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Úvod
Do rukou se vám dostává edice historických pramenů, která v naší odborné literatuře dosud
nemá co do tématu a rozsahu obdoby. Samozřejmě, že v minulosti byly tu a tam některé starší
domovní knihy vydány tiskem, jednalo se však spíše o příležitostné, vztahem k rodnému kraji
motivované činy, než o soustavnou ediční snahu. Náš cíl je v tomto ohledu jiný. Vydáním
souboru domovních, sirotčích a horenských knih chceme vytvořit materiálovou základnu pro
cílený a detailní výzkum venkovského panství na přelomu 16. a 17. století. Vesnice, o nichž
zmíněné knihy pojednávají, totiž bez výjimky patří k jednomu konkrétnímu vrchnostenskému
panství, nacházejícímu se v okolí města Strážnice. V průběhu 15. a 16. století se zde na
moravsko-uherském pomezí konstituovalo velké dominium, čítající jedno město, dvě městečka
a dvanáct vesnic, rozkládajících se jak v pomoravské nížině, tak v kopcovitém podhůří Bílých
Karpat. Před námi se tak otevírá mikrostruktura, obsahující celou škálu nejrůznějších dílčích
struktur, počínaje osídlením, přes ekonomii, až po sociální vztahy, jejichž studium může být
stejně lákavé pro historika, geografa, etnografa či sociologa. Ne že by snad některý z těchto
pohledů v bádání nad domovními a sirotčími knihami chyběl, ovšem náročná heuristická
práce s prameny většinu prací omezila na jednoho badatele a jednu či několik knih. Nám se
teď nabízí zcela jiná perspektiva, navíc umocněná potenciálem moderní výpočetní techniky.
Elektronické vydání totiž dovolilo nejen celou edici zpřístupnit veřejnosti, ale současně
umožnilo v jejich textových souborech cíleně vyhledávat. Dosavadní práce tak získává zcela
nový rozměr, protože témata jako mobilita poddaných, sňatková strategie, okruhy spřízněných
osob či péče o sirotky mohou být nahlíženy nikoli jen z jedné, ale hned z několika úředních
knih, v nichž je možné, třebas zatím jen v rámci jednoho panství, dotyčné osoby bez větších
obtíží najít.
Domovní knihy jsou v české historiografi i pramenem dobře známým, avšak nepříliš
využívaným. Téměř každý badatel zabývající se agrárními dějinami, J. Pekařem počínaje,
s nimi přišel různým způsobem do kontaktu, využíval jejich informací a interpretoval je.
Průkopníkem systematického studia byl na počátku 20. století třeboňský archivář J. Salaba,
který upozornil na význam pramene pro hospodářské dějiny. Současně naznačil některé
okolnosti jejich vzniku, související s rozšířením dědických práv poddaných po výkupu
z odúmrti. Práce badatelů z meziválečného období dobře charakterizují dva různé směry,
kterými se práce s tímto druhem pramenů může ubírat. Zatímco J. Nožička se zaměřoval na
regionální výzkum v rámci jednoho panství, J. Wolf se snažil postihnout vývoj domovních
knih v celé jejich šíři od počátku až do období 1. republiky. Nové impulzy v bádání
přinesla v 50. letech 20. století generace historiků, zastoupená D. Třeštíkem, J. Tlapákem
a F. Matějkem, pro něž byly domovní knihy bohatým zdrojem pramenů pro řešení témat
z oblasti sociálního rozvrstvení venkova i jeho právních zvyklostí. Posledně jmenovaný pak
poprvé detailně analyzoval sirotčí knihy a představil je jako nebývale bohatý zdroj informací
k životu poddaného obyvatelstva. Do této doby také spadá vydání základní práce věnované
našemu tématu, jež pochází z pera Vladimíra Procházky: Česká poddanská nemovitost
v pozemkových knihách 16. a 17. století. S důkladným právněhistorickým školením
a detailní znalostí českých pramenů vytvořil dílo, jehož závěry jsou dosud platné. Typologii
usedlostí odvíjí nikoli podle jejich velikosti, ale na základě právních vztahů, které je omezují.
Rozlišuje tak vztah mezi poddaným a vrchnosti, poddaným a farou či mezi poddanými
navzájem. Detailním rozborem knih a jejich kritickým srovnáním s urbáři, matrikami
a katastry vytvořil pro budoucí badatele metodiku a velice solidní základ pro práci s prameny.
V průběhu 60. let postupně vyšly i další závažné příspěvky a rozvinula se terminologická
diskuse, čímž zájem badatelů zřetelně kulminoval. O to výraznější byl jeho pokles v následujících desetiletích.
Zájem o studium úředních knih, pocházejících z moravských panství, se začal oproti
Čechám projevovat s jistým zpožděním, a to teprve v průběhu 50. let. Zmínili jsme již
průkopnickou práci F. Matějka o sirotčích knihách a neméně zajímavá je studie J. Pošváře
o Moravském viničném právu. Další bádání bylo obohaceno pracemi J. Tlapáka a I. Štarhy,
které reflektují obecně řešená témata a vytvářejí dosud chybějící srovnávací materiál pro

