ve všem
v tom věrně a poslušně, chalupu tuto mocí zápisu tohoto maje pojištěnou s vědomím
a povolením slavného vrchního úřadu hejtmanského jenečského skrz pana Franze Wentzla
pojezdného chrustenského a rychtáře hostovického Josefa Stracha, též rychtáře malojenečského Josefa Zábranského právně prošacovaná jemu a manželce, též budoucím sobě
k vládnutí a užívání se připisuje za summu trhovou totiž:
sednice, síň, kuchyně, komora, 1 chlív kravský přistavěný, na tom 6 párů krovu, jedny
svisle a štít zděný za
25 kop,
která summa patřiti bude, totiž:
máteři
2 kopy 42 gr. 6 d.
staršímu bratru i s přídavkem, který jemu hned zaplatil,
14 kop 34 gr. 2 d.
mladšímu bratrovi
7 kop 42 gr. 6 d.
–––––––––––––––––––––––––

Facit
44
45

Zaniklý dům Potoční čp. 41.
V nadpisu i v textu chybný název obce.

25 kop
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Paměť.
Poněvadž starší bratr při máteři, když ta chalupa shořela, náklad a svou práci zas k vystavění naložil, pročež jemu nový hospodář mimo jeho podílu dobrovolně hotových peněz dal
6 kop 14 gr. 2 d.
Sig. v Jenči ut supra.
Ao. 1780 na to kladl
staršímu bratru
mladšímu bratru
Ao. 1785 2 kopy 42 gr. 6 d. máteři

14 kop 35 gr. 2 d.
7 kop 42 gr. 6 d.
rest

0

Verzicht.
Siehe Fortsetzung im neuen Häuslergrundbuch des Dorfd Hostiwitz fol. 140 et […?].
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Fol. 206a

Chaloupka Václava Škornička.46
Léta Páně 1752 dne 2. Xbris na obci hostivické s povolením mil. vrchnosti chalupa podružská vlastním nákladem vystavěná teď jmenovanému Václavovi Škorničkovi patří, z kteréžto
on i potomci a budoucí jeho povinni budou vrchnosti mil. každoročně v čas konání žní
skrze šest dní roboty pěší bez stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti a onera, jenž
na takové lidi přísluší, všelijaké v potřebách panských, v vojenských a obecních případnostech posílky volně a poslušně vykonati, přitom z užívajícího místa obecního obci hostivické
celoročního nájmu jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr. každoročně v nařízeném
čase hotovými penězi vypláceti, v tom tehdy ve všem když věrně a poslušně se zachová,
mocí zápisu tohoto tuto chalupu, která podle prošacování Matěje Hoška rychtáře hostivického a konšela Jana Škvora, jemu, manželce a budoucím jeho za vlastní se připisuje, mocí
zápisu tohoto ujištěnou míti má za
20 kop
Ao. 1752 jsouce tato chalupa vlastním nákladem vystavěná a zcela zaúplna zaplacená,
jemu se ujišťuje
20 kop
A tak chalupu podružskou Václav Škornička vyplacenou má.
Fol. 206b

Vide […?]buch fol. 155 p. s. et Seq. […?] nach den Mathaus Ptak.
Vide […?]buch fol. 156 p. s. et Seq. […?] nach Anna […?] et Elisabeth Ptakischen
Eheleute.

Chalupa podružská Matouše Ptáka.

Léta Páně 1761 dne 30ho Xbris poněvadž pán Bůh Václava Škorniaka47 z toho světa
povolati ráčil, ta v Hostivicích zaplacená vlastní chalupa na obecním gruntě stojí, své
vlastní dceři z prvního lože a jeho choti Tomášovi Ptákovi dědičně k užívání odevzdal, z
které on ale každý rok z užívajícího místa obecního při určitém čase do obce hostivické
jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr. hotovými penězi zapraviti, při tom také
bude on i potomci jeho povinni milostivé vrchnosti ve žních šest dní roboty pěší beze
stravy a platu konati, neméně všeliké posílky jak v potřebách panských, v marších
vojenských a obecních případnostech volně a poslušně vybývati, tak jest z povolení úřadu
hejtmanského skrze rychtáře Jana Škvora a Matěje Novotného konšela hostivického
právně prošacována za summu trhovou
30
kop,
kterážto summa patřiti bude
židu hostivickému dluh 3 zl.
2 kopy 34 gr. 2 d.
za zemřelého Václava Škorniaka a dvě manželky na mše svaté 2 kopy 27 gr. 6 d.
–––––––––––––––––––––––––

Latus

46
47

Zaniklý dům Čsl. armády čp. 23.
Jméno Václava Škorničky v celém zápisu psáno chybně.

5 kop

2 gr. 1 d.
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Fol. 207a

tího

Latus

5
8
8
8

pozůstalé vdově z 3 lože
dceři z prvního lože jakožto nynější hospodyni
synu z 3tího lože
od rozdílu

kop
kop
kop
kop

2 gr. 1 d.

57 gr. 6 d.
–––––––––––––––––––––––––

Facit

30 kop

Notandum. Pozůstalá vdova po neb. Václavovi Škorniakovi bude v té chaloupce byt
a jednu komůrku až do její smrti míti a nynější hospodář jí takové splniti.
Ao. 1762 1 kopa na mše svaté za neb. Václava Škornička a 2 ženy
rest
1 kopa 27 gr. 6 d.
1763 1 kopa hospodyni

rest

7 kop

1764 1 kopa 27 gr. 6 d. na mše svaté za neb. Václava Škornička a 2 ženy
rest
0
1765 2 kopa 34 gr. 2 d. hostivickému židu

rest

0

1768 1 kopa pozůstalé vdově 3tí lože

7 kop

1769 1 kopa pozůstalé vdově 3tí lože

6 kop

1770 1 kopa pozůstalé vdově 3tí lože

5 kop

1771 et 72 passirt.
1773 1 kopa pozůstalé vdově 3tí lože
1774 2 kopy pozůstalé vdově 3tí lože

4 kopy
rest

1775 1 kopa na m. s. za Václava Škornička

2 kopy
6 kop

1776 2 kopy pozůstalé vdově 3tí lože
8 kop dceři prvního lože

rest
rest

0
0

1777 8 kop synu z 3tího lože

rest

0

Bezahlt und verzicht.
Poněvadž se vynalezlo, že Matouš Pták při své
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chaloupce si zahrádku přidělal, která 12 čtverečných sáhů vynáší, pročež se ustanovilo, že
on i jeho budoucí každoročně při svatém Havlu jménem nájmu do obecní kasy 10 kr. platiti
povinni budou.
V Jenči dne 17. 9mb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Hostiwitz Fol. 64 neue Versebreibung an den
Wenzel Kachlík.
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Chalupa Matěje Budlíka.48
Léta Páně 1753 dne 30ho Xbris na obci hostivické s povolením mil. vrchnosti chalupu
podružskou vlastním nákladem vystavěná teď jmenovanému Matějovi Budlíkovi patří,
z kteréžto on i potomci a budoucí jeho povinni budou vrchnosti milostivé každoročně
v času konaných žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu, všechny jiné panské
povinnosti a onera, jenž na takové lidi přísluší, všeliké v potřebách panských, v vojenských
a obecních případnostech posílky volně a poslušně vykonávati, přitom z užívajícího místa
obecního obci hostivické celoročně nájmu jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr.
každoročně v nařízeném čase hotovými penězi vypláceti, v tom tehdy ve všem když věrně
a poslušně se zachová, mocí zápisu tohoto tuto chalupu, která podle prošacování Matěje
Hoška rychtáře hostivického a konšela Jana Škvora jemu, manželce a budoucím jeho za
vlastní se připisuje za summu
14 kop
Ao. 1753 jsouce tato chalupa vlastním nákladem vystavěná a zcela zaúplna zaplacená,
jemu se ujišťuje
14 kop
A tak jest ta chalupa zaplacena.

N. Diese Challupen ist unter 2 Sohne […?] Mathes und Josef [… …?].
Fol. 209b

Ves Hostivice.

Nový zápis na půl chalupy Josefa Budle.49
Léta Páně 1773 dne 31. Xb. rozděluje otec Matěj Budle svou na obecním gruntě stojící
chalupu mezi své 2 syny, totiž Matěje a Josefa, každému polovici, z kteréžto půl chalupy
nadjmenovaný jeho syn Josef Budle povinen bude předně mil. vrchnosti a čas žní 3 dny
pěší roboty beze stravy a platu vybývati, do obce nájmu 35 kr. každoročně platiti, pak
potom vrchní posílky jak v král., panských, tak též v obecních případnostech volně a poslušně vykonávati. S tím způsobem se jemu a budoucím svým tato půl chalupa ujišťuje v
20 kopách
A tak docela zaplacena.
Rest 0.

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Hostiwitz Fol. 52 Kaufkontrakt des Wenzl
Zábranský.

48
49

V roce 1773 rozdělen na domy Vinohradská čp. 29 a 30.
Nyní Vinohradská čp. 30.
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Fol. 210b

Ves Hostiwitz.

Chalupa Matěje Budle.50
Léta Páně 1773 dne 31. Xb. rozděluje otec Matěj Budle svou na obecním gruntě stojící
chalupu mezi své dva syny Matěje a Josefa každému polovic, z kteréžto půl chalupy
jmenovaný jeho syn Matěj Budle povinen bude předně mil. vrchnosti v čase žní 3 dny pěší
robotu bez stravy a platu vybývati, do obce nájmu 35 kr. každoročně platiti, pak potom
všechny posílky jak v král., panských, tak taky v obecních případnostech volně a poslušně
vykonávati. S tím způsobem se jemu a budoucím svým tato chaloupka ujišťuje za
10 kop
A tak jest ta půl chalupa v celosti zaplacena.
Rest 0.
Panství Tachlovské.

Ves Hostivice.

Zápis Anny Budlové na chalupu otcovskou pod N. conscript. 29.
Nastupuje nadřečená Anna Budlová tu po nebožtíkovi jejím otci Matějovi Budlovi ve vsi
Hostivici sub N. Conscript. 29 pozůstalou chalupu jakožto pozůstalá jediná dědička a ujímá
takovou bez zahrádky v povinnostech jak královských, tak vrchnostenských a obecních,
totiž: milostivé vrchnosti každoročně 6 dní pěší roboty v čas žních bez stravy a platu
vybývati, pak k obci každý rok 35 kr. jménem nájmu platiti, mimo ostatních domkářských
břemen
Fol. 211

v poselstvích jak v královských, tak vrchnostenských a obecních důležitostech v ceně dle
11 zl. 40 kr.
starýho zápisu per
kterážto cena jí jakožto pozůstalé dědičce příslušejí.
Ku potvrzení jest se nastupující a dožádaní svědkové podepsali a o vtělení a vyznamenání
téhož v patřící knihy žádali.
Jenž se stalo v Jenči dne 27 ledna 1801.
Franc Budle, kanceláčský, dožádaný svědek
Matěj Pachman, rychtář hostivický, svědek

+++ Anna Budlová, místo ní k podpisu
dožádaný Alois Löw

Přítomný zápis se tu právně přijímá a patřícím k vtělení a vyznamenání povoluje.
V Jenči dne 27. ledna 1801
L. S.
Ignác Jos. Stibitz, vrchní

Jentscher Just.
Verzicht.
Siehe neues Grundbuch des Dorfs Hostiwitz Fol. 6 Verschreibung des Johann Mařík.

50

Nyní Vinohradská čp. 29.
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Fol. 212

Chalupa Matouše Neumana.51
Léta Páně 1753 dne 30ho Xbris Matouš Neuman smluvil a koupil jest od Václava Hodáčka
hostivického jednu chalupu na obecním gruntě stojící za hotové peníze jedno sto padesáte
zlatých pro sebe, manželku a budoucí dědičně k užívání, z kteréhožto místa neb gruntu on
i budoucí jeho obci každoročně po 1 kopě platiti a v čase žní milostivé vrchnosti 6 dní
roboty podružské beze stravy a platu vykonávati povinen bude, jakož také jiné panské
přijíti mohoucí podané povinnosti, všeliké posílky v potřebách panských, vojenských
a obecních volně a poslušně vybývati se zavazuje, kdežto se jemu s povolením vrchní hejtmanské kanceláře chalupa tato dle učiněné koupě a hotového zaplacení ujišťuje za summu
trhovou
128 zl. 34 kr. 2 d.
Tak jest ta chalupa docela zaplacena.52
Notandum. Jmenovaný Václav Hodáček on i jeho potomci, poněvadž za hotové peníze
zaplacena jest, na té chalupě nic k pohledávání míti nemohou, nýbrž on Hodáček již své
děti a dlužníky za živobytí svého sám s těmi hotovými penězi spokojil. Výminek sobě
vymiňuje v té chalupě být až do své smrti, po smrti jeho pozůstalá vdova neb děti sobě
jinší byt zaopatřiti povinovány budou.

[…?] […?]buch N. III fol. 174 Post. N. 667 A Em 3462 zu wird das Entlasstungskapital per
7 fl. 5 kr. gelö[…?]t.
Fol. 212b

Clement Arbeither.
Léta Páně 1764 dne 28. dubna Clement Arbeither smluvil a koupil jest od sirotků po neb.
Matoušovi Neumanovi v Hostivicích jednu podružskou chaloupku na obecním gruntě stojící
za hotové peníze jedno sto deset zlatých pro sebe a manželku a budoucí dědičně k užívání,
z kteréhožto místa neb gruntu on i budoucí jeho obci hostivické každoročně po 1 kopu
platiti, v čas žní milostivé vrchnosti 6 dní roboty podružské beze stravy a platu vykonávati
povinen bude, jakož také jiné panské přijíti mohoucí poddanské povinosti, všeliké posílky
v potřebách panských, vojenských a obecních volně a poslušně vybývati se zavazuje, kterážto se jemu s povolením kníž. inspekce chalupa tato dle učiněné koupě a hotového
zaplacení ujišťuje za summu
110 zl.
Tak jest ta chalupa docela zaplacena.
Notandum. Jmenovaný Václav Hodáček výminek sobě v té chalupě byt až do své smrti
vymíníc, po smrti jeho pozůstalá vdova neb děti sobě jinší byt zaopatřiti povinovány
budou.

Neuer Kauf an dem Joseph Mařík.
51
52

Nyní Potoční čp. 26.
Po straně drobným písmem německy psaná poznámka, nejspíše zápis dluhu. K ní se vztahuje
přepsaná poznámka pod textem.
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Ves Hostovice.

Nový zápis Josefa Maříka.
Léta Páně 1782 dne 2. January Josef Mařík smluvil a koupil od Klementa Arbeitra jednu
podružskou chalupu na obecním gruntě stojící s jednou zahrádkou za hotové peníze jedno
sto sedmdesáte zlatých pro sebe a manželku
Fol. 213a

a budoucí dědičnému užívání, z kteréhožto místa neb gruntu on i budoucí obci hostivické
každoročně i se zahrádkou 2 kopy platiti a v čas žní milostivé vrchnosti 6 dní pěší roboty
beze stravy a platu vykonávati povinen bude, jakož také jiné panské povinnosti, posílky
v potřebách panských, vojenských a obecních volně a poslušně vybývati se zavazuje,
kterážto se jemu s povolením knížecím vrchno-hejtmanského úřadu tato dle učiněné koupi
a hotového zaplacení ujišťuje za summu
170 zl.
Tak jest chalupa docela zaplacena.

Sig. Jentsch den 2. January Ao. 1782.
––––––––––––

Abgeschlossen, den das Hauptbuch[…?] Extrakt […?] und sub. No. 29 bei Hostiwitz
eingelegt.
Grundbuchsamt Unhošt am 21. Mai 1874.
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Fol. 214a

Zápis Anny a Tomáše Jelínkovských manželů
na chalupu pod N. 55 na obecním místě.53
Když jest Jakub Cink zemřel a dle své poslední vůle synu Josefovi místo k vystavění
chaloupky odkázal, tak také pozůstalý syn s povolením milostivé vrchnosti sobě chalupu
vystavěl, kteroužto on pak své dceři Anně provdané Jelínkové dle kšaftu od 5. ledna 1792
dědičně odkázal, taková od rychtáře a konšela prošacována byla, a se jí, též manželovi
a budoucím jejich připisuje v
40 zl.
jenž patřejí:
za funus otce
7 zl.
za funus matky
8 zl.
synu Matoušovi Cinkovi na vojně
12 zl. 30 kr.
Matějovi též
12 zl. 30 kr.
––––––––––––––––

Summa
40 zl.
Povinnosti na té chalupě jsou milostivé vrchnosti v čas žní šest dní pěší roboty konati,
k obci z místa 1 zl. 10 kr. činžiti, posílky vrch., vojenské a obecní slušně konati.

Sig. v Jenči dne 11. ledna 1792
Mates Pachman, rychtář hostivický
Mates Šafařík, konšel

+++ Tomáš Jelínek nast.
+++ Anna Jelínková nast.

K vtělení do knih povoleno.
Sig. v Jenči dne 13. January 1792.
V. Svoboda, vrchní
Fol. 213b

Ao. 1799
7 zl. za funus otce
8 zl. za funus matky

–
–

Ao. 1800
10 zl. Matoušovi Cinkovi
5 zl. Matějovi

2 zl. 30 kr
7 zl. 30 kr.

Ao 1801
0

Ao 1802
0

1803 3 zl. 30 kr. Matoušovi Cinkovi

–

Ao. 1805
7 zl. 30 kr. Matějovi Cinkovi na vojně do sirotčí kasy

–

Within bezahlt und verzicht.
Vide die Forstsetzung im neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Hostiwitz fol. 148 et seq.
53

Nyní Vinohradská čp. 55.
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Fol. 215a

Chalupa Martina Součka.54
Léta Páně 1754 dne 30ho 9bris na obci hostivické s povolením mil. vrchnosti chaloupka
podružská vlastním nákladem vystavěná teď jmenovanému Martinovi Souškovi patří, z kteréžto on i jeho potomci a budoucí jeho povinni budou vrchnosti milostivé každoročně v čas
konání žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti
a onera, jenž na takové lidi přísluší, všelijaké v potřebách panských, v vojenských a obecních případnostech posílky volně a poslušně vykonávati, přitom z užívajícího místa obecního obci hostivické celoročně nájmu jednu kopu míšeňských aneb jeden zlatý 10 kr. každoročně v nařízeném čase hotovými penězi vypláceti, v tom tehdy ve všem když věrně a poslušně se zachová, mocí zápisu tohoto chaloupku, která podle prošacování Matěje Hoška
rychtáře hostivického a konšela Jana Škvora jemu, manželce a budoucím jeho za vlastní se
připisuje za summu
17 kop
Ao. 1754 jsouce tato chaloupka vlastním nákladem vystavěná a celá zaúplna zaplacená,
jemu se ujišťuje
17 kop
55
Tak chaloupka Martina Součka vyplacena.

Neuer Kauf an dem Sohn Martin Souček, andere Theils an Mates Challupa.
Fol. 215b

Haus N. 40.
Ves Hostovice.

Martin Souček.
Léta Páně 1781 dne 24. Xbris po smrti Martina Součka ujímá tuto podružskou chalupu na
obecním gruntě stojící syn Martin Souček pro sebe a pro manželku svou, též budoucím
svým, z kteréžto on i potomci a budoucí jeho povinni budou mil. vrchnosti každoročně
v čas konaných žní skrze šest dní roboty pěší bez stravy a platu, všechny jiné panské
povinnosti a onera, jenž na takové lidi příslušejí, všelijakých potřebách v panských,
a vojenských, obecních potřebnostech posílky volně a poslušně vykovávati, při tom
z užívající místa obecního obce hostivické celoročně nájmu jednu kopu míšeňskou neb 1 zl.
10 kr. každoročně v nařízeném čase hotovými penězi vypláceti, a v tom tehdy ve všem
když věrně a poslušně se zachová, mocí zápisu tohoto, která podle prošacování Josefa
Stracha rychtáře, též konšela Matěje Pachmana oba z Hostivic jemu, manželce a budoucím
jeho za vlastní se připisuje, totiž:
první stavení sednice, síň, kuchyně, komora, při tom stavení chlív, na tom stavení 5 párů
krovu a lomenice, na tom chlívu jen svisle, za summu trhovou
20 kop,
která suma Martinovi hospodáři patřiti bude
20 kop
Tak docela zaplacená jest
0

Sig. Jentsch den 25. February 1782.

54
55

Nyní Vinohradská čp. 40.
Po straně drobným písmem dvě německy psané poznámky.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 7
Pozemkové knihy pro domky 1748–1799 – Hostivice

65

Concret. Urkundenbuch N. III. fol. 204 po Post. N. 196 N. Exh. 1553 Ao 857 übergeht das
Eigenthum dieses Hauses an den Franz Souček um 25 fl. W. W. welche Betrag für Martin
und Magdalena Souček, dann Ausgeding gensuhaert wird.
Fol. 216a

Concret Urkundenbuch N. IV. fol. 22 p. s. Post. N. 633 N. Exh. 5346 Ao 860 übergeht das
Eigenethum kauf Kautrekl zum 1te August 1860 an der Eheleute Mathins und Maria Kochan
um 400 fl. Ö. W.
Abgeschlossen in folge Erlasses des h. k. k. Oberlandesgerichtes vom 28. April 1879
Z. 12935.
Am 1. Juni 1879.
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Fol. 216b

Nový šacuněk Matěje Chalupy.56
Léta Páně 1779 dne 24ho Xbris na obci hostivické s povolením milostivé vrchnosti chalupa
podružská hned v roku 1754 vlastním nákladem Martina Součka vystavěná nyní Matějovi
Chalupovi zeti patří, kterou otec Martin Souček při živobytí dobrovolně odevzdal své vlastní
dceři Kateřině a ona též dobrovolně svému manželovi a budoucím k stálému užívání odevzdala, z které on i budoucí jeho povinni budou milostivé vrchnosti každoročně v čas konajících žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti
a onera, jenž na takové lidi přísluší, všelijaké v potřebách panských a vojenských a obecních případnostech posílky volně a poslušně vykonávati, při tom z užívajícího místa obecního obce hostivické celoročně nájmu jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr. každoročně v nařízeném čase hotovými penězi vypláceti, v tom tehdy všem když věrně a poslušně se zachová, mocí zápisu tohoto chaloupku, která podle prošacování Josefa Stracha
rychtáře hostivického a konšela Matěje Pachmana jemu, manželce a budoucím jeho za
vlastní se připisuje za summu
17 kop
Jsouce tato chalupa vlastním nákladem vystavěná a celá zaplacená, jemu se ujišťuje
17 kop
Fol. 217a

Vide Urkundebuch de Ao. 1828 fol. 99 Eingetrettung nach den […?] Ehegattin Anna
Bezděk, in folge […?] Sohne Wenzl und Franz Bezděk, jede […?] Erbtheil […?] 15 fl. […?]
Mathias Bezděk [… …?] wird.
Vide Häuslergrundbuch des Dorfes Hostiwitz de ao. 1832 folio 27 p. v. neue Kauf für die
Franz und Ludmilla Bezděkischen Eheleute.
Ves Hostivice.