zkoumané české prostředí. Tehdejší výzkum se dotkl i souboru domovních a sirotčích knih
panství Strážnice, jimž se v několika příspěvcích věnovala H. Mainušová a M. Gajdoštíková.
Jisté oživení tématu přinesly v 90. letech práce B. Chocholáče, zaměřené na rozbor hospodaření
poddanských usedlostí. Sociální a kulturní akcent života poddaných oproti tomu odráží
současné práce R. Douška.
V souvislosti s nástinem dosavadního bádání je třeba se zmínit o použité terminologii
v označení knih. Nejstarší práce většinou využívají originálních názvů, jako jsou purkrechtní
registra či gruntovní knihy. Vedle nich se však poznenáhlu objevuje i název pozemková kniha,
který používali F. Vacek a V. Černý. Problém (jak konstatuje B. Chocholáč) nastal ve chvíli,
kdy bylo třeba pro potřeby archivního soupisu rozlišovat u starších pramenů mezi městskou
a gruntovní knihou, přičemž termín pozemková kniha se stal těmto dvěma nadřazený.
Následná diskuse na stránkách Archivního časopisu nepřinesla kýžené řešení problému
a mezi odborníky tak přetrvalo užívání starší terminologie. Jedinou výjimkou je názor
K. Novotného, který termínem gruntovní kniha, označuje knihy vedené vrchnostenským
úřadem pro evidenci změn v držbě poddanských nemovitostí, kdežto pozemkové knihy jsou pro
něj knihy evidující veškerou majetkoprávní držbu, zapsanou u okresních soudů po roce 1875.
Přestože má tato definice některé nedokonalosti a slabiny, je jisté, že její užití je vcelku správné.
Vždyť termín pozemková kniha má k charakteristice domovních knih z 16. a 17. století, které
primárně pojednávají o usedlosti jako celku a pozemky jsou zmiňovány spíše okrajově, značně
daleko. V naší edici se proto přidržíme termínu domovní kniha, který pokládáme za český
ekvivalent termínu gruntovní kniha, což dobře vystihuje obsah i zaměření zápisu v knihách.
Vedle něho používáme termínu sirotčí a horenská kniha, což jsou termíny, které prozatím
nevzbudily závažnější polemiku.
Domovní knihy jsou tedy úřední dokumenty, jejichž prostřednictvím vrchnostenští
úředníci evidovali poddanskou držbu nemovitostí a půdy, jejich převody, odkazy a prodeje.
Zápis měl povahu právního úkonu, který kodifikoval stav, v němž se usedlost při prodeji
nacházela, což je důvod, proč se mu věnovala náležitá péče. U větších statků se pečlivě
popisoval rozsah hospodářství, polností a jejich stav. Konkretizoval se podíl hotově složené
a splácené částky z ceny nemovitosti, zapisovaly se závazky nového majitele vůči prodávajícímu,
jeho dědicům, případně i předchozím majitelům a v neposlední řadě i vůči vrchnosti a obci.
S odstupem času přibývaly zápisy o splacených částkách a osobách, které je přijaly. V určité
závislosti na domovních knihách vznikaly tzv. sirotčí knihy, jejichž úřední a právní postavení
bylo obdobné. Sloužily k evidenci majetku, peněžních podílů a splátek náležejících sirotkům
po zemřelých majitelích poddanských nemovitostí.
V době, která je na konkrétní materiál o způsobu života na venkově velice skoupá, vytvářejí
domovní a sirotčí knihy materiál doslova nabitý informacemi. Zápisy vrchnostenských
úředníků nás informují o útržcích životů konkrétních majitelů poddanských nemovitostí,
jejich rodin a osudů. Podstatná část zápisů je věnována ekonomickým záležitostem spojeným
s prodejem statků a jejich splácením, jakož i vyplácením dědických podílů. Mrtvá řeč čísel
je však často proložena zjištěním, jaký oděv zanechala pozůstalým sirotkům jejich matka,
kam se platilo za docházku do školy, kolik bylo vyplaceno na pořízení svatební výbavy. Před
očima nám tak vyvstává pestrý kaleidoskop lidských osudů na pozadí válečných událostí na
moravsko-uherském pomezí před a v průběhu třicetileté války.
Martin Šimša

Domovní a sirotčí knihy strážnického panství z přelomu 16. a 17. století
(Úvodní studie)
Důležitým zdrojem pro získávání informací o starších podobách tradiční lidové kultury
jsou soudobé písemné prameny. Při charakterizaci jejích počátků nelze očekávat komplexnější
souhrn poznatků a z teoretického hlediska se ani nedá hovořit o výrazněji diferencované kultuře
lidových vrstev. Spíše lze pracovat v rovině obecnějších rozdílů mezi městem a venkovem.
Poznávání těchto odlišností nabývá určitější rysy až v podmínkách raného novověku, především
v průběhu 16. století. Při studiu příslušných historických pramenů je však zapotřebí uplatňovat
nejprve obecný historický pohled a teprve z takového hodnocení odvozovat poznatky o projevech
lidových venkovských vrstev.
K významným historickým pramenům náleží rovněž domovní (gruntovní, purkrechtní)
a sirotčí knihy, které se však v obecném měřítku jen málo dochovaly. A je opravdu mimořádné,
aby tyto materiály zůstaly zachovány v rámci celé správní jednotky, jakými byla jednotlivá
feudální dominia. Proto lze považovat za unikátní téměř ucelený soubor domovních a sirotčích
knih, dochovaných z přelomu 16. a 17. století pro strážnické panství.

Prameny
Strážnické panství představovalo rozsáhlý územní celek, který z větší části ležel podél
uherské hranice. Tato nevýhodná poloha přenášela městu i panství stálé nesnáze, zvláště
v dobách nepokojů a válečných střetů s Uhrami. V 16. století lze zaznamenat období
neobyčejného rozkvětu města i panství, které ukončil bočkajovský vpád v roce 1605 a navazující
válečné události. Před třicetiletou válkou to bylo dominium s největšími moravskými vesnicemi,
s největším moravským městečkem (Velká nad Veličkou) a druhým největším poddanským
městem (Strážnice – po Prostějovu).1
Máme-li znázornit stav dochovanosti v číselném vyjádření pro město Strážnici, tak se
zachovaly všechny domovní knihy (v počtu 6),2 sirotčí kniha zůstala pouze 1 (chybí 5).3
Poddanských vesnic a městeček na panství bylo 14, domovní knihy jsou zastoupeny z deseti
lokalit (chybí 4). V procentuálním vyjádření stavu dochovanosti domovních knih dostáváme
poměr 71,4 : 28,6%. Městečka Lipov a Velká nad Veličkou jsou členěna do dvou samostatných
částí (u obou Městečko a Závodí), které jsou podchyceny v samostatných domovních knihách,
podle dvou dochovaných sirotčích knih z Petrova bychom zde mohli analogicky předpokládat
rovněž dvě domovní knihy (Petrov a Petrov-Rybáře). Celkové množství domovních knih i se
samostatně evidovanými částmi některých obcí by pak představoval počet 17.
Sirotčích knih se dochovalo 11 (chybí 3), v procentuálním vyjádření dostaneme poměr
78,6 : 21,4%. Na rozdíl od domovních knih mají uvedená městečka Lipov a Velká nad Veličkou
centrální sirotčí záznamy pro obě části, zatímco pro obec Petrov existují dvě samostatné sirotčí
knihy. Celkový počet sirotčích knih tak představuje počet 15.
K těmto pramenům je nutno přičíst ještě 3 soudobé horenské knihy, které rovněž náleží
k pozoruhodným a v obecném měřítku málo uchovaným písemným památkám. Z Tvarožné
Lhoty jsou dochovány dvě horenské knihy pro vinohrady Šumberky,4 z Kněždubu jedna centrální
horenská kniha pro všechny vinohradní trati;5 tyto archivní prameny obsahují zápisy až do
začátku 19. století. Údaje z uvedených písemných zdrojů doplňuje soudobý urbář strážnického
panství z roku 1617.6 Všechny prameny poskytují ideální podmínky pro všestranné studium
poddanských, hospodářských a zčásti i společenských poměrů na strážnickém panství v období
konce 16. a první třetiny 17. století.
1
2
3
4
5
6

Srov. M a t ě j e k, F.: Lánové rejstříky Hradišťského kraje z let 1669-1971. Uherské Hradiště 1984, s. 66.
Všechny texty jsou obsaženy v předložených přepisech, nebyla zpracována pouze první kniha pro výsadní
domy (SOkA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 47).
Městské domovní knihy a jedna sirotčí kniha byly využity při přípravě historické monografie Strážnice,
vydané k 700. výročí první písemné zmínky o městě. Srov. P a j e r, J. a kol.: Strážnice. Kapitoly z dějin
města. Strážnice 2002.
MZA Brno, fond F 90, inv. č. 195 (záznamy od 1587), nebyl pořízen její přepis; MZA Brno, fond F 90,
inv. č. 196 (založena v roce 1618).
SOkA Hodonín, fond AO-Kn, inv. č. 9.
MZA Brno, fond F 90, inv. č. 5.