Zápis Anny Bezděkové v společnosti manžela Matěje Bezděka
na chalupu mateřskou pod N. C. 56.
Kateřina Bezděková Chalupová matka předstoupila na vrchní kanceláři a přednesla, že ona
chalupu tuto, kterou od svého otce Martina Součka dostala, dceři své Anně a resp. zeti
Matějovi Bezděkovi z té příčiny ještě za živobytí odevzdala, poněvadž ona již věkem sešlá
na chalupu patřící náklad a správu dávat nemůže, ostatní však děti ještě nedospělé jsou,
a tak by chalupa skrz sešlost nepadla, přítomně svrch psaným manželům k dědičnému
jmění a užívání se odevzdává v
40 zl.,
jenž patřiti budou
máteři Kateřině na pohřeb
8 zl.
Anně Bezděkové
8 zl.
Janu Chalupovi
8 zl.
Josefovi Chalupovi
8 zl.
Alžbětě Chalupové
8 zl.
–––––––––

Summa
56

40 zl.

Nyní Vinohradská čp. 56, dům vznikl oddělním od čp. 40. V knize chybně tužkou dopsáno „N. 33.“
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Mimo svrch psaných podílů budou Matěj a Anna Bezděkovský manželé povinni synu
Josefovi v času jeho dospělosti jedno odstavené tele aneb za něj 4 zl., dceři Alžbětě tím
způsobem jednu roční jalovici aneb za ní 8 zl. dáti, a poněvadž syna Jana na svůj náklad
řemesla truhlářského vyučiti nechali, tehdy jemu žádný jiný přídavek nedají. Při tom se
nástupující zavázali synu Janovi jeho podíl při dosáhlé plnoletosti najednou složiti, jakož
i od dnešního dne v 3 letech Josefovi a Alžbětě jejich podíly najednou do sirotčí kasy
položiti. Za závdavek porážejí
Fol. 217b

nastupující svůj podíl se 8 zl. Povinnosti na té chalupě jsou milostivé vrchnosti v čas žní
bez stravy a platu šest dní pěší roboty konati a obci z užívajícího místa 1 zl. 10 kr. ročně
činžiti, posílky však vojenské, vrchnostenské a obecní budou povinni slušně vybývati, tak
jakož vše ostatní onera nésti.
Jenž se stalo v Jenči dne 28. Febru. 1799.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Vencl Šafařík, konšel hostivický

+++ Kateřina Chalupová, matka odstupujícího
+++ Matěj Bezděk, nastupující
+++ Anna Bezděk, nastupující
k podpisu jejich jména dožádán Pachman

Přítomný zápis v tělení do knih gruntovních se povoluje.
V Jenči dne 28. Febru. 1799.
L. S.

V. Svoboda, vrchní

Hierauf losgeschrieben.
Ao. 1801
8 zl. Janu Chalupovi do sirotčí kasy
8 zl. Josefovi též
4 zl. Alžbětě

–
–
4 zl.

Ao. 1802
5 zl. Alžbětě
4 zl. Josefovi za odstavené tele

–
–

1803
8 zl. Anně Bezděkové

–

4 zl. Alžbětě za jalovici

4 zl.

1804
Ao. 1805
4 zl. též jí za jalovici do sirotčí kasy
8 zl. máteři Kateřině na pohřeb

Within bezahlt und verzicht.

–
–
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Fol. 218a

Chalupa Tomáše Arnolta.57
Léta Páně 1754 dne 30ho 9bris podružská chalupa na obecním gruntě vlastním nákladem
vystavěná nadepsanému Tomášovi Arnoltovi patří, z které nynější i budoucí hospodář obci
celoročnínho nájmu jednu kopu neb jeden zlatý 10 kr. každoročně do obce hostivické platiti, v čas žní skrze šest dní pěší roboty beze stravy a platu, všechny starodávné a nynější
povinnosti vrchnostlivé a jiné onera plně vykonávati, neméně všeliké jak bězích vojenských
i v potřebách panských a obecních případnostech vzniklá a potřebná poselství volně
a poslušně vybývati, jakož toho povinnost takových lidí od starodávna sebou přináší, a tak
zachovajíce se ve všem tom věrně a poslušně, chalupu tuto mocí zápisu tohoto mající
pojištěnou s vědomím a povolením slavné kníž. vrchno-hejtmanské kanceláře k jeho
vlastnímu, manželce a budoucím vládnutí a užívání se připisuje za summu
17 kop
Ao. 1754 chalupa vlastním nákladem vystavěná a zaplacená, zpředu jmenovanému
Tomášovi Arnoltovi se ujišťuje
17 kop
A tak jest zcela zaúplna vyplacenaNotandum. Poněvadž Matěj Šimonek na tu chalupu polovicí nápomocen byl, tak se jemu
polovice připisuje, přitom taky on i svou manželku v té byt až do smrti míti bude, potom
po obouch smrti ale těm Arnoltovým dětem připadati má.
Fol. 218b

Nový zápis Antonína Arnolta na chalupu podružskou.
Léta Páně 1779 dne 8. října uznávajíce Tomáš Arnolt, že již pro svou starost a sešlost věku
těžkou práci konati nemůže, pročež on tu podružskou chalupu na obecním hostivickém
gruntě stojící svému synovi Antonínovi vlastnímu z prvního lože dobrovolně popouští, aby
on otcovi Tomášovi Arnoltovi ku pomoci v práci byl, z který chalupy on milostivé vrchnosti
povinen bude šest dní pěší roboty bez stravy a platu v čas žní vykonati, všechny jiné
povinnosti a onera, jenž na takové lidi přísluší, v všelijakých potřebách panských a vojenských a obecních případnostech posílky volně a poslušně vybývati, při tom z užívajícího
místa obecního obce hostivického celoročně nájmu jednu kopu míšeňskou aneb jeden
zlatý 10 kr. každoročně v nařízeném čase hotovými penězi vypláceti, a tak tehdy ve všem
když poslušně se zachová, mocí zápisu tohoto tuto chalupu, která podle prošacování
s nařízením kancelářským jenečským od Vojtěcha Maříka rychtáře a konšela Jana Škvora,
oba z Hostivice, jemu, manželce a budoucím jeho za vlastní se připisuje to jest sednice,
síň, kuchyně, 2 komory, na tom stavení 6 párů krovu, dvoje svisle, za summu trhovou
30 kop

57

Nyní Vinohradská čp. 39.
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která suma patřiti bude, totiž:
otcovi Tomáši Arnoltovi
Antonínovi synovi z prvního lože
Janovi z druhého lože
Terezii dceři

69

7
7
7
7

kop
kop
kop
kop

30
30
30
30

gr.
gr.
gr.
gr.

––––––––––––––––––––

Činí

30 kop

Paměť.
Kdyby ale pán Bůh jeho Tomáše Arnolta z tohoto světa povolal, tak jeho žena neb manželka v té chalupě byt až do smrti míti má.
Ao. 1786 4 kopy 42 gr. 6 d. nebožt. Tomášovi Arnoltovi na funus
rest
2 kopy 47 gr. 1 d
1 kopu na mše svaté za rodiče
1 kopa 47 gr. 1 d
1787 1 kopu též tam

47 gr. 1 d.

1788 47 kr. též tam
7 kop 30 gr. hospodáři

0
0

1791 1 zl. 10 kr. Terezii

6 kop 30 gr.

╒
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Fol. 219a

Chalupa podružská.58
Nový zápis Šimona Škvora.
Léta Páně 1768 dne 27. prosince jsouce sobě vystavěl chalupu ode zdí na gruntě obecním
s povolením mil. vrchnosti svým vlastním nákladem pro sebe a budoucím svým,
z kteréžto povinen bude mil. vrchnosti v čas žní 8 dní roboty gratis vykonati, též obci ročně
jednu kopu nájmu platiti, potom pak všechny posílky jak v královských, tak v panských
a obecních případnostech vykonati povinen a zavázán bude.
Tato chalupa se jemu od rychtáře Matěje Novotného a konšela Vojtěcha Mařika šacována
za summu trhovou
18 kop

Verzicht.
Poněvadž se vynalezlo, že Šimon Škvor při své chaloupce sobě zahrádku od 9 čtverečných
sáhů přidělal, pročež se ustanovilo, že on i jeho budoucí každoročně při svatém Havlu do
obecní kasy 10 kr. jménem nájmu platiti povinni budou.
V Jenči dne 17. listopadu 1800.
Stibitz, vrchní

╒59
1793 1 zl. 10 kr. Tomáši

5 kop 30 gr.

1794 1 zl. 10 kr. Terezii Arnoltové

4 kopy 30 gr.

1796 1

10

dtto

3 kopy 20 gr.

1797 1

10

Terezii

2 kopy 20 gr.

1798 1

10

dtto

1 kopa 10 gr.

1799 1

10

dtto

–

1800 2 kopy Janovi z druhého lože

5 kop 30 gr.

1801 5 kop 30 gr. též jemu

–

Verzicht.
Vide die Fortsetzung im neuen Häuslergrundbuche des Dorfes Hostiwitz fol. 120 et
sequent. Mathias Arnoldische Verschreibung Haus N. 39.
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Nyní Na Vršku čp. 32.
Tyto zápisy patří k domku čp. 39 na předchozí straně.
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Fol. 220a

Vide neues Häuslergrundbuch des Dorfs Hostiwitz Fol. 40 a seq. neue Verschreibung an
den Sohn Wenzel Šafařík.

Chalupa podružská.60
Nový zápis Václava Šafaříka N. 50.
Léta Páně 1768 dne 27. prosince jsouce sobě vystavěl chalupu ode zdí na gruntě obecním
s povolením mil. vrchnosti pro sebe i manželku a budoucím svým vlastním, z kteréžto on
povinován bude mil. vrchnosti v čas žní 8 dní roboty gratis vybývati, též obci ročně jeden
zlatý 15 kr. nájmu platiti, potom pak všechny posílky jak v královských, tak v panských
a obecních příbách vykonati povinen a zavázán bude, tak jest se na tento způsob tato
chalupa v 42 kopách skrze rychtáře Matěje Novotného právně prošacovala a od úřadu
hospodářského připsala v
42 kopách

Verzicht.
Pod dnešním níže psaným Datum stala se dobrovolná prodej mezi Vojtěchem Mařikem
a Václavem Šafaříkem ve vsi Hostivice. Vojtěch Mařík zaprodal od statku jeden plácek
22 loket délky a 18 loket šířky, nad kterým Václav Šafařík již sedničku vystavěl, též vedle
toho zas jeden plácek, který na délku 15 a na šířku 2 sáhy, prostředku ale 6 sáhů vynáší,
propouští, za které vše obojí Václav Šafařík Vojtěchovi Maříkovi 115 zl. rýnských jest složil,
pročež se tuto jemu ta dvě místa dědičnému užívání jak jemu, tak jeho budoucím dědičně
na všechny časy se připisují a žádný víc dědičně Maříkovských na těch místech nic pohledávání míti nemá, tak dlouho, jak dlouho Vojtěch Mařík živ bude, žádný plat roční gruntu
se skládati nebude, po smrti ale Vojtěcha Maříka novou činži neb Contibuci k tomu statku
jak nynější Václav Šafařík, tak jeho dědicové, vždy a na věčné časy 1 zl. rýnský platiti povinováni budou.
Jenž se stalo na kanceláři vrchní v Jenči dne 15. Marty Ao. 1786.
Poněvadž se vynašlo, že Václav Šafařík při své chaloupce sobě zahrádku přidělal, která
48 sáhů čtverečných vynáší, pročež se ustanovilo, že on i jeho budoucí každoročně při
svatém Havlu do obecní kasy 45 kr. jménem nájmu zaplatiti povinni jsou.
V Jenči dne 17. listopadu 1800.
Stibitz, vrchní

60

Nyní Potoční čp. 50.
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Fol. 221a

Chalupa podružská Jakuba Cinka61
Léta Páně 1756 dne 30ho 9bris podružská chaloupka na obecním gruntu vlastním nákladem
vystavěná nadepsanému Jakubovi Cinkovi patří, z které nynější i budoucí hospodář obci
celoročního nájmu jednu kopu neb jeden zlatý 10 kr. každoročně do obce hostivické platiti,
v čas žní skrze šest dní pěší roboty bez stravy a platu, všechny starodávné i nynější povinnosti vrchnostlivý a jiná onera plně vykonávati, neméně všeliká jak bězích vojenských,
v potřebách panských a obecních případnostech vzniklá a potřebná poselství volně a poslušně vybývati, jakož toho povinnost takových lidí od starodávna sebou přináší, a tak
zachovávajíce se ve všem v tom věrně a poslušně, chalupu tuto mocí zápisu tohoto maje
pojištěnou s vědomím a povolením slavné kníž. vrchno-hejtmanské kanceláře k jeho vlastnímu, manželce a budoucím vládnutí a užívání se připisuje za summu trhovou
25 kop
Ao. 1756 chalupa vlastním nákladem vystavěná a zaplacená zpředu jmenovanému Jakubovi Cinkovi se upisuje ve
25 kopách
A tak jest zcela zaúplna vyplacena.
Fol. 221b

Vide Häuslergrundbuch de ao 1832 des Dorfes Hostiwitz folio 18 p. v. neuen Kauf.
Ves Hostivice.

Zápis Tomáše Kácla, manželky, též budoucích jejich
na chalupu pod N. 38 na obecním gruntě stojící.
Když jest Jakub Cink zemřel a po sobě syna Josefa a Marii na živu zanechal, tak také
jsouce mezi svými dětmi před smrtí takové rozdělení učinil: že synu Josefovi místo
k vystavění chalupy na témž gruntě, dceři Marii však chaloupku na témž gruntě, dceři Marii
však tuto daroval, kteráž od rychtáře hostivického Matěje Pachmana a konšela Matěje
Šafaříka vyšacována jest a se Marii Káclové u společnosti manželovi Tomášovi Káclovi, též
budoucím jejich odevzdává a připisuje v
20 zl., jenž patřejí:
za funus otce
5 zl.
na mše svaté za zemřelou dceru Annu (:každoročně jeden:) 2 zl. 20 kr.
pro máteř zanecháno na pohřeb
6 zl. 20 kr.
nastupujícímu
6 zl. 20 kr.
–––––––––––––––––

Summa
20 zl.
Závdavek se poráží z podílu nastupujících a za funerální útraty za otce, z 11 zl. 20 kr.
Povinnosti na té chalupě jsou milostivé vrchnosti každoročně v čas žní šest dní pěší roboty
bez stravy a platu konati a k obci z užívajícího místa 2 zl. 10 kr. platiti, jakož i vše vrchnostenské, vojenské a obecní posílky a jinší onera nésti.

Sig. v Jenči dne 20. February 1787.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Mates Šafařík, konšel hostivický
61

Zaniklý dům Vinohradská čp. 38.

+++ Tomáš Kácl, nastupující
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Přítomný zápis vtělení do knih gruntovních se povoluje.
V Jenči dne 1. března 1787
L. S.

V. Svoboda, vrchní

Ao. 1799
5 zl. na funus za otce
1 zl. 10 kr. na mše

–
1 zl. 10 kr.

Ao. 1800
1 zl. 10 kr. na mše

–

Ao. 1801
6 zl. 20 kr. nastupujícímu

–

Ao. 1806
6 zl. 20 kr. máteři na pohřeb

–

Verzicht.
Vide fol 214.62

62

Na listu 214 je zapsáno postavení domu čp. 55 na pozemku vyčleněném Jakubem Cinkem.
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Fol. 222a

Chalupa podružská France Feldecka.63
Léta Páně 1768 dne 27. prosince jsouce sobě vystavěl chalupu na gruntě obecním s povolením mil. vrchnosti pro sebe i manželku a dětem svým, z kteréžto povinnován bude mil.
vrchnosti v čas žní 8 dní pěší roboty vykonati, též obci ročně jeden zlatý 10 kr. nájmu
platiti, potom pak všechny posílky jak v královských, tak v panských a obecních příbách
vykonávat povinen a zavázán bude.64
Pročež tato chalupa jemu od rychtáře domácího Matěje Novotného a konšela Vojtěcha
Maříka od šacována jest za summu trhovou
17 kop

Ao et die ut supra.
Verzicht.

Neuer Kauf an dem Georg Challuppa.

Léta Páně dne 27ho prosince 1783 po smrti France Feldeka připadla tato chalupa nejstarší
dceři Dorotě, která tuto chalupu svému manželi Jiřímu Chalupovi dobrovolně popouští jak
pro sebe, tak budoucím, dědičně, která na gruntě stojí, z které povinnosti jsou milostivé
vrchnosti 8 dní pěší roboty, též k obci jeden zlatý 10 kr. nájmu platiti, potom jak všechny
posílky jak v královských, tak v panských a obecních příběchách vykonávat povinen
a zavázán bude.
Pročež tato chalupa jemu od rychtáře domácího Josefa Stracha a konšela Matěje
Pachmana prošacována jest za summu trhovou
17 kop
Fol. 222b

z které summy patřiti bude, totiž:
za rodiče
dceři Dorotě
Kateřině

5 kop 40 gr.
5 kop 40 gr.
5 kop 40 gr.
––––––––––––––––––––

Facit
Ao. 1785 30 gr. za rodiče na mše svaté

17 kop
rest

5 kop 10 gr.

1786 1 kopa za rodiče na mše svaté

4 kopy 10 gr.

1787 1 kopa též tam

3 kopy 10 gr.

1799 1 kopa též tam

2 kopy 10 gr.

1800 armuths halber nachgesehen

63
64

Nyní Na Vršku čp. 33.
Po straně drobným písmem německy psaná poznámka.
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1801 2 kopy 20 gr. za rodiče na mše, na které již 1 zl. zaplacena
–
5 kop 40 gr. dceři Dorotě
–
5 kop 40 gr. dceři Kateřině
–

Verzicht.
Abgeschlossen den das Häuslerbuch[…?] Extrakt […?] und sub N. XX in […?] hostiwicer
Extrakten […?] gelegt.
Grundbuchsamt Unhošt 10. Sept. 1873.
[podpis nečitelný]
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Fol. 223a

Chalupa podružská Josefa Šerota.65
Léta Páně 1758 dne 30ho 9bris s povolením mil. vrchnosti chalupa na obecním gruntě
vlastním nákladem vystavěná jmenovanému Josefovi Šerotovi, z kteréžto povinnost jeho
jest, on i budoucí časy vrchnosti milostivé v čas žní skrze šest dní roboty pěší bez stravy
a platu, všechny jiné panské povinnosti aneb král. onera, všeliké poselství v potřebách
panských, v marších vojenských a případnostech obecních, jenž na takové lidi přísluší, volně a poslušně vykonávati, z užívajícího místa neb gruntu obci hostivické celoročního nájmu
v uloženém čase jednu kopu míšeňskou neb jeden zlatý 10 kr. každoročně hotovými
penězi zapraviti, zachovajíce se v tom ve všem věrně a poslušně, mocí zápisu tohoto
chalupu tuto, která dle právního prošacování jemu, manželce a budoucím jeho k vlastnímu
vládnutí a užívání se připisuje, s vědomím a povolením slavné knížecí kanceláře vrchnohejtmanské jenečské ujištěnou míti má
30 kop
Ao. 1758 vlastním nákladem vystavěná a od Josefa Šerota zaplacená chalupa podružská
tuto se ujišťuje ve
30 kopách
A tak na místo vyplacena jest.
Fol. 223b

Poněvadž se vynalezlo, že Josef Šerot při své chaloupce ještě 10 čtverečných sáhů ke své
potřebě obecního gruntu sobě přivlastnil, pročež se ustanovilo, že on i jeho budoucí každoročně k obci hostivické při svatém Havlu jménem nájmu 15 kr. platiti povinni budou.
V Jenči dne 17. listopadu Ao. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Hostiwitz Fol. 33 neue Verschreibung an den
Joseph Veselý.

65

Nyní K Nádraží čp. 48.
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Fol. 224a

Ves Hostivice.

Zápis Filipa Brtníka, manželky, též budoucích jejich
na chalupu pod N. 60 na panském gruntě stojící.66
S povolením slavné vévodské Adm. vystavěl jest sobě Filip Brtník na svůj vlastní náklad
chalupu tuto na vrchnostenském místě, která skrz rychtáře hostivického Matěje Pachmana
a konšela Matěje Šafaříka vyšacována byla a se jemu, manželce, též budoucím jejich připisuje v
80 zl.
A poněvadž sám na svůj náklad onu chalupu vystavěl, tehdy v zaplacení stojí.
Povinnosti na té chalupě jsou milostivé vrchnosti do důchodu ročně 1 zl. 10 kr. platiti,
v čas žní osm dní pěší roboty bez stravy a platu konati, jakož i všechny vojenské, vrchnostenské též obecní posílky a jinší onera poslušně nésti.67
Jenž se stalo v Jenči dne 20. Aprila 1795.
Matěj Pachman, rychtář hostivický
Matěj Šafařík, konšel hostivický

Filip Brtník, nastupující

Verzicht.
Přítomný zápis vtělení do knih gruntovních se povoluje.
V Jenči dne 21. Febr. 1796 L. S.

V. Svoboda, vrchní

Poněvadž se vynašlo, že Filip Brtník při své chalupě 20 čtverečných sáhů na panském
gruntě sobě přivlastnil a farním gruntě zahrádku od 33 čtverčných sáhů sobě vysadil,
pročež se ustanovilo, by on činži každoročně k svatému Havlu do jenečského důchodu
30 kr. a p. faráři hostivickému 1 zl. 10 kr. on i jeho budoucí zapravili.
V Jenči dne 17. listopadu Ao. 1800.
Stibitz, vrchní
Fol. 224b

Conc. Urk. Buch N. III fol. 112 p. v. Post. N. 1080 et 1081 werden Entlastungskapitalien
per 6 fl. 15 kr. und 8 fl. 55 kr. als bezahlt gelöscht.
Conc. Urk. Buch N. IV fol. […] Post. N. […] N. Exh. 884 jud ao 863 […?] Abtrettungs[…?]
vom 10te Januar 849 übergeht des Eigenthum des Hauses N. 60 […?] Garten […?] 53 □
[…?] an den Anton Brtník um 120 fl. C. M. und werden die […?] Erbtheile für Anna Nedbal
[…?] und Josef Brtník für jeden 40 fl. C. M. dann des Wohnungs- Ausgeding für den Filip
Brtník […?].

66
67

Nyní Husovo nám. čp. 60.
U nadpisu a vedle zápisu jsou tři drobným písmem německy psané poznámky.
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Conc. Urk. Buch N. IV fol. […]Post. N. […] N. Exh. 885 jud ao 863 […?] Erklärung vom
4te Febr. 863 übergeht das Miteigenthum dieses Haus N. 60 an die Ehegattin Anna Brtník
um 80 fl. Ö. W.
Praes. 20. září 1875 čís. 10248, výměr ze dne 30. září 1875
K této žádosti vkládá se při domku čp. 60 se zahrádkou v Hostivici
I.
na základě odevzdací listiny po Antonínu Brtníkovi, dne 25. října 1874 zemřelém,
ze dne 22. května 1875 čís. 5653 civ.
a) převod spoluvlastnictví Antonína Brtníka k domku čp. 60 se zahrádkou v Hostivici na Annu Brtníkovou
b) právo zástavní při celém domku pro dědičný podíl per 300 zl.,
tj. tři sta zlatých rýn. při zletilosti splatného a bez úroků do doby výživy mateřské k rukoum ml. Antonína Brtníka
II. na základě následujících kvitancí výmaz práva zástavního pro dědičné podíly, a sice:
a) kvitance Marie Brtníkové dto Velká Jenč 10. dubna 1849 – pro její podíl 40 zl.
b) kvitance Anny Brtníkové provd. Nedbalové dto Hostivice 28. února 1849 – pro
podíl 40 zl.
c)
kvitance Josefa Brtníka dto Hostivice 8. Máje 1870 – pro jeho podíl 40 zl.

Abgeschlossen in folge Erlasses des h. k. k. Oberlandesgerichtes vom 28. April 1879
Z. 12935.
Um 1. Juni 1879.
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Fol. 225a

Ves Litovice
Chalupa Jana Bílka, nyní Jana Kácla.68
Léta Páně 1748 dne 11ho prosince nadepsaný Jan Bílek prodal jest chalupu tuto, jíž na
obecním místě s povolením mil. vrchnosti na svůj vlastní náklad vystavěl, jmenovanému
Janovi Káclovi, kterážto jemu s vědomím a povolením slav. kníž. vrchno-hejtmanské kanceláře jenečské s tímto znamenitým obmezením za vlastní se připisuje, by nejenom dle
předešlého upsání a starobylého způsobu vrchnosti milostivé bez stravy a jakéhokoliv platu
v času žní skrze šest dní roboty pěší a jiné onera, neméně v případnostech panských
a marších vojenských všeliké posílky poslušně vykonával, z té pak chalupy neb užívaného
místa též obci litovské každoročně při určitém čase 1 zl. 30 kr. volně a beze všeho odporování vyplácel, dle mezi sebou učiněné dobrovolné smlouvy za padesáte zlatých, id est
50 zl. rýn.
Ao. 1748 zpředu jmenovaný Jan Kácl, koupíce tuto chalupy, kterou hotovými penězi
zaplatil, na ní se jemu tuto ujištění činí na
50 zl. rýn.
A tak chalupu tuto vyplacenou má.

Neuer Kauf an dem Johann Katzel.
Fol. 225b

Nový zápis Jana Kácla na chalupu podružskou.
Léta 1782 dne 12. prosince po smrti otce Jana Kácla přijal vlastní syn též Jan Kácl na
obecním gruntě stojící chalupu dědičně, na který povinnosti jsou, totiž mil. vrchnosti věčně
šest dní roboty v čas žní bez stravy a platu každoročně vykonávati a do obce podobně při
svatém Havlu z toho místa a z malé zahrádky jeden zlatý 15 kr. platiti, královské ficticium
ke kase kontribuční dle repartici poslušně odvádět, ostatně pak jest sebou zavázán v vojenských marších, též v vrchnostenských a všeobecných posílkách a jiných též podobných
příběhách a povinnostech (:tak jako všechni jiní domkáři:) poslušně a povinně se proukázati a k vykonání téhož se nikdy neodporovati. S tou condici jemu tato chalupa, jenž
obsahuje sedničku, síňka, kuchyňka, 1 komora, chlívek i s tou zahrádkou skrz rychtáře
litovského prošacována, jemu dědičně se připisuje za summu 28 kop,
jenž patřejí
na mše za rodiče
4 kopy
Janovi synu, nynějšímu hospodáři, kteráž pratensi se hned odepisuje
12 kop
Mařeně sestře
12 kop
–––––––––––

Facit

28 kop

Sig. Jentsch při soudech purkrechtních dne 23. January 1783.

68

Litovice čp. 16, nyní Hostivice, K Rybníku čp. 636.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 7
Pozemkové knihy pro domky 1748–1799 – Litovice

80

Ao. 1784 1 kopu na mše svaté za rodiče

rest

Ao. 1785 1 kopu Mařeně sestře

rest

3 kopy
11 kop

1786 1 kopu na mše svaté za rodiče

2 kopy

1787 11 kop Mařeně sestře

0
Fol. 226a

1788 1 kopu na mše svaté za rodiče

rest

1 kopa

1789 1 kopu na mše svaté za rodiče

0

1794 1 zl. 9 kr. na mše svaté za Zábranské

0

Poněvadž držitel té chalupy sobě zahrádku od 31 sáhů přidělal, pročež se uzavřelo, by on
i jeho budoucí ročně z chaloupky 1 zl. 10 kr. a ze zahrádky 35 kr. do obecní kasy jménem
činže zapravili.
V Jenči 1ho Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Litowitz fol. 251 neue Verschreibung an den
Johann Káczl.
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Fol. 226b

Nový zápis Josefa Bašty.69
Léta páně 1765 dne 30o 7bris s povolením mil. vrch. jsouce zpředu jmenovaný Josef Bašta
na obecním gruntě vlastním nákladem pro sebe, též manželku a budoucím svým vlastním,
jednu chaloupku vystavěl, z kteréžto on i jeho potomci ročně mil. vrch. v čas žní šest dní
roboty beze stravy a platu vybývati, obci nájem v určitém času jednu kopu platiti, pak
všechny jiné povinnosti tak, jakž na takové lidi sluší a patří, plně vykonati povinován
budou. Dle čehož jemu mocí tuto chalupy se připisuje za
30 kop
Ao. 1765 vlastním nákladem vystavěná a zaplacená zpředu jmenovanému Josefovi Baštovi
se připisuje ve
30 kopách
a tak jest zcela zaúplna vyplaceno.
Poněvadž se vynašlo, že držitel té chaloupky sobě zahrádku od 64 čtverečných sáhů
přidělal, pročež se uzavřelo, by on i jeho budoucí každoročně do obecní kasy 50 kr.
jménem nájmu zaplatili.
V Jenči 1. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Littowitz Fol. 225 et Seq. neue Verschreibung an
den Johann Bašta.

69

Litovice čp. 19, nyní Hostivice, K Rybníku čp. 639.
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Fol. 228a

Zápis Martina Vobruba.70
Léta Páně 1766 dne 31. Xbris s povolením mil. vrch. výše jmenovaný Martin Vobruba na
panském gruntě vlastním nákladem jednu malou chaloupu pro sebe, též manželce a budoucím svým, na dědičné užívání vystavěl, z kteréžto on i jeho potomci ročně mil. vrchnosti při svatém Havlu nájem, totiž
z chaloupky
1 zl. 10 kr.
ze zahrádky
20 kr.
–––––––––––––––––

1 zl. 20 kr. pořádně do důchodu jenečského peněžitého platiti, v čas žní šest dní roboty beze stravy a platu plně vykonávati, pak všechna jiná královská, panská a obecní poselství, též onera tak, jakž na takové lidi sluší a patří, vnikle
vybývati povinován a zavázán býti maje, dle čehož se jemu podle právního prošacování
rychtáře litovského Josefa Vlčka takový zápis ujišťuje v summě
40 kop
Ao. 1766 vlastním nákladem tuto chalupu vystavěl a zpředu jmenovanému Vobrubovi
připsáno za
40 kop
A tak docela zaplaceno jest.
Poněvadž obmezená zahrádka nyní 50 sáhů vynáší, tedy se uzavřelo, by on i jeho budoucí
každoročně do panského důchodu jménem činže, a sice z chaloupky 1 zl. 10 kr. a ze zahrádky 35 kr. odvedli, a tudy se jemu ta zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 4. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní
Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Littowitz Fol. 272 neue Verschreibung an den
Johann Vobruba.

70

Litovice čp. 30, nyní Hostivice, U Sádek čp. 650.
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Fol. 229a

Chalupa Pavla Hraběte, již Petra Procházky.71
Léta páně 1748 dne 13ho prosince po neb. Pavlovi Hraběti chalupu tuto na obecním místě
neb gruntě s povolením mil. vrchnosti vystavěnou ujímá Peter Procházka, z kteréžto
povinen bude vrchnosti milostivé bez platu a stravy dle starobylého obyčeje i nynější
onera, všeliké poselství v potřebě panské, marších vojenských i obecních případnostech
volně a poslušně vykonávat, obci litovské z užívaného místa neb půdy obecní celoročního
nájmu každoročně jeden zlatý třicet krejcarů pořádně a bez odporování hotovými penězi
vypláceti, kterážto chalupa s vědomím a povolením slav. kníž. vrchno-hejtmanské kanceláře jenečské jemu, manželce a budoucím jeho v předešlém šacunku se tuto připisuje za
35 kop míš.,
třicet pět kop míšeňských, id est
kteroužto sumu 35 kop ročně kladením po 1 kopě vypláceti a přináležeti bude tchyni jeho
Anně Hraběnce.
Kladení Petra Procházky.
Ao. 1749 za ten vystavěný chlívek, který Peter Procházka svým vlastním nákladem vystavěl, se jemu porážejí a odpisují
8 kop
Ostatní podíl, který k ruce jeho přináležel v 27 kopách, se rozděluje mezi pozůstalé
děti
Martinovi Hrabě
2 kopy 54 gr. 3 d.
Matějovi
2 kopy 54 gr. 3 d.
Kateřině Procházkové
2 kopy 54 gr. 3 d.
Mařeně
2 kopy 54 gr. 3 d.
Jakubovi
2 kopy 54 gr. 3 d.
Barboře Císařce
2 kopy 54 gr. 3 d.
Václavovi
2 kopy 54 gr. 3 d.
Dorotě Hruškové
2 kopy 54 gr. 3 d.
Jiřímu na vojně
2 kopy 54 gr. 3 d.
od rozdílu
50 gr.
–––––––––––––––––––––––––

Summa

27 kop
Fol. 229b

Ao. 1750 Martinovi Hraběti

1 kopa

Ao. 1751 Matějovi

1 kopa

Ao. 1752 Kateřině
Václavovi

1 kopa
1 kopa

Ao. 1753 Jiřímu

1 kopa

Ao. 1754 passirt.
Ao. 1755 Matějovi Hraběti doplatil
71

Litovice čp. 17, nyní Hostivice, K Rybníku čp. 637.
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Ao. 1756 Jakubovi

1 kopa

Ao. 1757 Barboře

1 kopa

Ao. 1758 Barboře

1 kopa

Ao. 1759 Barboře doplatil

54 gr.

Ao. 1760 Mařeně Procházkové 1 kopa
Ao. 1761 Jakubovi
Dorotě

1 kopa 54 gr. 3 d.
2 kopy 54 gr. 3 d.

Ao. 1762 1 kopa 54 gr. 3 d. Martinovi Hraběti
rest
–
1 kopa 54 gr. 3 d. na mše svaté za Kateřinu Procházkovou
rest
–
Ao. 1763 1 kopa 54 gr. 3 d. Jakubovi

rest

–

Ao. 1764 1 kopa 54 gr. 3 d. Václavovi Hraběti

rest

–

Ao. 1765 1 kopa 54 gr. 3 d. Dorotě

rest

1 kopa

Ao. 1766 1 kopa Dorotě
1 kopa Mařeně

rest

–
–

Zápis Jana Procházka.
Léta Páně 1769 dne 31. Xbris po Petrovi Procházkovi ujímá chalupu tuto Jan Procházka na
obecním gruntě stojící, z kteréžto povinen bude mil. vrch. v čas žní 6 dní roboty gratis
vybývati, do obce 1 zl. 30 kr. pořádně platiti, pak potom všechny posílky jak v královských,
tak v panských a obecních příběhách, též jiné onera pilně a poslušně vykonávat povinen
a zavázán bude, dle čehož se jemu tato chalupa po dle právně prošacování rychtáře
v 35 kopách od úřadu hospodářského ujistil a připsal.

Anno et die ut Supra.
Verzicht.
Fol. 230a

Poněvadž držitel té chalupy sobě zahrádku od 22 sáhů přidělal, pročež se uzavřelo, by on
i jeho budoucí každoročně do obecní kasy, a sice z chaloupky 1 zl. 10 kr. a ze zahrádky
50 kr. zapravili.
V Jenči 1. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Vide in Urkundebuch de ao 1840 folio 351 p. v. lit. 353 in folgen [… … …?]
Vide neues Häuslergrundbuch de ao 1832 Fol. 212 p. et seq. neue Verschreibung über
dieses Haus N. 17 für Wenzl und Maria Nejedlý.
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Fol. 231b

Bartoloměj Pokorný.
Léta Páně 1764 dne 30. May Bartoloměj Pokorný smluvil a koupil jest od Jana […?] v Litovicích jednu podružskou chaloupku s přítomnou malou zahrádkou na panském gruntě

Nový zápis Jiříka Wildta.72
Léta Páně 1766 dne 31. Xbris s povolením mil. vrchnosti Jiřík Wildt vlastním nákladem na
panském gruntě ve vsi Litovicích jednu malou chaloupku pro sebe, též manželce a budoucím svým, na dědičné užívání vystavěl, z kteréžto in i jeho potomci ročně mil. vrch. při
svatém Havlu nájem pořádně do důchodu jenečského peněžitého platiti, totiž
z chaloupky
1 zl. 10 kr.
ze zahrádky
20 kr.
–––––––––––––––––

1 zl. 30 kr., v čas žní šest dní roboty bez stravy a platu vybývati,
pak všechna jiná královská, panská a obecní poselství a onera, jak od starodávna bylo
vniklé vykonávati, povinován a zavázán býti maje, dle čehož se jemu a všem následovním
takový zápis podle právního prošacování rychtáře litovského se ujišťuje za summu
50 kop
a tak Ao. 1766 vlastním nákladem tuto chlupu vystavěl a výš jmenovanému připsáno za
50 kop,
která chalupa nyní docela zaplacena jest
0
Fol. 232a

Nový zápis Tomáše Wilda.
Léta Páně 1790 dne 24. prosince z povolení úřadu vrchního jenečského po smrti Jiříka
Wilda, který při poslední vůli synu mladšímu Tomášovi Wildovi chalupu tu, která na panském gruntě stojí, odkázal, pročež taková Tomášovi Wildovi, manželce, dětem a dědičně
budoucím jejich vždy k stálému a dědičnému užívání se připisuje, která skrze rychtáře velkojenečského Matěje Kácla a litovského Josefa Vlčka právně prošacována jest.
Stavení v jednom pořadí, sednice, síň, kuchyňka, komora, chlív, na tom 8 trámů, 6 párů
krovu, 1 konvejska a 1 svisle za
73 zl.
zahrádka s 30ti stromy
22 zl.
––––––––

Facit
kterážto suma patří
do důchodu jenečského
na mše svaté za rodiče
Václavovi Wildovi
Tomáši Wildovi hospodáři

95 zl.
2 zl. 30 kr.
7 zl.
42 zl. 45 kr.
42 zl. 45 kr.
–––––––––––––––––

Činí
Závdavku hned při nastoupení bratru staršímu stojí
Termini roční se činějí 2 zl. 20 kr.
72

Litovice čp. 29, nyní Hostivice, U Sádek čp. 649.
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10 zl.
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Za 2hé bude on hospodář Tomáš Wild i jeho nástupníkové ročně milostivé vrchnosti při
svatém Havlu do důchodu jenečského jménem činže pořádně platiti povinen
z chaloupky
1 zl. 10 kr.
ze zahrádky
20 kr.
–––––––––––––––––

v summě

1 zl. 30 kr.
Fol. 232b

též v času žních šest dní bez stravy a platu vybývati, jakož i ostatní jak král., tak vrchnostenská a obecná poselství a onera, jak od starodávna byly, vykonati.
Jenž se stalo na kanceláři vrchní v Jenči roku a dne svrch psaného.
Mates Kácl, rychtář jenečský
Josef Vlček, rychtář litovský
Tomáš Wilde, nový hospodář
Tento zápis z moci úřadu vrchního majícího se tímto povoluje.
V Jenči dne 24. prosince 1790.
V. Svoboda, vrchní ředitel
1791 30 zl. bratru Václavovi
2 zl. 15 kr. neb 1 strych žita vrchovatej žita
1 zl. 30 kr. jemu z bytu

rest

12 zl.
9 zl. 45 kr.
8 zl. 15 kr.

1797 12 zl. bratru Václavovi se Hausler zaplatil
1 zl. na mše svaté za rodiče
1 zl. dtto

0
6 zl.
5 zl.

1799 2 zl. 30 kr. do důchodu, které neb. Wild vyplatil
1 zl. na mše sv. za rodiče

–
–

Poněvadž držitel té chalupy zahrádku od 75 sáhů přidělal, pročež se uzavřelo, by on i jeho
budoucí do jenečského důchodu každoročně z chaloupky 1 zl. 10 kr. a ze zahrádky 35 kr.
jménem činže zapravili.
V Jenči 1. Dmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Littowitz Fol. 231 neue Verschreibung an die
Theresia Wildin.
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Fol. 233a

Chalupa Jana Vinaře.73
Léta Páně 1748 dne 13. měsíce prosince nadepsaný Jan Vinař mající na obecním místě ve
vsi Litovicích vlastním nákladem vystavěnou, z takového užívajícího gruntu a místa obecního při obci litovské při určitém čase celoročního nájmu každoročně jeden zlatý třiceti krejcarů pořádně hotovými penězi vypláceti, vrchnosti milostivé naproti tomu skrze šest dní
roboty pěší beze stravy a platu, ano i všechny jiné povinnosti panské a onera, všeliké
poselství v potřebách panských, marších vojenských a obecních případnostech volně a poslušně vybývati povinen bude, v tom ve všem když věrně jak na jednoho poslušného
poddaného přísluší a takových lidí povinnost sebou přináší, se chovati bude, mocí zápisu
tohoto chalupu tuto, která dle prošacování předešlého jemu, manželce a budoucím za
vlastní se připisuje, poujištěnou míti má, za dvaceti kop míšeňských, id est
20 kop
Ao. 1748 vlastním nákladem na obecním místě vystavěná chalupa podružská, jakožto zcela
zaplacená Janovi Vinaři se ujišťuje
20 kop
Jest tehdy chalupa tato vyplacená.

Neuer Kauf fol. 234.
Fol. 233b

ten

Tomáše Šafaříka.

Léta Páně 1762 dne 30 Xbris, poněvadž pán Bůh Jana Vinaře z toho světa povolati ráčil,
pozůstalá vdova ale sobě Tomáše Šafaříka za manžela vzala, též i tu na obecním gruntě
mající chaloupku jemu a jeho budoucím k dědičnému užívání postoupila, z které ale každý
rok při určeném čase do obce Litovic jeden zlatý 30 kr. hotovými penězi zapraviti, při tom
také povinen bude [i] potomci jeho milostivé vrchnosti ročně šest dní roboty pěší beze
stravy a platu konati, neméně všeliké posílky jak v potřebách panských a marších
vojenských a obecních případnostech volně a poslušně vybývati. Tak jest z povolení kníž.
Inspekcí skrze rychtáře Václava Šafránka litovického právně prošacována za summu
trhovou
20 kop,
kterážto suma patřiti bude
na mše svaté za neb. Vinaře a první manželku
4 kopy
nynější hospodáři
16 kop
––––––––––––

Facit

20 kop

Na to položil
Ao. 1763 1 kopu na mše svaté za neb. Vinaře

rest

3 kopy

Ao. 1764 1 kopu na mše svaté za neb. Vinaře

rest

2 kopy

Ao. 1765 1 kopu na mše svaté za neb. Vinaře

rest

1 kopa

Ao. 1766 1 kopu na mše svaté za neb. Vinaře

rest

–

73

Litovice čp. 1, nyní Hostivice, Litovická čp. 621.
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Fol. 234a

Ves Litovice.

Zápis Matesa Nejedlého na chalupu pod N. 1 na obecním místě
stojící, jenž nyní kovárnou užívána jest.

Léta 1785 koupil jest Mates Nejedlý chalupu tuto a spolu zahrádku74 od Tomáše Šafaříka,
kupecky za summu mezi sebou dobrovolně umluvenou per 80 zl. a dokázal spolu s písebností, že jest onu summu prodávajícímu hned v hotových složil, pročež se tato chalupa
jemu a budoucím jeho připisuje v
80 zl.
a v zaplacení stojí.
Povinnosti jsou milostivé vrchnosti v čas žní šest dní pěší roboty bez platu a stravy konati,
jakož i všechny posílky vojenské a obecní slušně vybývati a do obce z užívaného místa
1 zl. 30 kr. ročně činžiti.
Jenž se stalo v Jenči dne 20. Máje 1787.

Verzicht.
K vtělení do knih gruntovních se povoluje.
Sig. v Jenči dne 22. Máje 1787.
L. S.

V. Svoboda, vrchní

Siehe in dem E[…?]tischen obrigkeit. Grundbuch Fol. 143 pv. neue vensicherte Fondrung
auf dieses Haus zu Handen der Katharina Nejedlin
27 fl. 48 kr. 4 ⅞ d.
Maria Nejedlin
27 fl. 48 kr. 4 ⅞ d.
Tato zahrádka obsahuje 15 čtverečných sáhů.
Ao. 1801
2 zl. 20 kr. Kateřině Nejedlé

25 zl. 28 kr. 4 ⅞ d.

Ao. 1802
2 zl. 20 kr. Marii Nejedlý

25 zl. 28 kr. 4 ⅞ d.
Fol. 234b

Nota. Dle právně provedeného protokolu od 7. prosince Ao. 1802 N. Exh. 454 se sobínský
Jan Bezděk zavázal s předstojící pro Kateřinu a Marii Annu Nejedlou pojištěný při témže
polovici převzíti a takovou vypláceti, pročež na tomto Matěj Nejedlovském domku ještě
pojištěno zůstává a k vyplácení přijíti má, totiž:
Kateřině Nejedlé
13 zl. 54 kr. 2 d.
Marii Anně Nejedlé
13 zl. 54 kr. 2 ⅞ d.
–––––––––––––––––––––––––

v jednom

74

Slova „a spolu zahrádku“ dopsána dodatečně nad řádek.

27 zl. 48 kr. 4 ⅞ d.
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Na to vypsáno
1803
2 zl. 20 kr. Kateřině Nejedlé
11 zl. 34 kr. 2 d.
2 zl. 20 kr. též té samé již v roce 1801 vypsané se tuto odmazujou
9 zl. 14 kr. 2 d.
2 zl. 20 kr. Marii Nejedlé v roce 1802 vypsané
11 zl. 34 kr. 2 ⅞ d.
Ao. 1804
2 zl. 20 kr. Marii Nejedlé

9 zl. 14 kr. 2 ⅞ d.

Ao. 1805
2 zl. 20 kr. Kateřině

6 zl. 54 kr. 2 ⅞ d.

Ao. 1806
2 zl. 20 kr. Marii Nejedlé

6 zl. 54 kr. 2 ⅞ d.

Ao. 1807
2 zl. 20 kr. Kateřině Nejedlé

4 zl. 34 kr. 2 ⅞ d.

Ao. 1808
2 zl. 20 kr. Marii Nejedlé

4 zl. 34 kr. 2 ⅞ d.

Siehe littowitzer Häuslergrundbuch fol. 293 neue Verschreibung an den Franz Nejedlý.
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Fol. 235b

Zápis France Zveckla.75
Léta Páně 1767 dne 31. Xbris na panském gruntě nadjmenovaný Franc Zveckl s povolením
mil. vrchnosti jednu chaloupku pro sebe, též manželce a budoucím svým, vlastním
nákladem vystavěl, z kteréžto on i všichni držitelé této chalupy ročně povinni a zavázáni
budou, totiž: předně mil. vrch. nájem
z chaloupky
1 zl. 10 kr.
a ze zahrádky
20 kr.
–––––––––––––––

summa
1 zl. 30 kr. do důchodu jenečského v určitém času pořádně platit,
v čas žní osm dní roboty gratis vybývati, pak potom všechny posílky jak v královských, tak
v panských a v obecních příběhách, též jiné onera pilně a poslušně vykonávati tak, jak se
jemu na ten způsob tato chalupa skrze rychtáře v 30 kopách právně prošacovala a od
úřadu hospodářského na dědičné užívání připsala.
Jenž se stalo v Hostivicích Anno et die ut supra.