Tabulka I. Přehled dochovaných domovních a sirotčích knih
Strážnické panství

Domovní

Sirotčí

STRÁŽNICE
výsadní domy
výsadní domy + Židovská ulice
Rybářská ulice
Německá ulice
Staré město
Předměstí (4 díly)

SOkA Hodonín, AM-St, 47
SOkA Hodonín, AM-St, 48
MZA Brno, C 17, 376
SOkA Hodonín, AM-St, 49
SOkA Hodonín, AM-St, 50
SOkA Hodonín, AM-St, 53-56

nedochováno
nedochováno
MZA Brno, C 17, 357
nedochováno
nedochováno
nedochováno

HRUBÁ VRBKA

MZA Brno, C 17, 402

MZA Brno, C 17, 401

JAVORNÍK

MZA Brno, C 17, 406

MZA Brno, C 17, 405

KNĚŽDUB

MZA Brno, C 17, 388

MZA Brno, C 17, 389

LIDEŘOVICE (dnes Vnorovy) nedochováno

nedochováno

LIPOV
Městečko
Závodí

MZA Brno, C 17, 390
MZA Brno, C 17, 375

MZA Brno, C 17, 382

NOVÁ LHOTA

MZA Brno, F 90, 174

MZA Brno, C 17, 387

PETROV
Rybáře

nedochováno
nedochováno

MZA Brno, C 17, 403
MZA Brno, C 17, 359

RADĚJOV

MZA Brno, C 17, 381

MZA Brno, C 17, 380

ROHATEC

MZA Brno, C 17, 386

MZA Brno, C 17, 358

SUDOMĚŘICE

nedochováno

nedochováno

SUCHOV

MZA Brno, C 17, 348

nedochováno

TVAROŽNÁ LHOTA

MZA Brno, C 17, 394

MZA Brno, C 17, 396

VELKÁ NAD VELIČKOU
Městečko
Závodí

MZA Brno, C 17, 370
MZA Brno, C 17, 368

MZA Brno, C 17, 367

ZVOLENOV (dnes Petrov)

nedochováno

MZA Brno, F 90, 192

K charakteristice uvedených pramenů je nutno připojit údaje o jejich vzniku a časovém
rozsahu. Domovní a sirotčí knihy pro obce strážnického panství byly jednorázově založeny
v letech 1593 (Rohatec, Petrov) a 1594 (ostatní lokality), jak svědčí letopočty na titulních
listech většiny dochovaných exemplářů, stejně jako jejich jednotná úprava a identický písařský
rukopis. Byly založeny za Jana Jetřicha I. mladšího z Žerotína, který držel strážnické panství
v letech 1568-1599.7 Záznamy však zachycují ještě starší stav a v úvodu téměř každého zápisu
(především u domovních knih) se odkazuje na původní prameny, zatímco tyto záznamní
knihy jsou nazývány „nová registra“. Zdá se, že většina vesnic měla před tímto datem starší
knihy, jak lze soudit podle uvádění starších pramenů: „knihy staré dlouhé [purgkrechtní]“ nebo
„knihy staré větší“ či „knihy staré veliké“ (Radějov), „knihy staré prostřední purgkrechtní“ (Velká
nad Veličkou), „knihy staré purgkrechtní“ (Lipov) atd.
Z uvedeného časového horizontu se vymykají pouze obě knihy z Nové Lhoty, které jsou
datovány až k roku 1609, kdy strážnické panství držel Jan Fridrich z Žerotína (1605-1617).
Záznamy pocházejí od Bartoše Biskupického, „písaře sirotčího toho času na Strážnici“. Mladší
je rovněž sirotčí kniha ze Zvolenova, založená v roce 1601.
Domovní a zřejmě i sirotčí knihy – jak dosvědčuje jeden dochovaný exemplář - pro město
Strážnici byly založeny v roce 1595. I zde záznamy odkazují na starší prameny, které se zde
přesně citují. Pro zápisy městských domů sloužily „knihy staré bílé purgkrechtní“, „knihy staré
červené purgkrechtní“, „knihy staré černé dlouhé purgkrechtní“, „knihy staré černé malé purgkrechtní“
či „knihy staré krátké [purgkrechtní]“. Zápisy o domech se odvolávají rovněž na sirotčí knihy,
z nichž nejčastěji jsou citovány „knihy staré červené sirotčí“, popřípadě s upřesněním „knihy
staré červené sirotčí o jednej desce“, „knihy staré červené sirotčí o jedné desce odlomené“ či „knihy staré
červené sirotčí, od kterých j[es]t deska odtržena“. Jiné starší zápisy obsahovaly „knihy staré červené
sirotčí s klauzulemi“, „knihy staré sirotčí černé“ nebo „knihy staré červené skoupené“, citované také
jako „knihy staré skoupené v kůži červené“. Písařem všech nových městských i venkovských knih
z let 1593-1595 byl Václav Letovský, „obyvatel z městečka Bozskovic a Ježova“. Jeho rukopis je
velmi pečlivý, úhledný a dobře čitelný, knihy mají přehlednou úpravu.
Úvodní zápisy u domovních knih obsahují podrobné údaje o nabytí nemovitostí s poukazem
na starší prameny. Pak následují souvislé záznamy o splácení, popřípadě o dalším prodeji, které
sahají až po rok 1604. Z následujícího roku 1605 vesměs zápisy chybí, tato situace je ohlasem
tragického vpádu bočkajovců, který se zde cituje jako „nepřátelský vpád“.8 U mnoha usedlostí
je poznámka „pusté“ nebo se nemovitost při dalším prodeji uvádějí jako „požár“. Další záznamy
opět navazují po několikaleté odmlce a plynule pokračují až k roku 1618. Po tomto datu je
u naprosté většiny usedlostí poznámka „pusté“ a další záznamy končí, nebo se znovu objevují
až ve třicátých a čtyřicátých letech. Poslední zápisy – ovšem jen u některých nemovitostí –
pocházejí z let 1660-1662. Pouze u městských domovních knih zápisy pokračují a jsou vedeny
až do konce 18. století, ojediněle až do začátku 19. století, kdy byly staré domovní knihy
nahrazeny centrální německy psanou evidencí domů na předtištěných formulářích. Zápisy
v sirotčích knihách sahají plynule po rok 1618, který jen výjimečně překračují.
K celkovému provedení dokumentů lze připojit poznámku k jejich jazyku, slohu
a vzhledové úpravě. První zápisy z přelomu 16. a 17. století jsou ohlasem vysoké úrovně
renesanční vzdělanosti a kultury. Některé exempláře mají kaligraficky provedené titulní
listy, ozdobná záhlaví jednotlivých položek, často s písařskými ozdobami, písmo je pečlivé
a dobře čitelné, obsah věcný a významově srozumitelný. Tato situace doznívá ještě po
Bílé hoře, avšak již u zápisů z třicátých a čtyřicátých let se začíná projevovat povrchnost,
do jazyka pronikají germanismy, místy se objevují i německy psané záznamy. Zároveň lze
sledovat výrazné zhoršení životních podmínek a pauperizaci obyvatel v městě i na celém
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Srov. jeho závěť v M a t ě j e k, F. (ed.): Moravské zemské desky III. Kraj olomoucký. Praha 1953, č. 8 na
s. 332-335.
Jan Diviš z Žerotína a na Židlochovicích, jeden z poručníků nezletilého majitele strážnického panství Jana
Fridricha z Žerotína, píše 6. srpna 1605 do Basileje: „Oznamuji Vám, že na panství strážnickém nemáte jakž
Strážnice, tak městeček ani žádný vsi celý, neb všecko od nepřátel vypáleno a vyplundrováno jest v tom celým kraji
strážnickém týměř až po Hustopeč.“ ZA Opava, pobočka Olomouc, fond RA Žerotínů Bludov, knihy č. 18
(Kopiář české korespondence Jana Diviše z Žerotína), f 392a. Při bočkajovském vpádu přišla Strážnice
o většinu starších písemností, byly zničeny rovněž všechna řemeslnická přivilegia a artykule. Domovní a
sirotčí knihy se uchovaly, protože byly uloženy na zámku.