Verzicht.
Poněvadž sobě držitel té chalupy zahrádku přidělal, která nyní 68 sáhů drží, pročež se
uzavřelo, by on i budoucí každoročně do panského důchodu z chaloupky 1 zl. 10 kr. a ze
zahrádky 35 kr. zaplatili.
V Jenči 1. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Cons. Urk. Buch N. II fol. 283 p. v. Post. N. XXVI werden an Stelle abgelösten
Verpflichtungen zum Dom. Tachlowitz 9 fl. 20 kr. versichert.
Cons. Urk. Buch N. III folio 101 Post. N. 922 wird das Entlastungskapital per 9 fl. 20 kr.
gelöscht.
De praes. 9. Sept. 867 befind zum 15te […?] N. Exh. 7061 čís. Na základě zde soudní […?]
listiny dt. 14. prosince 1861 č. 8305 civ. lit. A o pozůstalosti po Františku Cveklovi dne
2. února 812 zemřelém vkládá se převod práva vlastnického k domu č. 31 v Litovicích za
cenu pa 40 fl. r. č. na Marii Habětínovou a dle s ní uzavřené postupní smlouvy dt. v Litovicích dne 6. září 867 lit. B vkládá se pro jejího manžela Josefa Habětína právo spoluvlastnictví k tomu domku.

Abgeschlossen, den die Stelle des Haupt[…?] […?] Extraktes […?] sub No. XIII. am den
Litowitzer […?] 16. März 1874.
[podpis nečitelný]

75

Zaniklý dům Litovice čp. 31.
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Fol. 237a

Chalupa Jana Šťastného.76
Léta Páně 1748 dne 13ho prosince po neb. Karlovi Vlasákovi přiženíce se k pozůstalé vdově
Limile nadepsaný Jan Šťasný, kterýžto chalupu tuto na obecním místě neb gruntě vlastním
nákladem vystavěnou ujímá, z takové ale předně milostivé vrchnosti každoročně v žních
skrze šest dní roboty pěší bez stravy a platu, též všechny jiné povinnosti panské a onera,
všelijaké v panských potřebách a obecních případnostech poselství volně a poslušně vybývati, obci ale litovské z užívajícího gruntu neb místa obecního ročního platu dvě kopy
míšeňské skládati a contribuci podle nové usedlnosti učiněného rozvržení povinen bude,
chalupu tuto, jenž podle právního prošacování s povolením mil. vrchnosti slavnou kníž.
kanceláří vrchno-hejtmanskou v Jenči potvrzenou míti bude za vlastní k jeho, manželce
a budoucím jeho [se] připisuje za
70 kop
Ao. 1748 jsouce tato chalupa na obecním místě vystavěná vlastním nákladem, nadepsanému Janovi Šťastnýmu zcela zaúplna vyplacena tuto se ujišťuje
70 kop
Jest docela vyplacena.

Da die Gemein Littowitz den Schuster Johann Šťastný zu den rovhniz jerttel Annochrin
flenke
in der Lange
60 fl.
te
1 Breithe
24 fl.
2te Breithe
12 fl.
abgetretten und […?]schränken […?] als hat der Schuster nach Vorlang der Gemeinde sich
[…?] auf […?] zwischen Jährlich zu zahlen, als von dem
[…?]
2 fl. 40 kr.
[…?]
1 fl. 40 kr.
––––––––––––––––

Jentsch den 30

ten

Summa

4 fl.

Januar 766.

Neuer Kauf 1774.
Fol. 237b

N. c. 3.77

Zápis Ignaciasa Hofmana für sich geltnet.
Léta Páně 1774 po smrti Jana Šťastného připadá chalupa na obecním gruntě stojící nadjmenovanému Ignaciusovi Hofmanovi, který tu jedinou pozůstalou dceru Veroniku za
manželku má, z které on i budoucí sví na věčné časy povinni budou předně mil. vrch. v čas
žní šest dní pěší roboty beze stravy a platu vybývati, též všechny jiné povinnosti panské
a onera, všeliké posílky jak v vojenských, tak taky případnostech panských a obecních
vždy volně a poslušně vykonávati, obci ale litovské z užívajícího gruntu neb místa ročně
nájmu, totiž
76
77

Litovice čp. 3, později Hostivice, Litovická čp. 623 (nedávno zbořený dům).
Po straně zápisu drobným písmem německy psaná poznámka.
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2 zl. 20 kr.
1 zl. 40 kr.
–––––––––––––––––

dohromady
4 zl.
včas složiti a contrib. podle usedlosti učiněného rozvržení platiti, s těmi povinnostmi se
jemu chalupa k dědičnému užívání ujišťuje a připisuje za
70 kop,
která, poněvadž více dětí nejsou, docela zaplacena jest a jí Veronice ženě se odpisujou
70 kop
Rest 0

Nový zápis Jakuba Chalupy für sich geltnet.78
Léta Páně 1778 dne 13. listopadu smluvil a koupil jest výš jmenovaný Jakub Chalupa od
Ignaciusa Hofmana půl chalupy, totiž sednici, síni, kuchyni, komoru, sklípek a nad tím
stavením taky půl spojihárků dle svědectví litovského rychtáře
Fol. 238a

za hotové peníze 39 zl., která půl chalupa na obecním gruntě stojí a z toho půl užívaného
místa on kupující Jakub Chalupa povinen bude (:poněvadž Ignaciusus Hofmann z té
chalupy celou povinnost do obce sám se uvolil platit:) jemu Ignaciusovi Hofmannovi dle
jejich porovnání a uznání litovského rychtáře 1 zl. každý rok v hotovosti složiti bude, též
taky milostivé vrchnosti v čas žní každý rok 6 dní pěší roboty beze stravy a platu
vykonávati, nicméně všeliké posílky jak panských, obecních, též v marších vojenských
případnostech volně a poslušně vybývati, pročež se ta chalupa z povolením úřadu hospodářského jenečského jmenovanému Jakubu Chalupovi, manželce, též dětem svým k stálému užívání se připisuje jak trhovou
39 kop
která summa prodavačovi Ignaciusovi Hofmanovi patřiti bude
39 kop
Na to položil
Ao. 1800
39 zl. Ignatz Hofmannovi

Verzicht.
Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Littowitz Fol. 237 neue Verschreibung an den
Thomas Chalupa.
Poněvadž Ignatz Hofmann z toho přidaného místa od obce sobě zahrádku od 108 čtverečných sáhů způsobil, naproti tomu ale Jakubovi Chalupovi zase půl chalupy přepustil,
pročež se uzavřelo, by Jakub Chalupa i jeho budoucí 1 zl. z chaloupky činže, Ignatz
Hofmann ale též z chaloupky 1 zl. 10 kr. a ze zahrádky 1 zl. 50 kr. do obecní kasy
zapravili.
V Jenči 1. Xmb. 1800
Stibitz, vrchní
78

Litovice čp. 2, nyní Hostivice, Litovická čp. 622.
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Fol. 239b

Zápis Vavřina Hackla.79
Léta Páně 1767 dne 31. Xbris s povolením mil. vrch. nadjmenovaný Vavřin Hackl pro sebe,
též manželce a budoucím svým vlastním, jednu malou chaloupku na obecním gruntě
vystavěl, z kteréžto on i všichni držitelé této chalupy ročně povinni a zavázáni budou, totiž:
předně mil. vrch. v čas žní osm dní roboty gratis vybývati, obci nájem 1 zl. 10 kr. pořádně
platit, pak potom všechny posílky jak v král., tak v panských a v obecních případnostech,
též jiné onera plně a poslušně vykonávati tak, jak se jemu na ten způsob tato chalupa
skrze rychtáře v 30 kopách právně prošacovala a od úřadu hospodářského na dědičné
užívání připsala v
30 kopách

Verzicht.
Poněvadž držitel té chaloupky sobě zahrádku od 10 sáhů přidělal, pročež se uzavřelo, by
on i jeho budoucí každoročně 10 kr. do obecní kasy zapravili.
V Jenči 1. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Littowitz Fol. 265 neue Verschreibung an die
Kathatina Baschtin.

79

Litovice čp. 35, nyní Hostivice, U Sádek čp. 655. Zápis navazuje na zápis v litovické pozemkové knize
z roku 1707 na fol. 10, kterým se Jan Hakl zavázal vystavět svému bratrovi Vavřinci Haklovi
podružskou chaloupku (přepis jako svazek č. 6 řady E Pramenů k hostivické historii).
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Fol. 241a

Chalupa Jakuba Bendy.80
Léta Páně 1753 dne 12ho Xbris nadepsaný Jakub Benda majíce na obecním místě chalupu
ve vsi Litovicích svým vlastním nákladem vystavěnou, z takového užívajícího gruntu neb
místa obecního obci litovské při určitém čase celoročního nájmu každoročně jeden zlatý
třiceti krejcarů pořádně hotovými penězi vypláceti, vrchnosti milostivé naproti tomu skrze
šest dní roboty pěší beze stravy a platu, ano i všechny jiné povinnosti panské, onera,
všeliká poselství v potřebách panských, marších vojenských a obecních případnostech
volně a poslušně vybývati povinen bude, v tom ve všem když věrně, jak na jednoho
poslušného poddaného přísluší a takových lidí povinnost sebou přináší, se chovati bude,
mocí zápisu tohoto chalupu tuto, která dle prošacování předešlého jemu, manželce a budoucím za vlastní se připisuje za
30 kop
Ao. 1753 vlastním nákladem na obecním místě má chalupu zcela zaúplna zaplacenou
30 kop
Jest tehdy chalupa tato vyplacena.
Fol. 241b

Matěj Janda.
Léta Páně 1762 dne 30. Xbris propustil Jakub Benda vlastní chalupu na obecním gruntu
stojící své vlastní dceři a zeti Matějovi Jandovi dědičně k užívání, z které on ale každoročně
při určitém času do obce Litovic jeden zlatý 30 kr. hotovými penězi zapraviti, při tom tak
bude on i potomci jeho povinni milostivé vrchnosti ročních šest dní roboty pěší beze
stravy a platu konati, neméně všeliké posílky jak v potřebách panských, v marších vojenských a obecních případnostech volně a poslušně vybývati, a tak jest z povolení slavné
Inspekce skrze rychtáře Václava Šafránka litovického právně prošacováno za summu trhovou
20 kop
kterážto summa patřiti bude
Poněvadž ale dle svědectví sousedů tuto chalupu Mařena dcera vlastním nákladem vystavěla, tak taky celá summa jí patří
26 kop81
A tak jest chaloukpa docela zaplacená,

Neuer Kauf an dem Wentzel Janda.
Wes Litovice.

Nový šacuněk Václava Jandy.
Léta Páně 1782 dne 12. prosince po smrti Matěje Jandy připadá chalupa synu Václavovi
Jandovi, též manželce, k dědičnému užívání, kterážto chalupa s malou zahrádkou na obecním gruntě stojí, z které on každo-

80
81

Litovice čp. 33, nyní Hostivice, U Sádek čp. 653.
Cena se liší o 6 kop.
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Fol. 242a

ročně do obce litovské 1 zl. 30 kr. platiti, také mil. vrchnosti 6 dní pěší roboty věrně
vybývati povinen bude, tak tehdy jest prošacovaná z poručení úřadu vrchního jenečského
skrze rychtáře litovského Josefa Vlčka za summu, jakž následuje, totiž
28 kop
kterážto suma patřiti bude
Václavovi Jandovi synu
10 kop
Mařeně dceři
10 kop
za rodiče na mše svaté
8 kop
––––––––––

Facit

28 kop

Ao. 1784 1 kopa na mše svaté za rodiče

rest

7 kop

Ao. 1785 1 kopa na mše svaté za rodiče

rest

6 kop

1786 1 kopa podobně

5 kop

1787 1 kopa podobně

4 kopy

1788 1 kopa též tam

3 kopy

1789 […?] passirt.
1790 1 kopa na mše svaté za rodiče

2 kopy

1791 1 kopa mše svaté

1 kopa

1792 1 kopa též

0

1799 5 kop Mařeně dceři

5 kop

1800 1 kopa též jí

4 kopy

Nadjmenovaná zahrádka vynáší dle vyměření 18 čtverečných sáhů.
1801 1 kopa Mařeně dceři

3 kopy

1802 3 kopy zas jí

–
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Fol. 244a

Chalupa podružská Josefa Vlaského.82
Léta Páně 1755 dne 30ho Xbris na obci litovské s povolením mil. vrchnosti chalupu
podružskou vlastním nákladem vystavěná teď jmenovanému Josefovi Vlaského patří,
z kteréžto on i potomci a budoucí jeho povinni budou vrchnosti milostivé každoročně v čas
konaných žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti a onera, jenž na takové lidi přísluší, všelijaké v potřebách panských, v vojenských
a obecních případnostech posílky volně a poslušně vykonávati, při tom z užívajícího místa
obecního obci litovské celoročně nájmu jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr.
každoročně v nařízeném čase hotovými penězi vypláceti, v tom tehdy ve všem když věrně
a poslušně se zachová, mocí zápisu tohoto tuto chalupu, která podle prošacování Václav
Šafránka rychtáře litovského a konšela Matěje Procházky jemu, manželce a budoucím jeho
za vlastní se připisuje za summu trhovou
20 kop
Ao. 1755 jsouce tato chalupa vlastním nákladem vystavěná a zcela zaúplna zaplacená,
jemu se ujišťuje
20 kop
A tak jest ta chalupa zaplacena.
Fol. 244b

Chalupa podružská Jiříka Zábranského.

Léta Páně 1759 dne 30ho Xbris, poněvadž Josef Vlaský se opovážil do panského kvelbu
v Litovicích lízti a tam panské vlnu krásti, pročež slavná knížecí Administrance resolvírovala
tu v Litovicích mající chalupu za takovou vlnu jemu vzata býti má, on Jiřík Zábranský ale
zase takovou od mil. vrchnosti za čtyřiceti zlatých koupil, na kterou při koupi 10 zl. peněz
do důchodu jenečského odvedl a druhých ale každý rok až do vyplacení celé summy po
5 zl. Terminu skládati, dálejc také bude povinen mil. vrchnosti ve žních šest dní pěší roboty
beze stravy a platu robotovati, též také obce při určitém čase jeden zlatý 30 kr. platiti, při
tom bude on povinen všeliké posílky jak v bězích panských, obecních a vojenských, jak
takovým lidem od starodávna přináší, poslušně vybývati, tak se jemu s povolením vrchnohejtmanského jenečského teto chalupa za dědičně k užívání připisuje za
40 zl.
Na to položil
Ao. 1757 při koupi složil do důchodu

10 zl.

Chalupa podružská Josefa Vlaského.

Léta Páně 1760 dne 30ho 8bris, poněvadž tu v Litovicích Josefa Vlaského chalupa na
obecním gruntě stojící za ukradenou panskou vlnu od mil. vrchnosti vzatá a Jiřímu Zábranskému prodána byla, pročež on zase výš jmenovaný Josef

82

Litovice čp. 24, nyní Hostivice, K Rybníku čp. 644.
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Fol. 245a

Vlaský takovou pro sebe, manželku a budoucím k vyplacení mil. vrchnosti za třicet zlatých
ujímá, za kterou při koupi 10 zl. peněz do důchodu jenečského odvedl a druhých ale každý
rok až do vyplacení celé summy po 5 zl. Terminu skládati, dálejc také bude povinen mil.
vrchnosti ročních šest dní pěší beze stravy a platu robotovati, též také obce při určitém
čase jeden zlatý 30 kr. platiti, při tom bude on povinen všeliké posílky jak v bězích
panských, obecních a vojenských, jak takovým lidem od starodávna přináší, poslušně
vybývati, tak se jemu s povědomím úřadu hejtmanského jenečského tato chalupa dědičně
k užívání připisuje za
40 zl.
Na to položil
Ao. 1759 při koupi složil závdavku Jiřík Zábranský, které peníze ale Josef Vlaský jemu zase
odvedl
10 zl.
1761 kladl 1 zl. na hořejší vlnový rest do důchodu

rest

29 zl.

1762 položil 5 zl. na důchod. rest a zůstane

24 zl.

1763 5 zl. na důchod. rest

19 zl.

1764 5 zl. na důchod. dluh

14 zl.

1765 5 zl. na dluh důchodenský passirt

9 zl.

1766 5 zl. na dluh důchodenský

9 zl.

1767 passirt.
Fol. 245b

Nový zápis Jana Slivka.
Léta Páně 1769 dne 31. Xbris koupil chalupu tuto na obecním gruntě stojící Jan Slivka od
Josefa Vlaského pro sebe a dětem svým k dědičnému užívání, z které on mil. vrch. v čas
žní 6 dní roboty gratis vybývati, do obce nájmu 1 zl. 10 kr. platiti, pak potom všechny
posílky jak v královských, tak v panských a obecních případnostech plně a poslušně vykonávati povinen a zavázán bude, s tím způsobem se jemu tato chalupa od úřadu ujišťuje
a připisuje za
45 kop
kterážto suma patřiti bude
do důchodu jenečského
6 kop
předešlému držiteli
39 kop
––––––––––

Summa

45 kop

Na to položil
1769 předešlému držiteli

39 kop

1770 do důchodu jenečského
1774 též 2 zl.

Neuer Kauf an dem Jacob Klatovský.

6 kop neb 7 zl.
a rest

0
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Nový zápis Jakuba Klatovského na chalupu podružskou.
Léta 1775 dne 12. Xbris koupil Jakub Klatovský od Václava Slivky na obecním gruntě stojící
chalupu dědičně, na které povinnosti jsou, totiž mil. vrchnosti věčně šest dní roboty
v žních bez stravy a platu každoročně vykonávati, a do obce podobně při svatém Havlu
z toho místa a z malé zahrádky jeden zlatý 30 kr. platiti, královské ficticium k kase
contribuční dle repartice poslušně odváděti a ostatní, jak jest sebou zavázán, v vojenských
marších, též v vrchnostenských a všeobecních posílkách a jiných též podobných příběhách
a povinnostech (:tak jako všichni jiní domkáři:) poslušně a právně se proukázati
Fol. 246a

a k vykonání téhož se nikdy neodporovati, s tou condicí jemu tato chalupa, jenž obsahuje
1 sedničku, síňka, kuchyňka, 1 komora, chlívek i s tou zahrádkou, jemu dědičně se připisuje za koupenou summu
60 zl.
jenž patří:
milostivé vrchnosti na dluh šafářovský Václava Slivky a hned zaplaceno
60 zl.
A tak docela zaplacena jest.
Sig. Jenči při soudech purkrechtních dne 23. January 1783.
Ta zahrádka vynáší dle vyměření 12 čtverečných sáhů.

Siehe die Fortsetzung im neuen Häuslergrundbuche des Dorfes Littowitz fol. 309 et
sequent.
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Fol. 247a

Chalupa Jakuba Málka.83
Léta Páně 1756 dne 30ho 9bris na panském gruntě v Litovicích s povolením mil. vrchnosti
chaloupka podružská s přítomnou malou zahrádkou vlastním nákladem vystavěná teď jmenovanému Jakubovi Málkovi patří, z kteréžto on i potomci a budoucí jeho povinni budou
vrchnosti milostivé každoročně v čas konaných žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy
a platu, všechny jiné panské povinnosti a onera, jenž na takové lidi přísluší, všelijaké
v potřebách panských, v vojenských a obecních případnostech posílky volně a poslušně
vykonávati, při tom z užívajícího místa do důchodu peněžitého jenečského při svatém
Havlu jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr. každoročně v nařízeném čase hotovými penězi vyplácet, v tom tehdy ve všem když věrně a poslušně se zachová, mocí zápisu
tohoto tuto chaloupku, která podle prošacování Václava Šafránka litovského jemu, manželce a budoucím jeho za vlastní se připisuje za summu
30 kop
Ao. 1756 jsouce tato chaloupka vlastním nákladem vystavěna a zcela zaúplna zaplacena,
jemu se ujišťuje ve
30 kopách
Tak chaloupka Jakuba Málka vyplacena.
[vlepený list]

Zápis na chalupu a zahrádku Šafránkovskou ve vsi Litovicích
pod N. 25 Anně Zelenkové a budoucím jejich
spolu s zahrádkou a uličkou.
Dne 8. Máje 1798 předstoupil Josef Šafránek na kancelář vrchního úřadu a přednesl, že
Anně Zelenkové tuto v Litovicích stojíci chalupu pod N. 25, […]84 on od Jakuba Málka
spravedlině ku[…] nyní jest odprodal za summu mezi […] umluvenou per jedno sto
zlatých, […] a poněvadž ona kupující takovou […] per 100 zl. hned při koupi v hotovosti
Josefovi Šafránkovi položila, tehdy on tuto také z téhož náležitého přijetí ji slušně quittuje.
Pročež se tato chalupa se zahrádkou, se všema užitkama, břemenama jak cís. král., též
i vrchnostenskýma, totiž milostivé vrchnosti 1 zl. 40 kr. roční činže, pak 6 dní pěší roboty
v čas žní bez stravy a platu, jakož i všemi posílkami a obecními povinnostmi, se vším
právem a příslušenstvím tak, jak kdy jindy užívána byla, Anně Zelenkové a její budoucím
s tím doložením se připisuje, že při chaloupce se vynacházející ulička od zadní strany
[… …?]. Ku potvrzení téhož jsou se nyní obě strany vlastnoručně podepsaly, také
2 hodnověrní svědkové k jejich však neškodnému spolu podpisu

83
84

Litovice čp. 25, nyní Hostivice, K Rybníku čp. 645.
Části pravého okraje vlepeného listu jsou odtrženy.
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[vlepený list]

[…] dožádaly a spokojeny jsou, by tento zápis do knihy gruntovní i bez jejich přítomnosti
vtělen byl.
Jenž se stalo dne a roku svrch psaného.
Ondřej Příhoda, svědek
Johann Ferstr, svědek

Josef Šafránek, prodávající
+++ Anna Šafránková, kupující
k podpisu dožádaný Pachmann

Verzicht.
Tato zahrádka vynáší dle vyměření 48 čtverečných sáhů.

Siehe die Fortsetzung in Littowitzer neuen Häuslergrungbuch fol. 301.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada E – svazek č. 7
Pozemkové knihy pro domky 1748–1799 – Litovice

101

Fol. 248a

N. con. 38.
Ves Litovice.

Nový zápis France Vlčka.85
Léta Páně 1785 dne 30. prosince nadepsaný Franc Vlček majíce na obecním místě chalupu
ve vsi Litovicích svým vlastním nákladem vystavěnou, z takového užívaného gruntu a místa obecního též obce litovské při určitém čase celoročního nájmu každoročně jeden zlatý
třicet deset krejcarů pořádně hotovými penězi vypláceti, milostivé vrchnosti naproti tomu
jménem činže 35 kr. a 8 dní pěší roboty ve žních pěší beze stravy a platu, ano i všechny
jiné povinnosti panské a onera, všeliké posílky v potřebách panských, marších vojenských
a obecních případnostech volně a poslušně vybývati povinen bude, v tom všem věrně, jak
na jednoho poslušného poddaného přísluší a takových lidí povinnost sebou přináší,
zachovati bude, mocí zápisu tohoto chalupu tuto, která dle prošacování jemu, manželce
a budoucím za vlastní se připisuje, pojištěnou míti má za třicet kop míšeňských, id est
30 kop
1785 vlastním nákladem na obecním místě vystavěná chalupa podružská zcela zaplacená
Francovi Vlčkovi se ujišťuje
30 kop
Jest tehdy chalupa tato vyplacena.
Poněvadž se vynašlo, že držitel té chalupy sobě zahrádku od 204 sáhů přidělal, tudy se
uzavřelo, by on (:poněvadž s ní velkou práci a útraty měl:), jak dlouho živ bude, 1 zl.
10 kr. roční činže do obecní kasy zapravil, jeho budoucí ale, jestli tu zahrádku podržeti
chtějí, 4 zl. každoročně zaplatiti povinni budou.
V Jenči 1. prosince 1800.
Stibitz, vrchní

Vide […?] Sentenzien buch ao 1819 folio 107 [… …?] 585 fl. 16 ½ kr.

85

Litovice čp. 38, nyní Hostivice, K Rybníku čp. 658.
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Fol. 250a

Chalupa Jana Klatovskýho.86
Léta Páně 1756 dne 30ho Xbris na panském gruntě stojící vlastním nákladem vystavěná
chalupa s přítomnou malou zahrádkou Janovi Klatovskýmu k jeho vlastnímu, manželce
a budoucím jeho k vládnutí a užívání s tímto znamenitým obecním, že on z užívajícího
gruntu a místa panského vrchnosti milostivé každoročně při času sv. Havla do důchodu
panského peněžitého jenečského jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr. v hotovosti skládati, v čas žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu plně vybývati,
všechny milostivé povinnosti aneb přijíti mohoucí onera, všelijaké jak obecních, vojenských, v potřebách panských, obecních poselstvích, jak na takové lidi dle starobylého
obyčeje přísluší, volně a poslušně vykonávati povinen jest, tak majíce chaloupku tuto od
rychtáře litovského Václava Šafránka prošacovanou s vědomím a povolením slavné kníž.
vrchno-hejtmanské kanceláře jemu za vlastní se připisuje za summu
35 kop
Ao. 1756 jsouce tato chalupa vlastním nákladem vystavěná a zcela zaplacená, jemu se
ujišťuje
35 kop
A tak jest celá zaúplna vyplacena.
Fol. 250b

Ves Litovice.

Chalupa podružská Václava Wolfa.

Léta Páně 1759 dne 30ho Xbris Václav Volf smluvil a koupil jest od Jana Klatovského
v Litovicích jednu podružskou chaloupku s přítomnou malou zahrádkou na panském gruntě
litovském stojící za hotové peníze za jedno sto a dva zlaté pro sebe, manželku a budoucí
dědičně k užívání, z kteréžto obojího místa aneb gruntu panského on i budoucí jeho
každoročně při svatém Havlu do důchodu penežitého jenečského jednu kopu míšeňskou
neb jeden zlatý 10 kr. spláceti, v čas žní milostivé vrchnosti šest dní roboty pěší beze
stravy a platu vykonávati bude, jakož také jiné panské přijíti mohoucí poddané povinnosti,
všeliké posílky v potřebách panských, v vojenských a obecních volně a poslušně vybývati
se zavazuje, kdežto se jemu s povolením vrchno-hejtmanského kanceláře jenečského
chaloupka i zahrádka dle učiněné koupě hotového zaplacení ujišťuje za summu
87 kop 25 gr. 5 d.
A tak jest chaloupka docela zaplacena.

Die Schätzung gehöret auf Kannt Schuld in neuer Kauf.
Neuer Kauf an dem Martin Wolf.

86

Zaniklý dům Litovice čp. 23.
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Fol. 251a

Nový zápis Martina Volfa na chalupu podružskou.
Léta 1782 dne 31. Xbris po smrti otce Václava Volfa přijal vlastní syn nejmladší Martin Volf
na panském gruntu stojící chalupu dědičně, na který povinnosti jsou, totiž mil. vrchnosti
věčně šest dní roboty v žních bez stravy a platu každoročně vykonávati a podobně při
svatém Havlu z toho místa a zahrádky mil. vrchnosti jeden zlatý 55 kr. platiti, královské
ficticium k kase contribuční dle repartici poslušně odváděti, ostatně pak jest sebou zavázán
v vojenských marších, též vrchnostenských a vše obecných posílkách a jiných též podobných příběhách a povinnostech (:tak jako všichni jiní domkáři:) poslušně a povinně se proukázati a k vykonání téhož se nikdy neodporovati, s tou condici jemu tato chalupa, jenž
obsahuje 1 sedničku, síňka, kuchyňka, 1 komora, chlívek i s tou zahrádkou skrz rychtáře
litovského prošacována a jemu dědičně se připisuje za summu 55 zl.,
jenž patří:
mil. vrchnosti na dluh šafářský otce celá summa
55 zl.
Sig. Jentsch při soudech purkrechtních dne 23. January 1783.
Ao. 1782 1 zl. 30 kr. na šafářský dluh do důchodu

rest

53 zl. 30 kr.

Ao. 1783 1 zl. podobně

52 zl. 30 kr.

Ao. 1784 1 zl. zase

51 zl. 30 kr.

Ao. 1785 1 zl. podobně

50 zl. 30 kr.

1786 1 zl. dtto

49 zl. 30 kr.

1787 1 zl. zase

48 zl. 30 kr.

1788 1 zl. zase

47 zl. 30 kr.

1789 1 zl. zase

46 zl. 30 kr.

1790 1 zl. též

45 zl. 30 kr.

1791 1 zl. též

44 zl. 30 kr.

1792 1 zl. též

43 zl. 30 kr.

1793 1 zl. též

42 zl. 30 kr.
Fol. 251b

1794 1 zl. též

41 zl. 30 kr.

1795 1 zl. též

40 zl. 30 kr.

1796 1 zl. též

39 zl. 30 kr.

1797 1 zl. též

38 zl. 30 kr.

1798 1 zl. též

37 zl. 30 kr.

1799 1 zl. též

36 zl. 30 kr.

1800 1 zl. též tam

35 zl. 30 kr.
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Poněvadž držitel té chalupy sobě zahrádku přidělal, která nyní 117 sáhů vynáší, pročež se
uzavřelo, by on i jeho budoucí každoročně do panského důchodu, a to sice z chaloupky
1 zl. 10 kr. a ze zahrádky 4 zl. roční činže platiti povinni budou, a tudy se jemu ta zahrádka dědičně připisuje
V Jenči 1 prosince 1800.
Stibitz, vrchní
Ao. 1801 1 zl. do důchodu na šafářský dluh

34 zl. 30 kr.

Ao. 1802 1 zl. zas tam

33 zl. 30 kr.

1803 1 zl. zas tam

32 zl. 30 kr.

1804 1 zl. též tam

31 zl. 30 kr.

1805 1 zl. nápodobně

30 zl. 30 kr.

1806 1 zl. dtto

29 zl. 30 kr.

1807 1 zl. dtto

28 zl. 30 kr.

1808 3 zl. dtto

25 zl. 30 kr.

1809 3 zl. dtto

22 zl. 30 kr.

1810 3 zl. dtto

19 zl. 30 kr.

1811 3 zl. dtto

16 zl. 30 kr.

1812 3 zl. dtto

13 zl. 30 kr.

1813 3 zl. dtto

10 zl. 30 kr.

1814 3 zl. dtto

7 zl. 30 kr.

1815 7 zl. 30 kr.

–
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Fol. 253a

Chalupa Jakuba France.87
Léta Páně 1756 dne 30ho 9bris na panském gruntě vlastním nákladem ale Jakuba France
vystavěná chalupa spolu s jednou malou zahrádkou jmenovanému Jakubovi Francovi
k jeho vlastnímu, manželce a budoucím jeho vládnutí a užívání na tento způsob se připisuje, aby on z téhož užívajícího místa a půdy panské milostivé vrchnosti každoročně při
svatém Havlu jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr. do důchodu peněžitého
panského v hotovosti skládati, v čas žní skrze šest dní roboty pěší vykonati, všeliké onera
a povinnosti, neméně pak v marších vojenských, ano i případnostech panských i obecních
poselství podle nařízení volně a poslušně vybýval, tak vždy volně a poslušně se zachovajíce
s vědomím a povolením slav. kníž. kanceláře vrchno-hejtmanské pojištěnou míti bude a za
summu od rychtáře litovského Václava Šafránka právně již prošacovanou
30 kop
Ao. 1756 jakož jest s povolením mil. vrchnosti nadepsaný Jakub Franc chalupu tuto
vlastním nákladem vystavěl a vyplatil, tak také se jemu taková s touto ujišťuje
30 kop
A jest zcela a zaúplna zaplacena.
Fol. 253b

Ves Litovice.

Nový šacuněk Doroty Novotný.
Léta Páně 1783 dne 11. ledna s povolením vrchního úřadu jenečského prošacována chalupa po neb. Jakubovi Francovi, která odkazem jeho patřiti bude Dorotě Novotný, z které
ona při svatém Havlu do důchodu panského na hotovosti 1 kopu míš. neb 1 zl. 10 kr.
platiti, též ve žních 6 dní roboty pěší bez platu a stravy vybývati i nápodobně všechna jiná
onera, vojenských příběhách, jak vrchnostenské, též obecní posílky pilně a poslušně vykonávati povinna býti má, dle čehož když se tak zachová, mocí tohoto zápisu onou chalupu,
která skrze rychtáře litovského Josefa Vlčka právně prošacována jest, se jí v této trhové
ceně připisuje za
30 kop

Actum Jentsch ut supra.
Paměť.
Dle odkazu Jakuba France Annu Novotnou až do smrti u sebe bytem míti bude.
Poněvadž se při té chaloupce taky zahrádka od 94 sáhů vynachází, tudy se uzavřelo, by on
i jeho budoucí každoročně do panského důchodu jménem činže 1 zl. 10 kr. zapravili,
a tudy se jemu ta zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 5. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Littowitz Fol. 258 neue Verschreibung an den
Martin Novotný.
87

Litovice čp. 20, nyní Hostivice, K Rybníku čp. 640.
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Fol. 256a

Chalupa Jana Kubíka.88
Léta Páně 1756 dne 30ho 9bris podružská chalupa na panském gruntě vlastním nákladem
s přítomnou malou zahrádkou vystavěná nadepsanému Janovi Kubíkovi patří, z které on
i budoucí vrchnosti milostivé celoročního májmu jeden zlatý 10 kr. každoročně při svatohavelském řízení do důchodu peněžitého panského pořádně platiti, v čas žní skrze šest dní
pěší roboty beze stravy a platu, všechny starodávné i nynější povinnosti vrchnostenské
a jiné onera pilně vykonávati, neméně všeliké jak v bězích vojenských i v potřebách
panských a obecních případnostech vzniklé a potřebné poselství volně a poslušně vybývati,
jakož toho povinnost takových lidí od starodávna sebou přináší, a tak zachovajíce se ve
všem v tom věrně a poslušně, chalupu tuto mocí zápisu tohoto maje pojištěnou s vědomím a povolením slavné kníž. vrchno-hejtmanské kanceláře k její vlastnímu a budoucím
vládnutí, k užívání se připisuje za summu trhovou
30 kop
Ao. 1756 chalupa tato vlastním nákladem vystavěná a zaplacená zpředu jmenovanému
Janovi Kubíkovi se ujišťuje ve
30 kopách
A tak jest zcela zaúplna vyplacena.
Fol. 256b

Tomáš Baloun.
Léta Páně 1762 dne 30. Xbris Tomáš Baloun smluvil a koupil jest od Jana Kubíka v Litovicích jednu podružskou chaloupku s přítomnou malou zahrádkou na panském gruntě litovském stojící za hotové peníze za jedno sto zlatých pro sebe, manželku a budoucí dědičně
k užívání, z kteréžto obojího místa neb gruntu panského on i budoucí jeho každoročně při
svatém Havlu do důchodu peněžitého jenečského jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý
10 kr. zapraviti, v čas žní milostivé vrchnosti šest dní roboty pěší beze stravy a platu
vykonávati bude, jakož také i jiné panské přijíti mohoucí poddané povinnosti, všeliké
posílky v potřebách panských, vojenských a obecních volně a poslušně vybývati se zavazuje, kdežto se jemu s povolením slavné knížecí Inspekce chaloupka s zahrádkou dle učiněné
smlouvy a hotového zaplacení ujišťuje za summu
85 kop 42 gr. 6 d.
Léta 1762 kupující složil Janovi Kubíkovi v hotovosti
85 kop 42 gr. 6 d.
A tak jest chalupa docela zaplacena.

Nový zápis Tomáše Volfa na chalupu podružskou.
Léta Páně 1773 dne 28. února po smrti Tomáše Balouna a manželky jeho koupil tu po nich
pozůstalou a na panském gruntě stojící chalupu s povědomím kanceláře jenečského,
poněvadž pozůstalý jeden 8letý chlapec takovou ujmouti v stavu není i taky se zachovati
nemůže, poněvadž by taková

88

Litovice čp. 27, nyní Hostivice, U Sádek čp. 647.
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Fol. 257a

do jeho zrostu zkázu a k spuštění přišla, on budoucně ani chalupu užívati by nemohl, i taky
kdyby takovou po roce prodati chtěl, nic za ní by nedostal.
Z příčiny té se jmenovaná chalupa hned časně odprodala, aby dědic při zrostu jeho aspoň
peníze v ceně nyní stojí pohledávání měl, kterou výš psaný Tomáš Volf s přítomnou malou
zahrádkou koupil, a to sic za sto zlatých, na kterou summu on hned při vyhotovení zápisu
najednou složil 50 zl. a ostatní 50 zl. ostanou na Termini ročním kladením po 10 zl., které
peníze do sirotčí kasy pod intres se odváděti budou.
On ale kupující Tomáš Volf z ní povinen bude mil. vrchnosti v čas žní 6 dní pěší roboty
beze stravy vybývati a nájmu z chalupy ročně 1 zl. 55 kr., též ze zahrádky 1 zl., dohromady 2 zl. 55 kr. odváděti, pak potom všeliké posílky jak král., tak taky v panských a obecních příběhách volně a poslušně vykonávati povinen a zavázán bude, tím způsobem se
jemu chalupa připisuje a ujišťuje za
100 zl.
Na to položil
1773 dne 9. Marty do sirotčí kasy 50 zl.

a rest

50 zl.

1774 20 zl.

rest

30 zl.

1775 10 zl.

20 zl.

1776 10 zl.

10 zl.

1777 10 zl.

0

Baar bezahet und verzicht.
Poněvadž obmezená zahrada 120 sáhů vynáší, tudy se uzavřelo, by on i jeho budoucí
každoročně do panského důchodu jménem činže, a to sice z chaloupky 1 zl. 55 kr. a ze
zahrádky 2 zl. platiti povinni budou.
V Jenči 5. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Littowitz Fol. 286 neue Verschreibung an den
Johann Wolf.
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Fol. 259a

Chalupa Daniela Kácla.89
Léta Páně 1756 dne 30ho 9bris majíce Daniel Kácl s povolením mil. vrchnosti ve vsi Litovicích, a to na panském gruntě, chaloupku podružskou s přítomnou malou zahrádkou svým
vlastním nákladem vystavěnou, z které on i potomci jeho každoročně při svatém Havlu do
důchodu mil. vrchnosti jednu kopu aneb jeden zlatý 10 kr. platiti a v čas žní šest dní bez
úplatku robotovati, posílky a jiné takovým lidem patřící onera vykonávati povinen, a tak se
jmenovaná chalupa od rychtáře litovského Václava Šafránka prošacovala s vědomím a povolením slavné knížecí vrchno-hejtmanského kanceláře jemu za vlastní se připisuje za
32 kop
Ao. 1756 nadepsaný Daniel Kácl tuto chaloupku s povolením mil. vrchnosti svým vlastním
nákladem vystavěnou, když jest celá zaúplna vyplatil, jemu taky se tuto ujišťuje ve
32 kopách
Tak chalupu docela vyplacenou má.

Neuer Kauf an dem Johann Kotz.

Nový zápis Jana Koca na chalupu podružskou.
Léta 1782 dne 31. Xbris po smrti otce Daniela Kácla přijala vlastní dcera Rozarie manželem
jejím Janem Kocem na panském gruntě stojící chalupu dědičně, na které povinnosti jsou,
totiž milostivé vrchnosti věčně šest dní roboty
Fol. 259b

v žních bez stravy a platu každoročně vykonávati a podobně mil. vrchnosti při svatém
Havlu z toho místa a pod jednu čtvrtci zahrádky jeden zlatý 10 kr. platiti, králov. ficticium
k kase contribuční dle repartici poslušně odváděti, ostatně jest sebou zavázán v vojenských marších, též v vrchnostenských a všeobecních posílkách a jiných též podobných
případnostech a povinnostech (:tak jako všichni jiní domkáři:) poslušně a povinně se
proukázati a k vykonání téhož se nikdy neodporovati, s tou condici jemu tato chalupa, jenž
obsahuje 1 sednička, síňka, kuchyně, 1 komora, chlévek i s tou zahrádkou, skrze rychtáře
litovského prošacovaná jim dědičně se připisuje za summu 30 kop,
jenž patří:
máteři její Káclové
15 kop
Rozárii hospodyni, kteráž pratensi se hned odpisuje,
15 kop
––––––––––

Facit

Sig. Jentsch při soudech purkrechtních dne 23. January 1783.
Neuer Kauf an dem Josepf Schafranek.

89
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Poněvadž nahoře stojící zahrádka 45 sáhů vynáší, pročež se uzavřelo, by on i jeho budoucí
do panského důchodu činže z chaloupky 1 zl. 10 kr. a ze zahrádky každoročně 1 zl. zapravil, a tudy ta zahrádka se jemu dědičně připisuje.
V Jenči 1. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Littowitz Fol. 279 et seq. neue Verschreibung
an dem Wenzel Kocz.
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Fol. 261a

Chalupa podružská Vojtěcha Buriana.90
Léta Páně 1759 dne 30ho 9bris majíce Vojtěch Burian s povolením mil. vrchnosti ve vsi
Litovicích na panském gruntě chaloupku s přítomnou malou zahrádkou svým vlastním
nákladem vystavěnou, z kterého užívajícího místa panského on i potomci jeho každoročně
při svatém Havlu do důchodu mil. vrchnosti jednu kopu nebo jeden zlatý 10 kr. platiti a ve
žních šest dní pěší bez úplatku robotovati, posílky a jiné takovém lidu patřící onera
vykonávati povinen, tak se jmenovaná chalupa od rychtáře litovského Václava Šafránka
a konšela Jana Trnky prošacovala s vědomím a povolením slavné knížecí vrchno-hejtmanského kanceláře jenečského, jemu za vlastní se připisuje za summu
30 kop
Ao. 1759 nadepsaný Vojtěch Burian tuto chaloupku s povolením mil. vrchnosti svým
vlastním nákladem vystavěl, tak se jemu ujišťuje ve
30 kopách
Tak chaloupku docela vyplacenou má.
Fol. 261b

Ves Litovice.

Nový zápis Matěje Průša.
Léta Páně 1772 po Vojtěchovi Burianovi připadá chalupa na panském gruntě stojící
jmenovanému Průšovi, z kteréžto on mil. vrchnosti z užívajícího místa při svatém Havlu do
důchodu jenečského každoročně 1 zl. 10 kr. nájmu platiti, 6 dní pěší roboty ve žni bez
stravy a platu vybývati, pak potom všeliké posílky jak v panských, marších vojenských, tak
v obecních případnostech volně a poslušně vykonávati povinen a zavázán bude, s tím
způsobem se jemu, manželce a budoucím svým dědičnému užívání tato chalupa připisuje
a ujištěnou míti má za
30 kop

Verzicht.
Poněvadž se vynašlo, že držitel té chaloupky sobě zahrádku od 120 sáhů přidělal, pročež
se uzavřelo, by on i jeho budoucí každoročně do panského důchodu jménem činže 3 zl.
zaplatiti povinni budou, a tudy se jemu ta zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 1. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Littowitz Fol. 244 neue Verschreibung an den
Franz Průša.
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Fol. 262a

Chalupa podružská Tomáše Hraběte.91
Léta páně 1757 dne 30ho 9bris podružská chalupa na obecním gruntě vlastním nákladem
vystavěná nadepsanému Tomášovi Hraběti patří, z které nynější i budoucí hospodář obci
celoročního nájmu jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr. každoročně do obce
litovské platiti, v čas žní skrze šest dní pěší beze stravy a platu, všechny starodávné
a nynější povinnosti vrchnostenské a jiné onera plně vykonávati, neméně všeliké jak
bězích vojenských, v potřebách panských a obecních případnostech vzniklé a potřebné
poselství volně a poslušně vybývati, jakož toho povinnost takových lidé od starodávna
sebou přináší, tak zachovajíce se ve všem v tom věrně a poslušně, chalupa tato mocí
zápisu tohoto maje pojištěnou s vědomím a povolením slavné knížecí vrchno-hejtmanské
kanceláře k jeho vlastnímu, manželce a budoucím vládnutí a užívání se připisuje za summu
trhovou
30 kop
Ao. 1757 chalupa tato vlastním nákladem vystavěná a zaplacená zpředu jmenovanému
Tomášovi Hraběti se ujišťuje ve
30 kopách
A tak jest zcela zaúplna vyplacena.
Fol. 262b

Josefa Kuchyňky.
Léta Páně 1762 dne 30. Xbris Josef Kuchyňka smluvil a koupil jest od sirotků po neb.
Tomášovi Hraběti v Litovicích jednu podružskou chaloupku na obecním gruntě stojící
za hotové peníze za šedesáte zlatých pro sebe a manželku a budoucí dědičně k užívání,
z které on ale každý rok při určitém čase do obce litovské jednu kopu míšeňskou aneb
jeden zlatý 10 kr. hotovými penězi zapraviti, při tom také bude on i potomci jeho povinni
milostivé vrchnosti ve žních šest dní roboty pěší bez stravy a platu konati, neméně všeliké
posílky jak v potřebách panských, v marších vojenských a obecních případnostech volně
a poslušně vybývati, tak jest s povolením kníž. Inspekce chaloupku dle věrně oné
v smlouvy a v hotového zaplacení ujišťuje za summu
51 kop 25 gr. 5 d.
Léta 1762 kupující složil sirotkům po neb. Tomášovi Hraběti v hotovosti
51 kop 25 gr. 5 d.
A tak jest chaloupka docela zaplacena.