panství, která se projevuje v nesoustavných a pouze příležitostných splátkách nemovitostí,
a to vesměs jen v malých částkách. Podle pokračujících zápisů v městských knihách, stejně
jako podle jiných archivních pramenů, můžeme sledovat další vývoj česky vedené písemné
agendy, v níž se v průběhu 18. století stále více objevují germanismy. Vlivem byrokratického
úřadování městského magistrátu v první polovině 19. století dochází nejen ke slohovému
a obsahovému rozmělňování dokumentů, ale i k naprosté degradaci českého jazyka. Navíc od
konce 18. století byla úřední agenda vedena důsledně v němčině, kterou úřednictvo ovládalo
nesrovnatelně dokonaleji než svoji rodnou řeč.

Námětové okruhy
Při hodnocení zveřejněných přepisů domovních a sirotčích knih se nabízí široký tematický
okruh studia a mnohostranná škála využití získaných poznatků. Texty domovních knih
poskytují především dokonalý přehled o počtech gruntů či usedlostí v lokalitách, včetně
příslušných výměr polností. Kromě poznatků o velikosti sídel získáváme rovněž představu o
rozmístění příslušných jednotek v jejich zástavbě (půdorysu).9 Při záznamech bylo zachováváno
pomyslné číslování a pořadí domů v obecném označení od „dolního konce“ po „horní konec“
a odtud nazpět opačným směrem.10 Někde je další text knihy uveden – zhruba uprostřed
číselného pořadí – poznámkou „druhá strana“ (Radějov), „druhá strana Závodí“ (Velká nad
Veličkou). Při rozlišení této situace lze uvést pozoruhodný detail, že obecné dělení sídla na
„dolní“ a „horní“ část vycházelo nejen z terénních podmínek, ale současně i podle toho, že
za „dolní“ část byl považován začátek sídla směrem od města – střediska panství. Uprostřed
sídla bývá uváděn „radní dům“ nebo „rathauz“, na jeho koncích „chalupy pastuší“ (Rohatec) či
„pastýřská chaloupka obecní“ (Tvarožná Lhota) ap.
Jako příklad bychom mohli uvést podhorskou obec Velkou (Hrubou) Vrbku, kde na konci
16. století identifikujeme tuto skladbu: z celkového počtu 71 usedlostí byly 4 celolány (včetně
zákupného fojtství), 1 třičvrtilán, 41 pololánů, 2 čtvrtlány, 20 podsedků, 2 půlpodsedky
a 1 mlýn. Podle sledu popisovaných jednotek lze rovněž určit začlenění jednotlivých druhů
usedlostí v půdorysu sídla: usedlosti s velkou výměrou polností tvořily jádro původní osady,
v němž se v té době jen výjimečně objevovaly dělené usedlosti s menší výměrou. Naproti
tomu na okrajích sídla se nacházely pouze usedlosti s menší a nejmenší výměrou, jako byly
podsedky a půlpodsedky. K celkovému obrazu soudobého sídla náleží lokalizace mlýna, který
stál u rybníka pod vesnicí.
Obdobný model členění poskytuje nížinná obec Rohatec, kde navíc byla zastoupena
rybářská část, jak bylo obvyklé u všech sídel v blízkosti toku řeky Moravy. Z celkového počtu
78 usedlostí bylo 14 rybářských gruntů,11 16 pololánů, 46 podsedků (z toho 19 v oddělené
kolonii - „usedlí lidé u přívozu“), farní dům a pastouška. V Rohatci nacházíme pokročilejší
vývojový stupeň, kdy původní usedlosti s větší výměrou byly povětšině již rozdělené, jak
dokládá i nepravidelné rozmístění jednotlivých sídelních jednotek v půdorysu vesnice.
Centralizované umístění měly pouze rybářské grunty a zmíněná přívozská kolonie.
V jiných příkladech bychom mohli uvést údaje o velikosti dalších sídel na strážnickém
panství. V Kněždubu je prezentováno toto složení usedlostí: z celkového počtu 91 domů bylo
34 pololánů, 4 čtvrtlány a 50 podsedků, dále radnice a dva svobodné dvory nižší šlechty.12
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K rekonstrukci originálních půdorysů jednotlivých obcí můžeme úspěšně využívat příslušné plány
stabilního katastru, které zobrazují – kromě domkařské zástavby a jiných mladších zásahů – ještě původní
situaci, zachycenou v domovních knihách z přelomu 16./17. století.
Toto označení pozdějšího původu samozřejmě v knihách není uvedeno. Číselné označení domů, používané
v domovních knihách, se však uchovalo až do přečíslování v osmdesátých letech 19. století a ve skryté
podobě se dá identifikovat i v dnešním číslování obcí.
K těmto gruntům nepřináležela obvyklá výměra polnosti, určující byla „říka“ (část řeky Moravy), dále
štěpnice a louka (po jedné i více), někdy rovněž vinohrad a chmelinec.
Dvůr Sebolda Čačka z Herndorfu se nacházel na okraji vesnice, na „dolním konci“ směrem ke Strážnici;
v roce 1614 byl prodán Janovi Rejtejnovi z Varjelit. Druhý dvůr, náležející Šťastnému Matuškovi z Topolčan
a po něm Jeremiáši Michálkovi z Čachtic, ležel uprostřed vesnice; z něho vznikl později kněždubský dvůr
ke strážnickému panství.

Ze skladby můžeme odvodit pokročilé dělení původních usedlostí, které ležely vedle sebe
v celém areálu vesnice. Přesto i z této situace lze rekonstruovat polohu pololánických usedlostí
v původním umístění a podsedky na okrajích sídla. Městečko Velká nad Veličkou mělo v obou
částech, Městečku a Závodí, celkem 263 usedlostí (včetně radnice, bratrského domu a tří
mlýnů). Lipov jako druhé městečko panství obsahoval celkem 144 usedlostí (včetně radnice a
dvou mlýnů). U tohoto městečka lze upozornit na výskyt usedlostí, označených jako „hoštáky“
a soustředěných ve stejnojmenné části sídla; toto označení se ve větší míře vyskytuje také
v Radějově.13 Nejmenší osadou panství byl Suchov, kde se nacházelo pouze 31 usedlostí.
Zde se sice na některých místech rovněž citují „knihy staré purgkrechtní“, ale více se vyskytují
záznamy „podle vrubu“ či „podle vrubuov“ a splácení nemovitostí „podle zřezání z téhož vrubu“.
Zcela jiný obraz poskytují rozbory domovních knih ze samotného města Strážnice,
obývaného rozrůzněnou skladbou sociálních vrstev - měšťany, řemeslníky, Židy, početnou
rolnickou složkou a městskou chudinou, která se ovšem v domovních knihách neuvádí. Zde
je možno propojit údaje o počtech domů s bližšími poznatky demografického charakteru.
V několika samostatných a víceméně i samosprávných městských čtvrtích (viz tabulka I)
lze napočítat před bočkajovským vpádem v roce 1605 celkem 469 domů nebo usedlostí. Na
základě tohoto množství je možno rekonstruovat předpokládanou lidnatost města, která se
zřejmě pohybovala v rozmezí 3800-4300 obyvatel.14 Obdobně bychom mohli postupovat také
u městeček na strážnickém panství, Lipova a Velké nad Veličkou, ale i u všech ostatních sídel
na strážnickém panství.
Jiným pozoruhodným námětem je skladba a původ obyvatel na strážnickém panství.
Kromě převládajících starousedlíků, složených z autochtonního obyvatelstva a z vrstvy
předchozích přistěhovalců, jejichž původní provenience je již nezjistitelná, poskytují prameny
přehled o soudobém přistěhovalectví v daném období přelomu 16. a 17. století. V tomto
proudu zaujímá podstatné místo Slezsko („Slizsko“, „Slisko“) a Polsko, tyto nové osadníky
nacházíme ponejvíce v Nové Lhotě, Javorníku, Kněždubu, ale i v samotné Strážnici. Nejčastěji
jsou označováni příjmením Slezák, Polák, Polách, Poláček či Polášek, Lech, můžeme je
identifikovat také podle příjmení (Karvinský, Kunčický, Ostravský, Těšínský, Čerlucký,
Skřinař ad.), ale i podle křestních jmen (Vojtek, Guncek, Štefek, Hedvika). Jinou otázku
představuje obyvatelstvo z německého jazykového prostředí, které bylo v naprosté menšině
a nacházíme je nejen ve Strážnici, ale ojediněle i ve vesnicích na panství. Objevují se rovněž
stopy chorvatské kolonizace, obvykle spojené s příjmením Charvát. Kupodivu nacházíme jen
málo příjmení, která by dokládala větší přítomnost obyvatelstva slovenského původu. Kromě
obecně rozšířeného příjmení Slováček, které nemusí vždy svědčit o přímém přistěhovalectví,
lze s tímto národnostním prostředím spojovat především příjmení Slovák, hodně rozšířené
v městě i na venkově. Ve Strážnici je doložena také přítomnost obyvatelstva italské národnosti.15
Další okruh poznatků poskytuje sledování vztahů mezi městem a venkovskými obcemi,
především v otázce přistěhovalectví obyvatelstva. Jak se zdá, tyto vztahy byly pouze
jednostranné, a to v přílivu venkovských obyvatel do města. Pokud není v pramenech uveden
přímý údaj, lze tak soudit podle srovnávání shodných příjmení nebo podle splátek nemovitostí
či sirotčích pozůstalostí do venkovských obcí. Podle těchto dokladů byly v tomto směru
nejtěsnější vztahy s okolními vesnicemi Petrov, Radějov a Tvarožná Lhota, ale nacházíme
i nikoliv ojedinělé případy ze vzdálenějších městečcích Lipově a Velké nad Veličkou.
Podle dochovaných knih můžeme sledovat také rozšíření vinné révy a názvy vinohradních
tratí. Pěstování vinné révy je doloženo ve všech obcích strážnického panství počínaje od
Velké nad Veličkou, zatímco výše položené obce Suchov, Javorník a Hrubá Vrbka neměly
vlastní vinohradní trati a využívaly vinohrady v sousedních níže ležících obcích. Mnoho
důležitých zmínek o vinohradnictví nacházíme už v domovních a sirotčích knihách obcí,
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Název z německého Hofstadt („Hofstat“), původně ve smyslu půlpodsedek či „malý podsedek“, ale zde
pravděpodobně už i jako domkař - chalupník. V soudobých pramenech se hoštáky ojediněle uvádějí ještě
v domovních knihách ze Suchova, Nové Lhoty a Tvarožné Lhoty. V pauperizovaném Radějově je známa
z 19. století vrstva domkařů bez polností, kteří se nazývali „hoštáčníci“ a „půlhoštáčníci“, jejich domky
„hoštáky“ a „půlhoštáky“ a celé části obce se říkalo „Hoštáky“.
Srov. C h o c h o l á č, B. – K n o z, T.: Žerotínské století. In: J. Pajer a kol.: Strážnice, c. d., s. 113.
K přehledu o původu obyvatel v městě Strážnici srov. P a j e r, J.: Strážnice v pozdní renesanci (Studie
o městě a obyvatelích na konci 16. a začátku 17. století). In: J. Pajer a kol.: Strážnice, c. d., s. 165-170.