Nový zápis Jana Kuchyňka.
Léta Páně 1772 dne 20. listopadu po smrti Josefa Kuchyňkovi a manželce jeho připadá
chalupa synu Janovi nejmladšímu, též manželku jeho dědičnému užívání, které chalupa
s malou zahrádkou na obecním gruntě stojí, z kteréžto on povinen bude každý rok do obce
při určeném času z chalupy
1 zl. 10 kr.
a ze zahrádky
50 kr.,
–––––––––––––––

Činí
2 zl.
hotovými penězi zapraviti, při tom taky milostivé vrchnosti
91
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[vlepený list]

ve žních 6 dní pěší roboty bez stravy a platu vybývati, neméně všeliké posílky jak
v panských, obecních též marších vojenských případnosti volně a poslušně vybývati, tak
jest z povolení úřadu hospodářského jenečského ta chalupa jemu k dědičnému užívání
skrze rychtáře litovského Josefa Vlčka právně prošacována za summu trhovou
42 kop 51 gr. 3 d.
kterážto suma patřiti bude, totiž:
Josefovi Kuchyňkovi †
10 kop
Kateřině Kuchyňkové †
10 kop
Lidmile Kuchyňkové
10 kop
Janovi Kuchyňkovi
10 kop
na mše za neb. rodiče
2 kopy 51 gr. 3 d.
–––––––––––––––––––––––––

Činí

42 kop 51 gr. 3 d.

Paměť. Dle poslední vůle neb. Kuchyňkové má její dcera Lidmila Kuchyňková byt v té
chalupě neb tu komůrku, jestli se nevdá, do smrti míti.
Na to kladl
1797 1 kopu Kateřině

9 kop

1799 5 kop 12 gr. 6 d. jí
2 kopy 34 gr. 2 d. Lidmile
2 kopy jí

3 kopy 47 gr. 1 d.
7 kop 25 gr. 5 d.
5 kop 25 gr. 5 d.

1800 1 kopa též jí

4 kopy 25 gr. 5 d.

Nadjmenovaná zahrádka obnáší dle vyměření 42 čtverečných sáhů.
1801 2 kopy Lidmile
1802 2 kopy 25 gr. 5 d. zas jí

2 kopy 25 gr. 5 d.
-

1803 2 kopy 51 gr. 3 d. na mše za rodiče

-

1804 6 zl. Kateřině Kuchyňkové, které Magdalena Vlčka na její funus vynaložila
4 zl. 30 kr.
1 kopu na mše svaté za Josefa Kuchyňku
9 kop
1805 1 kopu též na mše svaté za Josefa Kuchyňku

8 kop
[vlepený list]

Ao. 1806 1 kopu na mše svaté za Josefa Kuchyňku

7 kop

Ao. 1807 1 kopu na mše svaté za Josefa Kuchyňku

6 kop

Ao. 1808 1 kopu na mše svaté za Josefa Kuchyňku

5 kop

Ao. 1809 1 kopu na mše svaté za Josefa Kuchyňku

4 kopy

Ao. 1810 1 kopu na mše svaté za Josefa Kuchyňku

3 kopy

Ao. 1812 2 kopy na mše svaté za Josefa Kuchyňku

1 kopa

1815 1 kopu na mše svaté za Josefa Kuchyňku
6 zl. funerální útraty za † Kateřinu

5 zl. 40 kr.
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Fol. 263a

Chalupa podružská Petra Bubly.92
Léta Páně 1758 dne 30ho 9bris na panském gruntě stojící, vlastním nákladem ale vystavěná chalupa s přítomnou malou zahrádkou Petrovi Bublovi k jeho vlastnímu, manželce
a budoucím jeho vládnutí a užívání s tímto znamenitým obecním, že on z užívajícího
gruntu a místa panského vrchnosti milostivé každoročně při času svatého Havla do
důchodu panského peněžitého jenečského jednu kopu míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr.
v hotovosti skládati, v čas žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu pilně vybývati,
všechny milostivé povinnosti aneb přijíti mohoucí onera všelijaké, jak obecních, vojenských, v potřebách panských poselství, jak na takové lidi dle starobylého obyčeje přísluší,
volně a poslušně vykonávati povinen jest, a tak majíce chaloupku tuto od rychtáře litovského Václava Šafránka prošacovanou, s vědomím a povolením slavné kníž. vrchno-hejtmanského kanceláře jemu za vlastní se připisuje
35 kop
Ao. 1758 jsouce tato chalupa vlastním nákladem vystavěná a zcela zaplacená, jemu se
ujišťuje
35 kop
A tak jest zcela zaúplna vyplacena.

Neuer Kauf an dem Frantz Bubla.
Fol. 263b

Nový zápis France Bubly na chalupu podružskou.
Láta 1782 po smrti otce Petra Bubly přijal vlastní syn nejmladší Franc Bubla na vrchnostenském gruntě stojící chalupu, na který povinnosti jsou, totiž mil. vrchnosti věčně šest dní
roboty v žních bez stravy a platu každoročně vykonávati, též mil. vrchnosti při svatém
Havlu z toho místa jeden zlatý 10 kr. platiti, královské ficticium k kase contribuční dle
reparticí poslušně odváděti, ostatně pak jest sebou zavázán v vojenských marších, též
v vrchnostenských a všeobecních posílkách a jiných též podobných příběhách a povinnostech (:tak jako všichni jiní domkáři:) poslušně a povinně se proukazovati a k vykonání
téhož se nikdy neodporovati, s tou condici jemu tato chalupa, jenž obsahuje 1 sedničku,
síňka, kuchyňka, 1 komora, chlívek, skrz rychtáře litovského prošacována, jemu dědičně se
připisuje za summu
30 zl.,
kterážto suma patří
na dluh důchodenský Petra Bubly, bývalého šafáře mil. vrchnosti
30 zl.
Sig. Jentsch při soudech purkrechtních dne 23. January 1783.
Ao. 1782 1 zl. na šafářovský dluh do důchodu

rest

29 zl.

1783 1 zl. podobně

28 zl.

1784 1 zl. zase

27 zl.

1785 1 zl. zase

26 zl.

1786 1 zl. dtto

25 zl.
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1787 1 zl. dtto

24 zl.

1788 1 zl. dtto

23 zl.

1789 1 zl. dtto

22 zl.

1790 1 zl. dtto

21 zl.

1791 1 zl. dtto

20 zl.

1792 1 zl. dtto

19 zl.

1793 1 zl. dtto

18 zl.

1794 1 zl. dtto

17 zl.

1795 1 zl. dtto

16 zl.
[vlepený list]

1796 1 zl. dtto

15 zl.

1797 1 zl. dtto

14 zl.

1798 1 zl. dtto

13 zl.

1799 1 zl. dtto

12 zl.

1800 1 zl. dtto

11 zl.

Poněvadž se vynašlo, že držitel té chaloupky sobě zahrádku od 30 sáhů přidělal, pročež se
uzavřelo, by on i jeho budoucí každoročně do panského důchodu jménem činže 1 zl. 10 kr.
zapravil, tudy se jemu ta zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 1. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní
1801 1 zl. na šafářský dluh

10 zl.

1802 1 zl. zas tam

9 zl.

1803 1 zl. též tam

8 zl.

1804 0
1805 1 zl. na šafářský dluh

7 zl.

1806 1 zl. zas tam

6 zl.

1808 2 zl. zas tam

4 zl.

1809 2 zl. zas tam

2 zl.

1810 2 zl. zas tam

–

Vide neues Häuslergrundbuch des Dorfes Hostiwitz fol. 313 et sequent.
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Fol. 264a

Chalupa podružská Josefa Halady.93
Léta Páně 1758 dne 30ho 9bris na panském gruntě s povolením mil. vrchnosti chaloupku
podružskou vlastním nákladem vystavěnou s přítomnou malou zahrádkou teď jmenovanénu Josefovi Haladovi patří, z kteréžto on i potomci a budoucí jeho povinni budou vrchnosti
milostivé každoročně v čas konaných žní skrze šest dní roboty pěší beze stravy a platu,
všechny jiné panské povinnosti, onera, jenž na takové lidi přísluší, všelijaké v potřebách
panských, v vojenských a obecních případnostech posílky volně a poslušně vykonávati, při
tom z užívajícího místa panského celoročně nájmu při svatém Havlu jednu kopu míšeňskou
aneb jeden zlatý 10 kr. do důchodu peněžitého jenečského vypláceti, v tom tehdy ve všem
když věrně poslušně se zachová, mocí zápisu tohoto tuto chalupu, která podle prošacování
rychtáře litovského Václava Šafránka jemu, manželce a budoucím jeho za vlastní se připisuje za summu
22 kop
Ao. 1758 nadepsaný Josef Halada majíce tuto chaloupku podružskou vlastním nákladem
vystavěnou a zaplacenou, se tímto ujišťuje
22 kop
A jest docela vyplacená.

Neuer Kauf an die Anna Hujin.
Fol. 264b

Nový zápis Matěje Huji na chalupu podružskou.
Léta 1782 dne 11. ledna vyhandloval a koupil Matěj Huja od Josefa Halady na panském
gruntě stojící chalupu dědičně, na které povinnosti jsou, totiž mil. vrchnosti věčně šest dní
roboty v žních bez stravy a platu každoročně vykonávati a podobně při svatém Havlu mil.
vrchnosti úroku z toho místa a z malé zahrádky jeden zlatý 10 kr. platiti, králov. ficticium
ke kase contribuční dle repartici poslušně odváděti, ostatně pak jest sebou zavázán
v vojenských marších, též v vrchnostenských a všeobecních posílkách a jiných též podobných příběhách a povinnostech (:tak jako všichni jini domkáři:) poslušně a povinně se
proukázati a k vykonání téhož se nikdy neodporovati, s tou condici jemu tato chalupa, jenž
obsahuje 1 sedničku, síňka, kuchyň, komora, chlív, i s tou zahrádkou jemu dědičně se
připisuje za koupenou summu
72 zl.,
jenž patří
Matějovi Hujovi hospodáři, kteráž pratensi se hned odpisuje , 72 zl.
a tak docela zaplacena.
Sig. Jentsch dne 23. January při soudech purkrechtních Ao. 1783.

93

Litovice čp. 21, nyní Hostivice, K Rybníku čp. 641.
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ad fol. 264

Ves Litovice.

Zápis Jana Hoška a manželky jeho
na chalupu podružskou v Litovicích N. C. 21.
Dle prodávajícího kontraktu vsi Tachlovský fol. 40 se shledává, že Matěj Huja […] od
Josefa Halady chalupu nadřečenou místo statku, který dle staré grunt. knihy tachlovské
fol. 14 Jan Bouška své dceři Anně tehdáž provdané u Matěje Huji, nyní ovdov. Šafránkové,
postoupil, mimo převzetých dluhů vyhandloval a tak ta chalupa in sovgatum téhož statku
se pozorujíce Matěj Huja dle knihy domkářské fol. 264 p. v. jedině titulo honorario jakožto
manžel na sebe zápisně uvedl, pročež jakožto vlastnice té chalupy Anna Šafránková
prodává takovou s vší na ní vězící povinnosti 6 dní roboty v čas žní bez stravy a platu
každoročně, pak úroku 1 zl. 10 kr. i ze zahrádky, mimo povinnosti královské, obecní a ze
vše domkářských břemen Janovi Hoškovi a manželce jeho Alžbětě rozený Chalupové
v ceně umluvené per
250 zl.
kteroužto cenu když kupující prodávající hned v hotově docela zaplatili, tuto v nejlepším
způsobem práva se quittují, a tak kupující od času
[vlepený list]

koupě vše užitky a břemena na sebe berou.
Ku potvrzení téhož jsou se nejen obě strany následovně podepsaly, ale i svědky k spolupodpisu dožádaly a spokojeny jsou, by tento zápis do knih patřících i bez jejich přítomnosti
vtažen byl.
Jenž se stalo v Jenči dne 17. dubna 1798.
[…?], svědek
Josef Šafránek, svědek

+++ Anna Šafránková, prodávající
k podpisu dožádaný Josef Vlček,
rychtář litovský, spolusvědek
Jan Hošek, kupující

Wird zur Bücher [… …?]
Jentsch 17. April 1798
Svoboda, vrchní

Verzicht.
Poněvadž držitel chaloupky sobě zahrádku přidělal, která nyní 97 čtverečných sáhů
obsahuje, pročež

[…?] fol. 264 seq.
Pachmann, […?]
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se uzavřelo, by on i jeho budoucí každoročně z té zahrádky do panského důchodu 2 zl.
jménem činže zapravili, a tudy se jemu ta zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 1. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Vide Praenotationsbuch de ao 1819 fol. 194 Superpraenotation des Franz Zappe auf die
von Wenzl […?] Praenotation […?] Entschädigung für sostri chyrurgici.
Vide Praenotationsbuch ab ao 1819 fol. 280 v. et seq. […?] Appellations Untheil und
Rathschlag […?] abgelegtene [… …?] per 50 fl. […?]
Vide […?]buch ab ao 1819 fol. 303 Ablassung […?] sub fol. 194 auf die [… …?] Super […?]
Vide […?]buch ab ao 1819 N. 3 fol. 251 v. et seq. […?] über den […?]
Siehe littowitzer neues Häuslergrundbuch Fol. 331.
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Fol. 265a

Chalupa podružská Jana Vlčka.94
Léta Páně 1758 dne 30ho 9bris majíce Jan Vlček s povolením mil. vrchnosti ve vsi Litovicích, a to na panském gruntě, chaloupku podružskou s přítomnou malou zahrádkou sobě
vlastním nákladem vystavěnou, z kteréžto on i potomci jeho každoročně při svatém Havlu
do důchodu mil. vrchnosti jednu kopu míšeňskou nebo jeden zlatý 10 kr. platiti a věčných
šest dní pěší bez úplatku robotovati, posílky a jiné takým lidem patřící onera vykonávati
povinen bude, a tak jmenovaná chalupa od rychtáře litovského Václava Šafránka prošacovala s vědomím a povolením slavné knížecí vrchno-hejtmanského kanceláře jenečského
jemu za vlastní se připisuje za
40 kop
Ao. 1758 nadpsaný Jan Vlček tuto chaloupku s povolením mil. vrchnosti svým vlastním
nákladem vystavěna, když jest celá zaúplna vyplatil, jemu taky se tuto ujišťuje ve
40 kopách
Tak jest docela vyplacena.

Ndum. der Jan Vlček hat sein Schwiegervater dieses Haus an [… …?]
Fol. 265b

Bartoloměj Pokorný.
Léta Páně 1764 dne 30. May Bartoloměj Pokorný smluvil a koupil jest od Jana Vlčka v Litovicích jednu podružskou [chalupu] s přítomnou malou zahrádkou na panském gruntě
stojící za hotové peníze za jedno sto osmdesát zlatých pro sebe, manželku a budoucí
dědičně k užívání, z které jsou ale každý rok při určitém čase při svatém Havlu do důchodenského mil. vrchnost. jednu kopu míšeňskou nebo jeden zlatý 10 kr. platiti a věčných
šest dní pěší bez úplatku robotovati, posílky a jiné povinnosti takovému lidu patřícím onera
vykonávati povinen bude, tak jest z povolení kníž. Inspekce chaloupka dle učiněné
smlouvy a hotového zaplacení se ujišťuje za
180 zl.
Léta Páně 1764 kupující složil v hotovosti
180 zl.
A tak jest chaloupka docela zaplacena.

94

Litovice čp. 32, nyní Hostivice, U Sádek čp. 652.
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Ves Litovice.

Nový zápis Václava Vlčka na koupenou chaloupku podružskou
od Bartoloměje Pokorného.
Léta Páně 1791 dne 12. ledna z povolení knížecího úřadu vrchního jenečského prodává
a postupuje na věčnost Bartoloměj Pokorný svou ve vsi Litovicích mající chaloupku i se
zahrádkou pod N. 32 z příčiny té, poněvadž již starý jest, žádného výdělku nic práce nemaje a dělati v stavu není, pročež aby v svém staří své živobytí obhájiti mohl, Václavovi
Vlčkovi dědičně, jehož manželce a společným dětem k stálému a nezměnitelnému užívání,
však ale sobě vyhrazuje, že zahrádku při této chalupě Bartoloměj Pokorný i s jeho manželkou celou beze škody použíti, po smrti kterých ale Václavovi Vlčkovi, manželce a dětem též
dědičně připadne, jakož i byt v té celé chaloupce do obojích smrti. Pročež se jemu
Václavovi Vlčkovi v též dobrovolně smluvené ceně dědičně připisuje per
150 zl.,
id est jedno sto a padesáte zlatých.
2hé bude nový hospodář Václav Vlček povinen ročně z té chaloupky, která na panském
gruntu stojí, ročně do důchodu jenečského při svatém Havlu činže 1 zl. 10 kr. dáti a ve
žních šest dní roboty beze stravy a platu vybývati, jakož i všechny král., vrchnostenské
i obecní posílky, který takoví domkáři konají, též vybývati a potom nadjmenovaný Václav
Vlček prodávajícímu Bartol. Pokornému smluvenou sumu per 150 zl. najednou složil,
pročež oni, on Bartoloměj Pokorný aniž manželka neb děti jejich víc na Václavovi Vlčkovi,
manželce a děti jejich za na té chaloupku co povyhledávat právo
[vlepený list]

a tuto summu per 150 zl. že jí obdrželi, právně a řádně quitirujou.
Jenž se stalo na kanceláři vrchní u přítomnosti níže psaných svědků roku a dne svrch
psaného.
Wenzl Vlček, kupující

Mithin bezahlt und verzicht.
Poněvadž se vynašlo, že držitelové té chaloupky sobě zahrádku přidělali, která nyní
136 sáhů vynáší, pročež se uzavřelo, by držitel nynější a jeho budoucí každoročně do
panského důchodu 2 zl. 30 kr. jménem činže zapravili, a tudy se jemu ta zahrádka dědičně
připisuje
V Jenči 1. prosince 1800.
Stibitz, vrchní

Vide […?]buch ab ao 1826 folio 240 wird die dort [… …?] Urkunde N. E. 197 ao 1829 […?]
dieses Haus N. C. 32 an Wenzel Vlček übergeht, […?].
Vide neue Kauf über des Haus N. C. 32 der Franz und Barbora Sturzschen Eheleute
in littowitzer Häuslergrundbuche fol. 350.
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Fol. 266a

Ves Břve
Chalupa Václava Hanzlíka.95
Léta Páně 1748 dne 14ho prosince s povolením milostivé vrchnosti chalupa na obecním
gruntě vlastním nákladem vystavěná jmenovanému Václavovi Hanzlíkovi, z kteréžto
povinnost jeho jest a na budoucí časy býti má vrchnosti milostivé v čas žní skrze šest dní
roboty pěší beze stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti aneb král. onera, všeliké
poselství v potřebách panských, marších vojenských a případnostech obecních, jenž na
takové lidi přísluší, volně a poslušně vykonávati, z užívajícího místa neb gruntu obci
břevské celoročního nájmu v uloženém čase čtyřicet pět krejcarů každoročně hotovými
penězi zapravovati, zachovajíce se tehdy v tom všem věrně a poslušně, mocí zápisu tohoto
chalupu tuto, která dle právního prošacování k jeho, manželce a budoucím jeho k vlastnímu vládnutí dědičně se připisuje s vědomím a povolením slav. kníž. kanceláře vrchno-hejtmanské jenečské ujištěnou míti má za
15 kop míš.
Ao. 1748 vlastním nákladem vystavěná a od Václava Hanzlíka zcela zaúplna zaplacená
chalupa podružská tuto se ujišťuje za
15 kop míš.
A tak na místo vyplacena jest.
Fol. 266b

Chalupa podružská France Svojeckého.

Léta páně 1758 dne 30ho 9bris Franc Svojecký smluvil a koupil jest od Václava Hanzlíka
břevského jednu podružskou chaloupku na obecním gruntě stojící za čtyřicet tři zlatých pro
sebe, manželku a budoucí dědičně k užívání, z kteréžto místa neb gruntu on i budoucí jeho
obci každoročně po jednu kopu platiti, v čas žní milostivé vrchnosti šest dní roboty pěší
beze stravy a platu vykonati povinen bude, jakož také jiné panské přijíti mohoucí poddané
povinnosti, všeliké posílky v potřebách panských, v vojenských a obecních volně a poslušně vybývati se zavazuje, kdežto se jemu s povolením vrchno-hejtmanského kanceláře
jenečského chaloupka tato dle učiněné koupě hotového zaplacení ujišťuje za summu
36 kop 51 gr. 3 d.
A tak jest ta chalupa docela zaplacená.

Chalupa podružská Víta Čermáka.

Léta Páně 1759 dne 30ho Xbris Vít Čermák zase smluvil a koupil jest od France Svojeckého
šafáře ptického jednu podružskou chaloupku na obecním gruntě břevském stojící za třiceti
dva zlatých hotových peněz pro sebe, manželku a budoucí dědičně k užívání

95

Břve čp. 11, nyní Hostivice, Hájecká čp. 1077.
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Fol. 267a

kteréhožto místa neb gruntu on i budoucí jeho obci každoročně jednu kopu míšeňskou
platiti, v čas žní milostivé vrchnosti šest dní roboty pěší beze stravy a platu vykonávati
povinen bude, jakož také jiné panské přijíti mohoucí poddané povinnosti, všeliké posílky
v potřebách panských, v vojenských a obecních volně a poslušně vybývati se zachová,
když se jemu s povolením vrchno-hejtmanského kanceláře jenečského chaloupku tuto
k učiněné koupi hotového zaplacení ujišťuje za summu trhovou
27 kop 25 gr. 5 d.
A tak jest zcela vyplacená.
Panství Tachlovské.

Ves Břve.
ho

Nový zápis Jana Čermáka.

Léta Páně 1794 dne 12 září poněvadž vdova Alžběta Hlaváčková přistoupila na kancelář
vrchní a knihy gruntovní svýma dvouma dětmi a přednášela, že ona svou chalupu svému
synu Janovi Čermákovi jakožto dědicovi odevzati chce, tak s povolením vrchního úřadu
tato chaloupka na obecním gruntě břevském stojící jmenovanému dědicovi Janovi Čermákovi, budoucí jeho manželce a dětem se připisuje v starém šacunku za třicet dva zlatých,
pravím
32 zl.
kterážto summa patřiti má
Fol. 267b

vdově odstupující Alžbětě Hlaváčkové †
Mařeně dceři provdané Fialové
Janovi Čermákovi nastupujícímu

10 zl. 40 kr.
10 zl. 40 kr.
10 zl. 40 kr.
––––––––––––––––

Činí

32 zl.