ovšem nejcennější údaje k tomuto tématu přinášejí tři dochované horenské knihy. Horenská
kniha z Kněždubu obsahuje několik set záznamů o kupech a prodejích tamních vinohradů
z let 1609-1831. Kněždubská „hora“ (vinohrady) byla po Strážnici a Lipovu rozlohou největší
na celém panství, je svědectvím vinohradnických tradic v dnes už zcela nevinařské obci.
Rozlohu soudobých vinic dokládají četné názvy vinohradních tratí: největší byla Lesková hora
(také Leskovce či Leskovky), dále Kuní hora, Veselá hora, Vlčí hora, Dobrá hora, Fryzáky
a některé menší tratě, jako Závistné, Krátké, Zadní a Pražměnka. V Kněždubu vlastnilo
vinice rovněž mnoho přespolních lidí z Lideřovic, Vnorov, Veselí nad Moravou, Hroznové
Lhoty, Tvarožné Lhoty, Tasova, Kozojídek, Žeravin, Hrubé Vrbky, ojediněle i ze Strážnice
a Radějova, ale také ze Starého Města, Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Vrbovců.16
Splátky z vinohradů byly promíjeny, pokud se v příslušném roku nic neurodilo, nebo naopak
se platily každoročně a pak byla ve smlouvě formulka „uroď se neb neuroď“ či „buď ouroda neb
neouroda.“
Ze sirotčích knih máme podrobné informace o poddanských poměrech na strážnickém
panství. Pomineme-li povinnosti majitelů poddanských usedlostí, stanovené především
v urbáři z roku 1617, zůstává ještě mnohostranná oblast, dotýkající se života obyvatel. Jedním
z námětů je například zbíhání poddaných z osazených gruntů a stěhování na jiná panství.
Z města nejsou o této situaci prakticky žádné záznamy, opouštění gruntů se zvyšovalo
úměrně k vzdálenosti vesnic od centra panství: v nejbližším okolí spíše ojediněle, zatímco
v nejvzdálenějších obcích strážnického dominia, nazývaného „horní“ panství (dnešní
národopisný region Horňácko), nabývalo zbíhání poddaných skutečně masového měřítka.
U takových sirotčích poddaných bývá připojena poznámka „své vůle užívá“ nebo „nestaví
se k rejstrům“ a jejich sirotčí „spravedlnost“ propadla majiteli panství. Dalším jevem bylo
propouštění z poddanosti a stěhování obyvatel na jiná dominia. Pokud se tak dělo s povolením
vrchnosti, sirotčí majetek poddaným zůstával. V opačném případě majetek opět přešel na
majitele panství, například se zdůvodněním pro nepovolený sňatek nevěsty: „že v řádu nestála
a bez vuole vrchnosti se vdala“ (Hrubá Vrbka).
Vrchnost si také vybírala mezi venkovskými poddanými a povolávala je do svých služeb.
Například Jíra Šimeček z Hrubé Vrbky a Mikuláš Všetečka z Javorníka sloužili na strážnickém
zámku jako drábi, Mikuláš Tichý z Velké nad Veličkou byl na zámku klíčníkem, Jíra Kopřiva
z Kněždubu tam pracoval v pekárně a jeho rodák Martin Duchoněk „ten v kanceláři na zámku
slouží,“ 17 podobně Mikuláš Janových, Pavel Javornický a Jíra Turek z Javorníka pracovali
ve strážnickém panském dvoře. U Zuzany Školudové z Hrubé Vrbky je poznámka, že „za
kuchařku v Strážnici u Bratřích ve zboře zůstává“ a Kateřina Martináková z Tvarožné Lhoty
sloužila u strážnického evangelického kněze Jana Miletínského.18 Přesto se mohli poddaní
vyučit řemeslu nebo navštěvovat i školy, ovšem opět s povolením vrchnosti. Tak Jíra Šimečkův
z Javorníka chodil do školy v Blatnici, sirotci Mikuláš a Jíra Nezdenští z Radějova navštěvovali
školu (asi bratrskou) v Nivnici, Jan Kučera ze Zvolenova se školil u bratří v Podivíně,
nejprve u Daniela Dolfina a pak u Jiříka Lachusta, mlynářský syn Jan Mezný z Velké nad
Veličkou se vzdělával u bratra Jana v Hodoníně a Jan Konečný, syn mlynáře z Petrova, byl
na „literním“ učení – nepochybně u svého strýce Matouše Konečného – až v Mladé Boleslavi
(srovnej dále).19
Sirotčí knihy podávají množství dalších zpráv podle rozmanitých námětových okruhů
a zorných úhlů. Odsud se například dovídáme o početnosti dětí v rodinách a jejich úmrtnosti,
poznáváme frekvenci křestních jmen a dochovaných nejstarších příjmení.20 Ve spolupráci
se soudobými domovními knihami lze vytvořit mnoho přehledů a statistických výkazů,
zahrnujících jednotlivé obce nebo celé panství. Uvedená témata jsou míněna jako náměty
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Citováno podle popularizačního příspěvku P a j e r, J.: Nové prameny k dějinám Kněždubu. Kněždubský
zpravodaj 2005, č. 1, s. 19-21.
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pro další studium, samozřejmě se dá stanovit i celá řada dalších. Jako příklad můžeme uvést
povšechné zpracování a využití těchto pramenů pro obec Hrubou Vrbku.21
Prameny poskytují údaje o obyvatelích Hrubé Vrbky, především o jejich jménech a rodinách.
Nejstarší příjmení, z nichž většina už dávno vymizela, jsou nezvyklá: Baček, Barinus, Ďatel,
Fiant, Fifík, Horčica, Hurýšek, Hyjač, Kavják, Klamba, Koplo, Kutějka, Macigal, Onučka,
Ožvalda, Sečna, Skřipa, Školuda, Trachta, Trubač, Vejskal. Objevují se však i příjmení, která
se v obci dochovala dodnes: Mikloš (později Miklošek), Mlýnek, Rumíšek, Šácha, Škoda,
Zálešák, a v návaznosti i další novodobá příjmení, jako Čambal, Hošek, Hránka, Zdeněk
a další. Některá stará příjmení vznikla z původních - nejčastěji dvouslovných – přezdívek:
Kejchavka, Močihuba, Mřihlad, Vrtihrach, Zvedinos. V podstatě lze říci, že obě knihy
zachycují ještě původní obyvatelstvo, než je překryly další přistěhovalecké vlny po válečných
událostech.
Sirotčí knihy poskytují rovněž dokonalý přehled o počtech dětí v rodinách a jejich křestních
jménech. Vysoká úmrtnost dětí byla příčinou, že jejich počet v rodinách byl malý, obvykle
tři až pět, ale často pouze jedno nebo dvě. Přesto nejsou výjimečné ani velmi početné rodiny.
Uvádím několik příkladů: v roce 1593 zůstalo po zemřelém Jírovi Vracovském 11 dětí, a to
Duchek, Toman, Štěpán, Markéta, Jan, Mikuláš, Jíra, Matěj, Martin, Pavel a Barbora. V roce
1600 zbylo po nebožtíku Václavu Hoškovi 10 dětí: Jan, Matěj, Petr, Filip, Běta, Markéta,
Kuna, Anna, Barbora a Markéta mladší s druhou ženou. Z roku 1606 se uvádí v pozůstalosti
Martina Kačera 9 dětí: Anna, Zuzana, Dorota, Kateřina, Jíra, Pavel, Martin, Jan a Marek.
(Jiná soudobá mužská křestní jména: Bartoň, Daněk, Eliáš, Šimek, Zachariáš, ojediněle
i Bernart a Kryštof.) Ze záznamů vyvstává také vysoká úmrtnost rodičů. Pokud umírali
otcové rodin záhy, matky-vdovy se kvůli sirotkům co nejdříve znovu provdávaly. Bylo to
ovšem i opačně, protože v sirotčích soupisech se velmi často uvádí na místě matky „macocha“.
Z dalších zmínek si lze vytvořit představu o náboženských poměrech v Hrubé Vrbce.
Podle častých odkazů na zbor se můžeme domnívat, že obyvatelstvo obce náleželo vesměs
k českobratrskému vyznání. (V obcích, kde existoval kostel, se obyvatelstvo hlásilo ke dvojímu
vyznání, bratrskému a utrakvistickému.) Údaj z roku 1610 dokládá rozšiřování bratrského
areálu: tehdejší fojt Jan Miklošů daroval grunt č. 21 „i s tím půl lánem roli na stavení domu
bratrského, za kterýchžto grunt obec vrbecká dali jemu louku slove Na zbytcích.“ V roce 1602 zde zemřel
bratrský kněz Martin Šácha, v jehož pozůstalosti se vyjmenovává také 28 knih s náboženským
obsahem.
Nejzámožnějším obyvatelem Hrubé Vrbky byl fojt Janoš Tvrdoň, který v roce 1570 koupil
původní zákupné fojství s lánem roli a řeznickou jatkou. Když v roce 1599 zemřel, zůstal po
něm značný majetek: v hotovosti na tolarech a dukátech 2806 zlatých, uložených na radnici
v Uherském Hradišti, nemovitý majetek byl odhadován na 1700 zlatých. Při srovnání se
soudobými cenami by bylo možno za takové jmění koupit třeba 10 velkých pololánických
usedlostí nebo na 50 vinohradů. V okolních vesnicích zajisté nebyl nikdo zámožnější, 22 ale
v městě Strážnici lze najít rovnocenné majetkové srovnání se jměním Martina Mitmánka,
někdejšího strážnického purkmistra a majitele výsadního domu na rynku, který zemřel v roce
1601.23 Tvrdoňův značný majetek vznikl zřejmě z prodeje vína, protože v seznamech dluhů
jemu povinných čteme i nemalé položky za dodané víno do Velké nad Veličkou, Uherského
Hradiště a Uherského Brodu, ba až do Vizovic.
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Ke starousedlému městskému obyvatelstvu patřili rovněž Židé, kteří obývali zvláštní část
města s vlastní samosprávou. Domovní kniha pro výsadní domy a Židovskou ulici přináší
soupis podsedků se jmény židovských obyvatel, která se objevují i na venkově. Strážničtí Židé
zde vystupují v roli finančníků, kteří půjčovali menší i větší obnosy peněz, brali do zástavy
cennosti a usilovali o nabývání nemovitostí i vinohradů. Souhrn údajů poskytuje barvitý obraz
o životě a finančním podnikání židovské komunity ve Strážnici.
Zadluženost venkovského obyvatelstva u Židů měla různou intenzitu. Například v Rohatci
a v Nové Lhotě nejsou takřka žádné záznamy o židovských dluzích, ojedinělé zápisy s malými
peněžními částkami nacházíme v Hrubé Vrbce, Lipově a Javorníku. Naproti tomu obyvatelé
z obcí v okolí města, jako byl Petrov, Zvolenov, Radějov, Kněždub a Tvarožná Lhota, měli
značné dluhy u strážnických Židů. Například v Radějově u gruntu č. 64 je poznámka: „Ten
grunt jest podstaven Pinkusce Židovce v takovém spůsobu, aby Štěpán Bělobrad z něho té Pinkusce
15 zl vyplatil.“ 24 Také radějovský mlynář měl značné potíže s vyplácením svého zadluženého
mlýna u strážnického Žida Michala koželuha, který mu půjčil 58 zlatých na vysoký úrok. 25
Jiný strážnický finančník Šalomoun Žid koupil v roce 1594 podsedek ve Velké nad Veličkou,
který hned vyměnil za sousední, platil po dva roky a pak se už neuvádí. 26
Stav zadluženosti vesnických obcí u strážnických Židů můžeme názorně sledovat
v Petrově, kde někteří obyvatelé byli dlužni třem až pěti židovským věřitelům naráz. Tak po
Staňkovi Bartoňovém zůstaly dluhy: „Holomkovi Židu do Strážnice 16 zl, Šalomounce Židovce
do Strážnice 8 zl, Dobrušovi Židu do Strážnice 4 zl, Jozefovi Židu do Strážnice 1 zl 15 gr“; po
Tobiáši Mlynářovi: „Pinkusce Židovce 8 zl, Danielovi Židu 24 zl, Aronce Židovce 4 zl, Chaskovi
Židu 14 zl 17 gr 1 den“; po Lukáši Krejčířovém: „Abrahamovi Židu Holomkovi 13 zl, Danielovi
synu Mojžíšovi 1 zl 24 gr, Šerému Židu 1 zl 10 gr“; po Jírovi Charabcovi: „Dobrušový[mu] zeti
Židovi dluhu 12 zl 15 gr, Mojžíšovi Danielový[mu] synu 18 zl, Davidovi Holomkovýmu strejci
12 zl, Levovi Šalomounčiné[mu] 3 zl 8 gr, Šalomounce Židovce 2 zl 15 gr.“ 27
Texty domovních a sirotčích knih obsahují „mezi řádky“ ohlasy historických dějů a uvádějí
mnohé kulturní zajímavosti. Tak třeba v sirotčích výdajích u Jiříka Hrotka ze Zvolenova se