Termíny roční po 5 zl. se činějí.
Z kteréžto chaloupky obci břevské každoročně po jedné kopě míšeňské a nebo 1 zl. 10 kr.
platiti, v čas žních milostivé vrchnosti šest dní roboty pěší beze stravy a platu vykonati
povinen bude, jakož také i jiné panské přijíti mohoucí poddané povinnosti, všeliké posílky
v potřebách panských, ve vojenských a obecních volně a poslušně vybývati se zachová
2hé Zavazuje se dědic Jan Čermák svou matku vlastní Alžbětu Hlaváčkovou až do jejich
smrti při sobě nechati a vyživiti.
Jenž se stalo na kanceláři vrchní v Jenči u přítomnosti níže psaných svědků roku a dne
svrch psaného.
+++ Alžběta Hlaváčková
+++ Johan Čermák
k podpisu dožádaný obouch Franc Náprstek, rychtář velkojenečský, spolusvědek
Matěj Pachman, rychtář hostivický, svědek
Přítomné postoupení se ku právu přijímá, v místě patřícím vtělit a vyznamenat se povoluje.
V Jenči dne 13ho září 1794.
L. S.
Svoboda, vrchní ředitel
Ao. 1800 10 zl. 40 kr. Mařeně dceři
10 zl. 40 kr. Janu Čermákovi

–
–

Ao. 1810 10 zl. 40 kr. máteři na zapravení funusu

–
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Fol. 268a

Nový zápis na chalupu podružskou Jakuba Kácla.96
Léta Páně 1771 dne 30. octob. s povolením mil. vrchnosti chalupu na obecním gruntě
vlastním nákladem vystavěná jmenovanému Jakubovi Káclovi, z kteréžto povinnost jeho
jest a na budoucí časy býti má mil. vrchnosti v čas žní skrze osm dní roboty pěší beze
stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti aneb král. onera, všeliké poselství v potřebách panských, marších vojenských, v případnostech obecních, jenž na takové lidi přísluší,
volně a poslušně vykonávati, z užívajícího místa obci břevské celoročně nájmu 1 zl. 30 kr.
hotovými penězi zapraviti, zachovajíce se tehdy v tom ve všem věrně a poslušně, mocí
zápisu tohoto chalupu tuto, která dle právního prošacování k jeho, manželce a budoucím
jeho k vlastnímu vládnutí a užívání se připisuje a ujištěnou míti má za
30 kop
A tak chalupa docela zaplacena.
Poněvadž při té chaloupce se zahrádka od 92 sáhů vynachází, pročež se uzavřelo, by on
i jeho budoucí do obecní kasy jménem činže, a to sice z chaloupky 1 zl. 10 kr. a ze zahrádky 45 kr. zaplatili, a tudy se jim ta zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 5. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

96

Břve čp. 13, nyní Hostivice, Pod Rybníkem čp. 1079.
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Fol. 269a

Chalupa Jiříka Klapky.97
Léta Páně 1751 dne 26ho Novembris s povolením milostivé vrchnosti chalupa na obecním
gruntě vlastním nákladem vystavěná jmenovanému Jiříkovi Klapkovi, z kteréžto povinnost
jeho jest a na budoucí časy býti má vrchnosti milostivé v čas žní skrz šest dní roboty pěší
beze stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti aneb král. onera, všeliké poselství
v potřebách panských, marších vojenských a případnostech obecních, jenž na takové lidi
přísluší, volně a poslušně vykonati, z užívaného místa neb gruntu obci břevské celoročního
nájmu v uloženém času čtyřicet pět krejcarů každoročně hotovými penězi zapravit, zachovajíce se tehdy v tom ve všem věrně a poslušně, mocí zápisu tohoto chalupa tato, která
dle právního prošacování k jeho, manželce a budoucím jeho k vlastnímu vládnutí a užívání
se připisuje s vědomím a povolením slavného kníž. kanceláře vrchno-hejtmanského jenečské, ujištěnou míti má za
10 kop
Ao. 1751 vlastním nákladem vystavěná a od Jiříka Klapky zaúplna zaplacená chalupa
podružská tuto se ujišťuje za
10 kop
A tak na místo vyplacena jest.

Neuer Kauf an dem Joseph Klapka.
Fol. 269b

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Břwee Fol. 8 Verschreibung an den Franz
Klapka.

Nový zápis Josefa Klapky na chalupu podružskou.
Léta 1782 dne 17. April po smrti otce Jiřího Klapky přijal vlastní syn Josef Klapka nejmladší
na obecním gruntě stojící chaloupku dědičně, na které povinnosti jsou, totiž milostivé
vrchnosti věčně šest dní roboty v žních bez stravy a platu každoročně vykonávati a do
obce podobně při svatém Havlu z toho místa čtyřicet pět krejcarů platiti, královské ficticium kase contribuční dle repartici poslušně odváděti, ostatně pak jest sebou zavázán
v vojenských marších, též v vrchnostenských a všeobecních posílkách a jiných též podobných příběhách a povinnostech (:tak jako všichni jiní domkáři:) poslušně a povinně se
proukázati a k vykonání téhož se nikdy neodporovati, s tou condici jemu tato chalupa, jenž
obsahuje 1 sedničku, síňka, kuchyňka, chlívek, skrz rychtáře Martina Kácla a konšela Josefa Hanzlíka prošacována, docela stavení špatné jemu dědičně se připisuje za summu
10 kop, jenž patří
od rozdělení
2 gr. 4 d.
dceři Anně Šafránkové
2 kopy
dceři Kateřině
2 kopy
Josefovi hospodáři
2 kopy
Mařeně v Nučicích
2 kopy
na mše svaté za nebožtíka Jiřího Klapky a manželku jeho
1 kopa 57 gr. 3 d.
–––––––––––––––––––––––––

Summa

Sig. Jentsch při soudech purkrechtních dne 23. January 1783.
97

Břve čp. 10, nyní Hostivice, Hájecká čp. 1076.

10 kop
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1 kopa Kateřině
2 kopy Anně Šafránkové
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1 kopa
–

Ao. 1801
0
Ao. 1802
1 kopa Kateřině

–
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Fol. 270b

Nový zápis Martina Houšky na chalupu podružskou.98
Léta Páně 1772 s povolením mil. vrchnosti nadjmenovaný Martin Houška sobě na obecním
gruntě vlastním nákladem chalupu vystavěl, z kteréžto on povinen bude mil. vrchnosti
v čas žní 6 dní pěší roboty gratis vybývati, z užívajícího místa do obce břevské každoročně
nájmu 1 zl. 10 kr. platiti, pak potom všeliké posílky jak v panských, marších vojenských,
tak v obecních případnostech volně vykonávati povinen a zavázán bude, s tím způsobem
se jemu, manželce a budoucím svým k vlastnímu užívání připisuje a ujišťuje ve
30 kopách
A tak chalupa docela zaplacená jest.
Léta Páně 1784 dne 4. dubna, poněvadž Bůh všemohoucí Martina Houšku ze světa
povolal, pročež sobě pozůstalou vdovu Magdalenu Houškovou Jan Bartoš ze Železné za
manželku pojal, pročež ona jemu bude chaloupku na obecním gruntě stojící se všemi
svými povinnostmi, které od starodávna v té chalupě jak milostivé vrchnosti, tak obci byla
v první ceně přepouští v
30 kopách

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Břwee Fol. 41 neue Verschreibung des
Thomas Kníže.
Fol. 272a

Chalupa podružská Václava Douša.99
Léta Páně 1756 dne 30ho Xbris podružská chaloupka na obecním gruntě vlastním nákladem
vystavěná nadepsanému Václavovi patří, z které nynější i budoucí hospodář obci celoročního nájmu jednu kopu neb jeden zlatý 10 kr. do obce břevské platiti, v čas žní skrze šest
dní pěší roboty beze stravy a platu, všechny starodávné a nynější povinnosti vrchnostenské a jiné onera pilně vykonávati, neméně všeliké jak bězích vojenských a obecních případnostech vzniklá a potřebě poselství volně a poslušně vybývati, jakož toho povinnost
takových lidí od starodávna sebou přináší, a tak zachovajíce se ve všem v tom věrně a poslušně, chalupu tuto mocí zápisu tohoto mající pojištěnou s vědomím a povolením slavné
kníž. vrchno-hejtmanského kanceláře k jeho vlastnímu, manželce a budoucím vládnutí
a užívání se připisuje za
30 kop
Ao. 1756 chalupa vlastním nákladem vystavěná a zaplacená zpředu jmenovanému Václavovi Doušovi se ujišťuje ve
30 kopách
A tak jest zcela zaúplna vyplacená.

Neuer Kauf Folio 270.

98
99

Břve čp. 6, nyní Hostivice, Pod Rybníkem čp. 1072.
Předchůdce domu čp. 6 (novější zápis na této straně přepisu nahoře).
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Fol. 273b

Ves Břve.

Nový zápis Matěje Baura na staré vrchnostenské chlívky.100
Dnes níže psaného dne a roku z povolení slavné knížecí Administrance valdekovské
prodává úřad vrchní jenečský Matějovi Baurovi dědičně pro sebe a své budoucí ty ve vsi
Břve jsoucí staré a již k zboření se schylující vrchnostenské kravské chlívy, z kterých sobě
kupec chaloupku vystavěti v úmyslu jest, v následujícím způsobu:
Za 1ní Jest Matěj Bauer povinen za ty staré chlívy kupeckou summu do důchodu jenečského 40 zl. složiti, na které hned k závdavku 5 zl., ostatní ale v ročních termínech po 3 zl. do
důchodu tak dlouho k zapravení přijdou, až těch 40 zl. zaplaceno bude.
Za 2hé Ten plac těch vrchnostenských chlívů dýlky 17 sáhů loket a šířky 7 ½ sáhů loket
o sobě má, tak kupci Matějovi Baurovi a všem jeho nástupníkům se přísně pod trestem
zapovídá k tomu místu nic samomocně sobě přidělati neb přivlastňovati.
Jakož i
Fol. 274a

Za 3tí On kupec a všechny nástupníkové jeho z toho místa neb chaloupky ročně mil.
vrchnosti činže 1 zl. 30 kr. jednu polovici při Jiří a druhou při Havlu do důchodu jenečského složiti, pak každoročně ve žních 8 dní bez stravy a platu odbývati povinen jest.
Za 4té Jest ročně povinen všechny král. platy, též posílky král., vrchnostenské a obecné
posílky jak jiní domkáři vybývati.
Jenž se stalo v Jenči u přítomnosti níže psaných svědků dne 9. Máje 1788.
Vincenz Svoboda, vrchní ředitel
Matěj Bauer, kupující
Thomas Wolf, svědek
Martin Kácl, svědek
1797 1 zl. 30 kr. že má termín

rest

24 zl. 30 kr.

1798 1 zl. 30 kr.

23 zl.

1799 1 zl. 30 kr.

21 zl. 30 kr

1800 2 zl.

19 zl. 30 kr.

1801 1 zl. 30 kr.

18 zl.

1802 2 zl.

16 zl.

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Břwee Fol. 14 et seq. neue Verschreibung an
den Sohn eben Mathias Bauer.

100

Zaniklý domek Břve čp. 16.
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Fol. 275a

Chalupa podružská Václava Hanzlíka.101
Léta Páně 1758 dne 30ho 8bris s povolením mil. vrchnosti chalupa s přítomnou malou
zahrádkou na obecním gruntě vlastním nákladem vystavěná jmenovanému Václavovi
Hanzlíkovi, z kteréžto povinnost jeho jest i na budoucí časy vrchnosti milostivé v čas žní
skrze šest dní roboty beze stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti aneb král. onera,
všeliké poselství v potřebách panských, marších vojenských a případnostech obecních,
jenž na takové lidi přísluší, volně a poslušně vykonávati, z užívajícího místa neb gruntu
obci břevské celoročního nájmu uloženém čase jednu kopu míšeňskou neb jeden zlatý
10 kr. každoročně hotovými penězi zapraviti, zachovávaje se tehdy v tom ve všem věrně
a poslušně, mocí zápisu tohoto chalupu tuto, která dle právního prošacování, k jeho,
manželce a budoucím k vlastnímu vládnutí a užívání se připisuje, s vědomím a povolením
slavné kníž. kanceláře vrchno-hejtmanského jenečského ujištěnou míti má
40 kop
Ao. 1758 vlastním nákladem vystavěná a od Václava Hanzlíka zaplacená chalupa podružská tuto se ujišťuje ve
40 kopách
A tak na místo vyplacená jest.
Fol. 275b

Siehe neues Häuslergrundbuch des Dorfs Břwee Fol. 1 p. v. et Seq. Verschreibung an die
Katharina Procházkin.

Zápis Jiřího Hanzlíka.
Léta Páně 1785 dne 25. listopadu z povolení vrchního kanceláře jenečského jest tato chaloupka s přítomnou zahrádkou skrze rychtáře břevského Martina Kácla a Josefa Hanzlíka
sedláka ze Břví Jiříkovi Hanzlíkovi synu po nebožtíkovi Václavovi Hanzlíkovi právně prošacována za summu trhovou 38 kop, na kteréžto povinnost jeho jest nyní i na budoucí časy
milostivé vrchnosti v času žních 6 dní roboty bez stravy a platu vybývati, též všechny jiné
panské povinnosti, královské onera, všeliké poselství v potřebách panských a obecních,
jenž na takové lidi příslušejí, poslušně a volně vykonávati, z užívajícího místa neb gruntu
k obci Břve každoročně 1 kopu neb 1 zl. 10 kr. na hotovosti odvésti, v čemž tehdy když on
se ve všem věrně a poslušně zachovávati bude, mocí zápisu tohoto tuto chaloupku k budoucímu vládnutí připsanou míti má za předjmenovanou šacovní summu
38 kop
která patří
na funus za neb. Anně Hanzlíkové
7 kop 42 gr. 6 d.
102
od rozdílu
31 gr. 2 d.
dědicům Jakubovi
7 kop 32 gr. 1 d.
Kateřině
7 kop 32 gr. 0 d.
Alžbětě
7 kop 32 gr. 0 d.
Jiřímu hospodáři
7 kop
9 gr.
–––––––––––––––––––––––––

Summa
101
102

Břve čp. 7, nyní Hostivice, Pod Rybníkem čp. 1073.
Řádek vepsán dodatečně, na dalších řádcích upravovány částky.

38 kop
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rest

6 kop 32 gr. 1 d.

1793 1 kopa Alžbětě

6 kop 12 gr.

1795 1 kopa Jakubovi Hanzlíkovi

5 kop 32 gr. 1 d.

1801 7 kop 42 gr. 6 d. Anně na funus
1 kopa Jakubovi
2 kopy Kateřině
1 kopa Alžbětě

–
4 kopy 32 gr.
5 kop 32 gr.
5 kop 32 gr.
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Fol. 276

Panství Tachlovské.

Ves Břve.

Zápis Šimona Osvalda, manželky Doroty, též budoucích
jejich na chalupu nově vystavěnou pod N. Con. 17 ležící
spolu malou zahrádkou.103
Když tak Šimon Osvadl na jeho poníženou žádost povolení od slavné administ. k vystavění
jedné chaloupky obdržel, takovou také na onom jemu od úřadu vyměřeném place pod
hrází po 9 klaf. délky a 3 klaf. šířky, a sice z jedné strany naproti Tomášovi Knížeti chalupě
a z druhé strany do zahrádky na obecním gruntě sobě na své vlastní peníze vystavěl, jakož
a po smrti matky své ženy zahrádku obecní 13 sáhů dlouhou a 10 sáhů širokou zdědil,
pročež žádal, by jemu od strany vrchního úřadu s obyčejným zápisem připsána byla. Tehdy se jemu Šimonovi Osvaldovi, manželce Dorotě, též budoucím jejich v šacunku per jedno
sto pět zlatých
105 zl.
připisuje.
Povinnosti jsou do důchodu jenečského každoročně
35 kr.
kontribuce
13 ½ kr.
pak v čas žní 8 dní pěší roboty bez platu konati
jakož i k obci jménem činže
1 zl. 10 kr.
každoročně odváděti, posílky jak cís. král., tak vrchnostenské bude povinen zároveň s jinýma takovýma domkářema bez odporu vybývati.
Ku potvrzení téhož jsou se nastupující spolu s dvěma svědkama následovně podepsali
a vtažení do gruntovních knih žádali, jenž se stalo v Jenči dne 12. 9bris 1798.
Augustin Hník, svědek
+++ Václav Osvald
Dorota Osvaldová
k podpisu dožádán Pachman

Verzicht.
Poněvadž
Fol. 276b

při té chaloupce se zahrádka od 152 sáhů vynachází, pročež se uzavřelo, by on i jeho
budoucí do obecní kasy 1 zl. 10 kr. činže, pak ze zahrádky 3 zl. – kr. a milostivé vrchnosti
ochranlivé činže 35 kr. zpravili, a tudy se jemu tato zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 5. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

In […?] vom 8. März 1850 Zahl 226 jud. wird [… …?] Wenzl Maresch de praes. 2. März
1850 N. Exh. 226 um [… …?] über […?] dieses Hauses an Václ. und Theresia Mareschische
Eheleute lediglich als [… …?].

103

Břve čp. 17, nyní Hostivice, U Ovčína čp. 1083.
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Fol. 277b

Chalupa podružská Josefa Holasa.104
Léta Páně 1762 dne 30. Xbris s povolením milostivé vrchnosti chalupa aneb kovárna
s jednou malou zahrádkou na obecním gruntě vlastním nákladem vystavěná jmenovanému
Josefovi Holasovi patřící, z kteréžto povinnost jeho jest nyní i budoucí časy milostivé
vrchnosti každoročně 4 zl. do důchodu platiti a šest dní ve žních bez úplatu robotovati, do
obce ale té užívající zahrádky a místa, na kterém kovárna stojí, každoročně jeden zlatý
10 kr. hotovými penězi zapraviti, též všechny jiné povinnosti panské aneb král. onera, všeliké poselství v potřebách a příběhách panských, v marších, v vojenských případnostech
a obecních, jenž na takové lidi přísluší, volně a poslušně vykonávati, zachovajíce se tehdy
v tom všem věrně a poslušně, mocí zápisu tohoto chaloupku a zahrádku dle právního prošacování jemu, manželce a budoucím jeho vlastnímu vládnutí a užívání se připisuje za
40 kop
Ao. 1762 vlastním nákladem a vystavěna od Josefa Holasa zaplacenou, tato jemu se
ujišťuje ve
40 kopách
A tak místa vyplaceno jest.
Poněvadž sobě držitel té chaloupky zahrádku přidělal, která nyní 132 sáhů vynáší, pročež
se uzavřelo, by on i jeho budoucí každoročně do obecní kasy 1 zl. 10 kr. z chaloupky
a 3 zl. 30 kr. ze zahrádky zapravili, a tudy se jemu ta zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 5. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Brzwee Fol. 51 et seq. neue Verschreibung
an den Jakob Holas.

104

Břve čp. 8, nyní Hostivice, Pod Rybníkem čp. 1074.
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Fol. 278a

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Brzwee Fol. 46 neue Verschreibung an die
Johann und Elizabet Náprstkischen Eheleute.
Ves Břve.

Nový zápis Antonína Müllera.105
Léta Páně 1786 dne 31. Xbris koupil Anton Müller pro sebe a manželku a budoucím svým
od Adama Vitovského chalupu s malou zahrádkou, v které 50 stromů a ze zdí ohražena
jest, na obecním gruntě za 416 zl. a takové hotovosti zaplatil, na které on Antonín Müller
následovní břemena nésti zavázán bude:
Předně šest dní roboty v čas žní bez stravy a platu vybývati.
Za druhé z místa do obce i ze zahrádky každoročně jednu kopu míšeňskou platiti.
Za třetí dokud, pokud se při tý chalupy panský pivní šenk držeti bude, je nadjmenovaný
Müller od všech posílkách vysvobozený.
Za čtvrté se jemu tak dlouho, jak panské pivo šenkuje, dle mil. Resoluce pod 3 strychy
Dominicalních polí, též jeden malý palouček, co vše předešlí krčmáři užívali, bez platu propůjčuje, proti tomu
za páté je on často řečený Müller zavázán pivo se svým potahem sobě přivézti a z každého
sudu 30 kr. tak nazvaného podsudné platiti.
Posledně kdyby na dlouze neb krátce od této chalupy se šenk odejmul, tak nejen pole
a palouk zas novému krčmáři připadne, ale i taky stranu roboty, posílek a jiných břemen
Disponirovati sobě mil. vrchnost zachovává.
Stalo se na kanceláři v Jenči Ao. et die ut supra.
Iriessl, Oamt[…?]

Verzicht.

105

Pokračování zápisů k domku Břve čp. 5, nyní Hostivice, Hájecká čp. 1071 (zápisy začínají na fol. 280).
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Fol. 279a

Nový zápis Tomáše Volfa.106
Léta Páně 1785 dne 25. listopadu z povolení vrchního kanceláře jenečského vystavěl pro
sebe a jeho budoucí Tomáš Volf na obecním míslě chaloupku, z kteréhožto místa on do
své smrti, poněvadž jménem výminku takovou chaloupku přebírá, ničehož platiti nebude.
Po jeho smrti ale budoucí přebývatel a držitel předně milostivé vrchnosti každoročně
gruntovní činže 35 kr. a ke gruntu též třicet 5 kr. platiti, ve žních milostivé vrchnosti 8 dní
pěší roboty bez stravy a platu vybývati, též také jiné onera a poselství v příčinách
panských i obecních volně a poslušně vykonávati povinen bude, v čemž tehdy když se zachovaje poslušně, mocí téhož zápisu dle prošacování právního skrze rychtáře břevského
Martina Kácla a Josefa Hanzlíka souseda, se jemu tato chaloupka připisuje s malou
zahrádkou po 3 čtvrtce za summu
44 kop
Jakž zápis Josefa Novotného vykazuje, tato chaloupka bez platu ku gruntu pozůstává.
[podpis nečitelný]
Poněvadž ohrazená zahrádka 282 sáhy vynáší, tudy se uzavřelo, by on i jeho budoucí každoročně do obecní kasy každoročně z chaloupky 1 zl. 10 kr. a ze zahrádky 4 zl. 30 kr., pak
mil. vrchnosti ochranlivé činže 35 kr. zapravili.
V Jenči 5. Xmb. [1800.]
Stibitz, vrchní

106

Břve čp. 14, nyní Hostivice, Hájecká čp. 1080.
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Fol. 280a

Martin Novotný.107
Léta Páně 1765 dne 31. prosince s povolením mil. vrch. nadjmenovaný Martin Novotný pro
sebe, manželku a budoucí své vlastním nákladem chaloupku na obecním gruntě vystavěl,
z které on Novotný následovní břemena nésti zavázán jest.
Předně šest dní roboty v čas žní bez platu vybývati.
Za druhé z místa do obce každoročně jednu kopu míšeňskou platiti.
Za třetí dotud, pokud se při té chalupě panský pivní šenk držeti bude, je nadjmenovaný
Novotný od všech posílek vysvobozený.
Za čtvrté se jemu tak dlouho, jak panské pivo šenkuje, dle mil. Resoluce pod 3 strychy
Dominicalních polí, též jeden palouček, co vše předešlí krčmáři užívali, bez platu propůjčuje. Proti tomu
za páté je on často řečený Novotný zavázán pivo se svým potahem sobě přivésti a z každého sudu 30 kr. tak nazvaného podsudné platiti.
Posledně, kdyby na dlouze neb krátce od této chalupy šenk odnímal, tak nejen pole a palouček zas novému krčmáři připadne, ale i taky stranu roboty, posílek a jiných břemen
disponirovati sobě mil. vrch. zachovává.
Fol. 280b

Nový zápis Adama Vitovského.
Léta Páně 1784 dne 31. Juny koupil Adam Vitovský pro sebe a manželku a budoucím svým
od Martina Novotného chalupu s malou zahrádkou, v které 50 stromů se zdí zahražená
jest, za 400 zl. a takovou hotovostí zaplatil, na které on Adam Vitovský následovní
břemena nésti zavázán bude.
Předně šest dní roboty v čas žní bez platu vybývati.
Za druhé z místa do obce i ze zahrádky každoročně jednu kopu míšeňskou platiti.
Za třetí dotud, pokud se při té chalupě panský pivní šenk držeti bude, je nadjmenovaný
Vitovský od všech posílek vysvobozený.
Za čtvrté se jemu tak dlouho, jak panské pivo šenkuje, dle mil. resoluce pod 3 strychy
Dominicalní polí, též jeden malý palouček, co vše předešlí krčmáři užívati, bez platu. Proti
tomu
za páté je on často řečený Vitovský zavázán pivo se svým potahem sobě přivésti a z každého sudu 30 kr. tak nazvaného podsudné platiti.
Posledně kdyby na dlouze neb krátce od této chalupy šenk odňal, tak nejen pole a palouček zas novému krčmáři připadne, ale i taky stran roboty, posílek a jiných břemen
Disponirovati sobě mil. vrchnost zachovává.
Stalo se v Jenči Ao. et die ut supra.
[Za tento zápis je vlepen list obsahující zprávy o domku Anny Leblové v Dolních Pticích.]

107

Břve čp. 5, nyní Hostivice, Hájecká čp. 1071. Zápisy pokračují na fol. 278.
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Fol. 281a

Nový zápis na chalupu podružskou Václava Sklenáře.108
Léta Páně 1771 dne 30. března s povolením mil. vrchnosti chalupa na obecním gruntě
vlastním nákladem vystavěná jmenovanému Václavovi Sklenářovi, z kteréžto povinnost
jeho jest a na budoucí časy býti má mil. vrchnosti v čas žní skrze osm dní roboty pěší beze
stravy a platu, všechny jiné panské povinnosti aneb král. onera, všeliké poselství potřebách panských, marších vojenských a případnostech obecních, jenž na takové lidi přísluší,
volně a poslušně vykonávati, z užívajícího místa obci břevské celoroční nájmu 1 zl. 10 kr.
hotovými penězi zapraviti, zachovajíce se tehdy v tom ve všem věrně a poslušně, mocí
zápisu tohoto chalupu tuto, která dle právního prošacována, k jeho, manželce a budoucím
jeho k vlastnímu vládnutí a užívání připisuje a ujištěnou míti má za
15 kop
A tak jest chalupa docela zaplacená.
Fol. 281b

Nový zápis Matěje Černého.
Léta Páně 1785 dne 14. Aprilu koupil Matěj Černý po Václavovi Sklenáři od Jakuba
Sklenáře za 35 kop pro sebe a děti dědičně, z kteréžto on i všichni následující ročně
povinni a zavázáni budou předně mil. vrchnosti v čas žní osm dní roboty gratis vybývati,
nájem obci jednu kopu pořádně platit, pak potom rozličné posílky jak královské, tak
panské a obecní posílky, též jiné onera poslušně vykonávati, dle čehož se na ten způsob
tato chalupa jemu skrze rychtáře sobínského prodaná jest a od úřadu hospodářského
připsána za
35 zl.
Notandum. Hned při koupení složil
a budoucně každý rok 5 zl. skládati povinen bude a musí.

10 zl.

Ao. 1800 do sirotčí kasy

25 zl.

Verzicht.
Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Brzwee Fol. 26 neue Verschreibung an den
Johann Černý.
[vlepený list]

[Celý text německy, zřejmě se netýká Břví.]

108

Břve čp. 12, nyní Hostivice, Hájecká čp. 1078.
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Fol. 767a

Ves Malá Jenč
Chalupa Mikuláše Fridricha.109
Léta Páně 1748 dne 13ho prosince chalupa na obci Malé Jenče stojící vlastním nákladem
vystavěná nadepsanému Mikulášovi Fridrichovi patřící k jeho vlastnímu, manželce a budoucím jeho dědicům k vládnutí, užívání na ten a takový způsob se jemu připisuje a bude jeho
povinnost milostivé vrchnosti v čas žní skrze šest dní bez stravy a platu robotovati a z užívajícího gruntu neb místa obecního do obce malojenečské každoročně jednu kopu míšeňskou aneb 1 zl. 10 kr. hotových peněz, při tom taky všechny přijíti mohoucí onera, všeliké
poselství v potřebách panských, marších vojenských i obecních případnostech volně a poslušně vykonávati, v tom když se tak věrně a poslušně zachovati bude, mocí zápisu tohoto
nadepsanou chalupu, která podle předešlého šacunku s vědomím a povolením slav. kníž.
vrchno-hejtmanské kanceláře k jeho, manželce a budoucím vládnutí a užívání za vlastní
[se] připisuje, ujištěnou míti má za patnácte kop míšeňských, id est
15 kop míš.
Ao. 1748 nadepsaný Mikuláš Fridrich maje tuto chalupu na obecním místě vlastním nákladem vystavěnou a vyplacenou, jemu se ujišťuje
15 kop míš.
A tak chalupu docela vyplacenou má.

Vertheilt und neuer Kauf an dem Andreas Ekstein und Wentzel Wiesner.
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Domek byl rozdělen na dva – čp. 9 a 10.
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Fol. 767b

Nový zápis Ondřeje Ekštaina na chalupu podružskou.110
Léta Páně 1781 koupil Ondřej Ekstein zbořenou chalupu od Mikuláše Fridricha na obecním
gruntě stojící dědičně, kterou tehdáž sobě znova vystavěl, na které povinnosti jsou, totiž:
milostivé vrchnosti věčně šest dní roboty v žních bez stravy a platu každoročně vykonávati
a do obce podobně při svatém Martinu z toho místa jednu kopu neb 1 zl. 10 kr. platiti,
královské ficticium kase contribuční dle Repartici poslušně odvádět, ostatně pak jest sebou
zavázán v vojenských marších, též v vrchnostenských a všeobecních posílkách a jiných též
podobných příběhách a povinnostech (:tak, jak všichni jiní domkáři:) poslušně a povinně
se proukázati a k vykonání téhož se nikdy neodporovati, s tou Condicí jemu tato chalupa,
jenž obsahuje sedničku, síňka, kuchyňka klenutá a komůrka a chlívek, s tou zahrádkou
skrz rychtáře malojenečského prošacovaná a vlastním nákladem vystavěná jemu dědičně
se připisuje za sumu
21 kop 25 gr. 5 d.
jenž patří
Ondřejovi Ekštejnovi vlastním nákladem vystavěná
21 kop 25 gr. 5 d.
a tak docela zaplacená jest.
Sig. Jentsch při soudech purkrechtních dne 23. January 1783.
Obmezená zahrádka vynáší 14 sáhů a uzavřelo se, by on i jeho budoucí každoročně do
obecní kasy jménem nájmu 30 kr. zapravili.
V Jenči 11. Xmb. 1800
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch der Gemeinde Kleinjentsch Verschreibung an den Wenzl
Ekstein sub fol. 303.
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Jeneček čp. 9, nyní Hostivice, Družstevní čp. 952.
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Fol. 768a

N. c. 10.

Nový zápis Vojtěcha Víznera na chalupu podružskou.111
Léta 1781 koupil Vojtěch Vízner půl chalupy od Mikoláše Fridricha na obecním gruntě stojící dědičně, na které povinnosti jsou, totiž milostivé vrchnosti věčně šest dní roboty v žních
bez stravy a platu každoročně vykonávati a do obce podobně při svatém Martinu z toho
místa jednu kopu aneb 1 zl. 10 kr. platiti, k kase contribuční dle Repartici poslušně
odvádět, ostatně pak jest sebou zavázán v marších vojenských, též v vrchnostenských
a povinnostech všeobecních posílkách a jejich též podobných příběhách a povinnostech
(:tak jako všechny jiné domkáři:) poslušně a povinně se proukázati a k vykonání téhož se
nikdy neodporovati, s tou Condicí jemu tato chalupa, jenž obsahuje 1 sednice, síň, kuchyňka a chlívek, skrz rychtáře malojenečského prošacována a jemu dědičně se připisuje
za koupenou summu
17 kop
8 gr. 4 d.,
jenž patří
Vojtěchovi Víznerovi
17 kop
8 gr. 4 d.
a tak docela zaplacená jest.
Sig. Jentsch při soudech purkrechtních dne 23. January 1783.
Poněvadž se při té chaloupce zahrádka od 16 sáhů vynachází, tudy se uzavřelo, by on
i jeho budoucí každoročně do obecní kasy jménem činže 30 kr. zapravili, a tudy se jemu ta
zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 11. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

111

Jeneček čp. 10, nyní Hostivice, Družstevní čp. 953.
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Fol. 768b

Nový zápis na chalupu podružskou Josefa Klatovského.112
Léta Páně 1770 dne 30. prosince s povolením mil. vrchnosti chalupa na obecním gruntě
vystavěná Josefa Klatovského, z kteréžto on mil. vrchnosti v čas žní osm dní pěší roboty
bez platu a stravy vybývati, do obce malojenečské každoročně 1 zl. 10 kr. nájmu platiti,
pak potom všelické posílky jak v panských, tak vojenských a obecních příběhách, jenž na
takové lidi přísluší volně a poslušně vykonávat povinen a zavázán bude, s těmi povinnostmi se jemu tato chalupa připisuje a ujišťuje ve
30 kopách
1770 vystavěná a zaplacená jest.
Rest 0.

Vide lib. obligat. fol. 149 pv. obligation per 151 fl. 5 ⅛ kr.
Poněvadž se při té chaloupce zahrádka od 36 sáhů vynachází, tudy se uzavřelo, by on
i jeho budoucí každoročně jménem činže 1 zl. do obecní kasy odvedli, a tudy se jemu ta
zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 11. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní
Ao. 1802
10 zl. 26 ⅝ kr. na důchodenský dluh

140 zl. 38 ⅛ kr.

Ao. 1803
4 zl. na důchodenský dluh

136 zl. 38 ⅛ kr.

Siehe in neuen Häuslergrundbuch des Dorfs Kleinjentsch Fol. 297 neue Verschreibung
an den Anton Klatovský.
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Jeneček čp. 2, nyní Hostivice, Družstevní čp. 945.
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Fol. 770a

Chalupa Václava Frišlínka.113
Léta Páně 1748 dne 12ho prosince s povolením mil. vrchnosti chalupa tato na obecním
gruntě vlastním nákladem vystavěná Václavovi Frišlinkovi přináleží, z které on vrchnosti
milostivé v čas žní skrze šest dní roboty pěší bez stravy a platu rok po roce, při tom všechny jiné povinnosti panské a onera, všeliké poselství v potřebách panských, bězích vojenských a případnostech obecních volně a poslušně, což na takové lidi patří, vykonávati,
z užívajícího místa obci malojenečské celoročního nájmu 1 kopu míš. v určitém čase každoročně hotovými penězi a contribuci zapravovati povinen bude, v tom když se tak věrně,
volně a poslušně zachová, mocí zápisu tohoto chalupu, která dle předešlého šacunku k jeho, manželce a budoucím vládnutí a užívání se připisuje, s vědomím a povolením slav.
kníž. kanceláře vrchno-hejtmanské pojištěnou míti bude za patnácte kop míšeňských,
id est
15 kop míš.
Ao. 1748 jsouce tato chalupa vlastním nákladem na obci vystavěná a zaplacená, Václavovi
Frišlínkovi tímto se ujišťuje
15 kop
A tak docela zaplacenou má.

Nyní Josef Frišlínek.
Léta páně 1767 dne 31. Xbris po smrti svých rodičů ujal pozůstalý vlastní syn Josef
Frišlínek tuto chalupu na obecním gruntě v Malém Jenečku za
30 kop,
kterážto suma po rozdělením patřiti bude, totižto:
na mše svaté za zemřelé rodiče
5 kop
3 d.
synovi Tomášovi
12 kop
Martinovi ale, poněvadž on z té chalupy jednu krávu dostal a druzí bratři ale nic, tak on
místo podíl, co nyní vypadá, s tou krávou odbytý býti má
–
Josefovi
12 kop
od rozdělení
59 gr. 4 d.
––––––––––––––––––––––––

Summa

30 kop
Fol. 770b

Při tom všichni držitelové této chalupy ročně povinni a zavázáni budou předně mil. vrch. ve
žní šest dní roboty gratis vybývati, obci nájem jednu kopu pořádně platit, potom všechny
posílky a jiné onera pilně a poslušně vykonávati.
Jenž se stalo Anno et die ut supra.
Na to položil
Ao. 1768 1 kopu na mše svaté za zemřelé rodiče
Ao. 1769 1 kopa na mše svaté za zemřelé rodiče

113

Jeneček čp. 4, nyní Hostivice, Družstevní čp. 947.
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4 kopy

3 d.

3 kopy

3 d.
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Ao. 1770, 71 et 72
1 kopa Tomášovi
1 kopa na mše svaté
Ao. 1773 1 kopa Tomášovi
1 kopa na mše svaté
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rest
rest

11 kop
2 kopy

rest

10 kop
1 kopa

1775 1 kopa na mše svaté

–

1779 10 kop Tomášovi

rest

0

Nový zápis Josefa Frišlínka.

Léta Páně 1794 dne 12ho září, poněvadž otec Josef Frišlínek přistoupil na kancelář vrchním
a knihy gruntovní svýma 5 dětmi a přednášel, že on svou chalupu svému synu Josefovi
Frišlínkovi jakožto vlastní dědicovi odevzdati chce, tak s povolením vrchního úřadu tato
chalupka podružská na obecním místě Malojenečku stojící jmenovanému dědicovi Josefovi
Frišlínkovi, budoucní jeho
Fol. 771a

manželce a dětem se připisuje v novém šacunku za šedesát zlatých, pravím
60 zl.
z kteréžto summa patřící má:
otci odstupujícímu Josefovi Frišlínkovi a matce Anně
10 zl.
Josefovi nastupujícímu
10 zl.
Mařeně dceři
10 zl.
Matějovi synu na vojně
10 zl.
Anně
10 zl.
Barboře
10 zl.
––––––––

Činí dohromady

60 zl.

Termíny roční po 5 zl. se činějí.
Z kteréžto chalupky obci malojenečské každoročně po jednu kopu míšeňskou a nebo 1 zl.
10 kr. platiti, v čas žních milost. vrchnosti šest dní roboty pěší bez stravy a platu
vykonávati povinen bude, jakož také jiné panské přijíti mohoucí […?] povinnosti, všecky
posílkách panských, vojenských a obecních volně a poslušně vybývati se zachová.
2hé Zavazuje se dědic Josef Frišlínek svý rodiče, otce a matku vlastní až do jejich smrti při
sobě nechati.
Jenž se stalo na kanceláři vrchním v Jenčích u přítomnosti níže psaných svědků roku a dne
svrchu psaného.

Vidi Svoboda, vrchní

Josef Frišlínek, odstupující
Josef Frišlínek, nastupující
Josef Knecelt, svědek
Matěj Kácl, rychtář velkojenečský
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Hierauf lossgeschrieben
Ao. 1799
5 zl. dceři Marii
5 zl. otci na funus

5 zl.
5 zl.

Ao. 1800
5 zl. dceři Mařeně

–

Poněvadž se při té chaloupce taky zahrádka
Fol. 771b

od 40 sáhů vynachází, tudy se uzavřelo, by on i jeho budoucí každoročně do obecní kasy
jménem činže 45 kr. zapravili.
V Jenči 14. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní
Ao. 1801
5 zl. dceři Anně

5 zl.

Ao. 1802
5 zl. zas jí do sirotčí kasy
10 zl. Barboře též tam

–
–

Siehe die Fortsetzung in kleinjentscher neue Häuslergrundbuche fol. 321.
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Fol. 774a

Chalupa Vojtěcha Chalupy.114
Léta Páně 1748 dne 12ho prosince mající chalupu na obecním gruntě vlastním nákladem
s povolením mil. vrchnosti vystavěnou Vojtěch Chalupa ve vsi Malé Jenči, z takové povinen
bude milostivé vrchnosti v čas žní skrze šest dní roboty pěší bez stravy a platu rok po roce,
při tom všechny jiné povinnosti panské dle starobylého obyčeje a onera, všejaké v potřebách panských a marších vojenských a případnostech obecních poselství, jenž na takové
lidi přísluší, volně a poslušně vykonávati, obci ale malojenečské z užívají[cího] místa
a půdy obecní ročního nájmu a contribuci 1 kopu v nařízeném čase hotovými penězi každoročně vypláceti, v tom tehdy když tak poslušně se chovati bude, mocí zápisu tohoto
nadepsanou chalupu, která jemu, manželce a budoucím jeho za vlastní se připisuje, s vědomím a povolením slavné kníž. vrchno-hejtmanské kanceláře ujištěnou míti má dle
prošacování právního za deset kop míšeňských, id est
10 kop míš.
Ao. 1748 tuto chalupu, když jest Vojtěch Chalupa zcela zaúplna vyplatil, jemu taková se
tímto ujišťuje
10 kop míš.
Má tehdy docela zaplacenou.

Neuer Kauf an dem Thomas Chalupa.

Nový zápis Tomáše Chalupy na podružskou chalupu.
Léta 1783 po smrti otce Vojtěcha Chalupy přijal vlastní syn nejmladší Tomáš Chalupa na
obecním gruntě stojící chalupu dědičně, na které povinnosti jsou, totiž milostivé vrchnosti
věčně šest dní roboty žních bez stravy a platu každoročně vykonávati a do obce malojenečské podobně při svatém Martinu 1 zl. 10 kr. z toho místa a podobně král. ficticium
k kase constribuční dle repartice poslušně
Fol. 774b

platiti a odváděti, ostatně pak jest sebou zavázán v vojenských marších, též vrchnostenských a všeobecních posílkách a jiných též podobných příběhách a případnostech (:tak
jako všichni jiní domkáři:) poslušně a povinně se proukázati a k vykonání téhož se nikdy
neodporovati, s tou condicí jemu tato chalupa, jenž obsahuje 1 sednička, síňka, kuchyňka,
1 komůrka, chlívek, skrz rychtáře malojenečského Josefa Zábranského prošacována, jemu
dědičně se připisuje za summu
15 kop,
jenž patří, totiž:
na mše svaté za rodiče
3 kopy
dceři Mařeně do Přítočna
3 kopy
synovi Jakubovi, po něm vdově Barboře
3 kopy
dceři Terezii Víznerové
3 kopy
Tomášovi dědicovi
3 kopy
––––––––––––

Činí summa
15 kop
Sig. Jentsch při soudech purkrechtních dne 16. January 1783.

114

Jeneček čp. 5, nyní Hostivice, Družstevní čp. 948.
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Ao. 1784 1 kopa na mše svaté za rodiče

rest

2 kopy

Ao. 1785 3 kopy Mařeně do Přítočna
1 kopa na mše svaté za rodiče
3 kopy Tomášovi

rest
rest
rest

0
1 kopa
0

Ao. 1786 0
Ao. 1787 1 kopa na mše svaté za rodiče

0

Ao. 1797 3 kopy Barboře do Litovic

0

1798 3 kopy Terezii Víznerové

0

Within bezahlt und verzicht.
Poněvadž se při té chaloupce zahrádka
Fol. 775a

od […] sáhů vynachází, tudy se uzavřelo, by on i jeho budoucí každoročně do obecní kasy
jménem činže 35 kr. zapravili, a tudy se jemu ta zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči 11. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní

Siehe neues Häuslergrundbuch der Gemeinde Kleinjentsch folio 309 Verschreibung des
Joseph Trieb.
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Fol. 777a

Chalupa Vavřince Zábranského.115
Léta Páně 1753 dne 30ho Xbris chalupa na obci malojenečské stojící vlastním nákladem
vystavěná nadepsanou Vavřincovi Zábranskýmu patřící k jeho vlastnímu, manželce a budoucím jeho dědičnému vládnutí a užívání na ten a takový způsob se jemu připisuje
a bude jeho povinnost milostivé vrchnosti v čas žní skrze šest dní pěší bez stravy a platu
robotovati a z užívajícího místa obecního do obce malojenečské každoročně jednu kopu
míšeňskou aneb jeden zlatý 10 kr. hotových peněz, přitom taky všechny přijíti mohoucí
onera, všeliké poselství v potřebách panských i obecních případnostech volně a poslušně
vykonávati, v tom když se tak věrně a poslušně zachovati bude, mocí zápisu tohoto nadepsanou chalupu, která s vědomím a povolením slav. knížecí vrchno-hejtmanské kanceláře
k jeho, manželce a budoucím vládnutí a užívání za vlastní se připisuje, ujištěnou míti má
za
18 kop
Ao. 1753 nadepsaný Vavřinec Zábranský maje tuto chalupu na obecním místě vlastním
nákladem vystavěnou a vyplacenou, jemu se ujišťuje
18 kop
A tak chalupu docela vyplacenou má.
Fol. 777b

Ves Malá Jenč.

Zápis Jiřího Zábranského.
Léta Páně 1785 dne 18. January na obecním místě v Malém Jenči skrze Vavřince Zábranského vystavěná chaloupka s povolením kanceláře jenečského jest prošacována Václavovi
Zábranskému, kterou popouští staršímu bratru Jiříkovi Zábranskému, z kteréžto chaloupky
on Jiřík Zábranský předně milostivé vrchnsoti ve žních 6 dní roboty bez stravy a platu
vykonávati, k obci ale též každoročně jednu kopu neb 1 zl. 10 kr. platiti, přitom také
všechen přijíti mohoucí onera, všeliké poselství v potřebách panských i obecních případnostech volně a poslušně vykonávati povinen bude, v čemž když on se volně a poslušně
zachová, tato chaloupka se jemu připisuje.
Předně stavení sednice, síň, kuchyně, komora, na tom 6 párů krovu, jedna lomenice, jedny
svisle, všecko velmi sešlé, při tom malý chlívek a zahrádka s 15ti malýma stromkama
vysazená, a prošacování za
30 kop
z kteréžto summy patřiti má:
Petrovi Zábranskému na vojně
7 kop 30 gr.
Mařeně sestře
7 kop 30 gr.
Jiříkovi Zábranskému
7 kop 30 gr.
Václavovi nejmladšímu
7 kop 30 gr.
––––––––––––––––––––

Facit

30 kop

Mimo Pratensi starší bratr jest povinen mladšímu za dědictví 12 zl. platiti.

115

Jeneček čp. 3, nyní Hostivice, Družstevní čp. 946.
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Ao. 1786 1 kopa Petrovi
7 kop 30 gr. Jiříkovi

6 kop 30 gr.
0

1789 6 kop 30 gr. Petrovi

0
Fol. 778a

1793 1 kopa Václ. Zábranskému

6 kop 30 gr.

1795 1 kopa dtto

5 kop 30 gr.

1796 1 kopa dtto

4 kopy 30 gr.

1797 1 kopa Václavovi

3 kopy 30 gr.

Ao. 1799 2 kopy Václavovi
Rozdíl dědictví po Mařeně Zábranské na
od rozdílu
na mše za ní
synu Petrovi na vojně
Jiří hospodář
Vencl v Litovicích

1 kopa 30 gr.
7 kop 30 gr.
2 gr.
1 kopa 52 gr.
1 kopa 52 gr.
1 kopa 52 gr.
1 kopa 52 gr.
––––––––––––––––––––

Facit
Ao. 1800
30 gr. na mše za Mařenu

7 kop 30 gr.
1 kopa 22 gr.

Poněvadž se při té chaloupce taky zahrádka od 37 sáhů vynachází, tudy se uzavřelo, by on
a jeho budoucí každoročně jménem činže 1 zl. do obecní kasy zapravili, a tudy se jemu ta
zahrádka dědičně připisuje.
V Jenči dne 11. Xmb. 1800.
Stibitz, vrchní
Ao. 1801
1 kopa 52 groše Václavovi v Litovicích
Ao. 1802
30 gr. na mše za Mařenu
1 kopa 52 gr. Jiřímu hospodáři

–
52 gr.
–

1803
1 kopa 30 gr. Václavovi
52 gr. na mše za Mařenu

Bezahlt und verzicht.

–
–