k roku 1612 uvádí položka „za šabli, kdy na vojnu do Polsky jíti měli 6 zl.“ 28 Údaje o válečných
událostech nacházíme také v dalších soudobých pramenech. Například v sirotčích knihách
se po vpádu uherských povstalců v roce 1605 poměrně často objevuje u jmen rodinných
příslušníků, ba někdy i celých rodin, poznámka „zajatý od nepřítele.“ Vykupování rodinných
příslušníků ze zajetí dokládá zápis z Velké nad Veličkou k roku 1614 u Jana Mezníka: „což
jest do Trnavy na vejplatu [...] z Budína z zajetí nepřátelského zaplatil.“ 29 V této souvislosti je
rovněž zajímavý údaj, objevující se v některých výdajových položkách sirotčích knih z Hrubé
Vrbky a Lipova: „na Tatary zbírky, aby nepálili“, který prozrazuje vybírání výpalného od Turků
a Tatarů, Bočkajových spojenců.
Také horenská kniha z Kněždubu se zmiňuje o některých událostech ze soudobého života
obce. Dovídáme se zde, že v roce 1639 obec pokládala splátky za kostelní zvon mistru zvonaři
do Uherské Skalice.30 Poměrně časté jsou i zápisy o pohnutých osudech obyvatel. Kolem
roku 1600 je doložen zápis o Matěji Majůvkovi, „kterýž pro přestoupení Božího přikázání
mistrem popravním za bránú města Strážnice, jenž slove Veselskou, své skončení vzal a sťat byl.“ 31
K roku 1668 čteme v horenské knize, že Jíra Koníček „skrzeva ruce pohanské tatarské jest zabit
a manželka jeho od těch Tatarů i s dítkami jest vzata.“ 32 Podobně byli zajati od Turků a Tatarů
také Matouš Procházka a Kateřina Chovancová. O Ondřeji Sekáčovi je poznámka z roku
1682, že „nešťastnú smrtí z toho světa zešel a od Tatarů jest i s manželkú svú zabit.“ 33 Jindy zase
najdeme zápis (z roku 1690) o verbování na vojnu: „Poněvadž J.M. Cí[sařská] potřebuje vojáků,
týž Martin Smolař dal se zverbovat za dědinu Kněždub.“ 34
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Sirotčí knihy obsahují rovněž množství cenných dokladů o hmotné kultuře obyvatel,
především o lidovém oděvu, který se popisuje ve velmi detailním výčtu, často s uváděním
speciálních názvů. Spíše informativní charakter mají soupisy domovního zařízení,
hospodářských nástrojů a řemeslnických dílen, vzácně jsou uváděny také zbraně, případně
knihy.35
Podle dochovaných sirotčích inventářů si můžeme vytvořit představu o starších podobách
lidového oděvu, především pro ženský oděv. Běžně jsou zastoupeny názvy oděvních součástek
„letnice“, „rukávce“, „fěrtoch“, jak se dodnes dochovaly v lidovém oděvu. Objevují se zde také
názvy dalších součástek, jako je „karmazínový kabátek“ (Petrov), „kabátek šamlatovej“ (Radějov,
Tvarožná Lhota), „obléčko z červeného karmazínu ze třema aksamitovými šňůrkami“ (Kněždub),
případně „mezulán na kabátek“ (Lipov). Tuto součástku lze nejspíš ztotožnit s ženským
kabátkem, jak jej známe z horňáckého kroje. Snad také výraz „kolárek“ (Kněždub, Lipov) nebo
„kolárek damaškový“ (Petrov) může být spojován s límcem, nejedná-li se ovšem o krejzlík, tedy
součástku z městského oděvu.
Z popisovaných oděvních součástek lze upozornit zvláště na pokrytí hlavy. Jsou to
původní šatky, které se někde uvádějí také jako „roušky“, „rúšky“. Nejnázorněji je přibližuje
položka z Kněždubu ve znění „šatky na hlavu z krajkou a bez krajků“. Patří k nim i tzv.
„brněnky“, citované v Tvarožné Lhotě a Lipově, byly také „hedbávné“ nebo „prosté“ (konopné).
Další pokrývky hlavy, „plachetky“, popřípadě „plachetky oděvací“, jsou uváděny běžně, některé
i podle velikosti, jako například v Tvarožné Lhotě „koudelné plachetky po třech loktech“, tedy
pozdější známé „tříloketky“. Z národopisného materiálu jsou neznámé „čepice popelicí“, které
se v soupisech často uvádějí jako běžná součást oděvu té doby (Radějov, Tvarožná Lhota,
Kněždub). Pravděpodobně se jedná o kožešinovou (kuní) čepici pro ženy, která přežívala ze
středověkého oděvu.
Ze svrchních součástek uvádějí seznamy mnoho dokladů zvláště k ženskému kožichu,
který se mnohdy označuje jako „kožich králíkový“, „kožich ženský králíkový“ (Tvarožná Lhota,
Kněždub), případně „kožich šamlatový“ (Velká nad Veličkou). Četné zmínky o pořizování
těchto součástek jsou obsaženy hlavně ve výdajových položkách sirotčích knih. Tak v Tvarožné
Lhotě se uvádějí položky: „Kateřině dáno na díl její na koupení kožicha 2 zl“ (1603); „Zuzanně
dáno z poručení J.M. Paní na kožich 6 zl“ (1603).36 Podobně v Lipově: „Babuši dáno na díl její
na kožich 4 zl 15 gr“ (1604); „Kateřině dáno na díl její na kožich 2 zl (1603); dáno Dorotě na
kožich 5 zl“ (1596).37 Také ve Velké nad Veličkou: „dáno Ance na díl její na kožich 2 zl (1595)“;
„dáno Ance sirotku na díl její na ukoupení kožichu a šatův choděcích 13 zl 15 gr“ (1595); „Kateřině
na kožich dáno 3 zl“ (1614).38 V Javorníku: „Zuzanně dáno z dílu jejího na kožich 2 zl 25 gr“
(1599).39 Za těmito položkami obvykle následují výdaje na svatbu či svatební veselí. Původní
domněnku, zda se nejedná o obřadní mentýk pro ženy, potvrzují další údaje z Hrubé Vrbky,
kde se přímo uvádí: „z poručení J.M. Paní dáno Kateřině na mentlíček peněz hotových na díl
její 8 zl 15 gr“ (1613); „z poručení J.M. Paní Kateřině [...] na zjednání mentlíčku 2 zl“ (1613);
„Kateřině [...] na koupení mentlíčku z poručení Její [Mil]osti Paní 4 zl“ (1613).40 Podobný zápis
najdeme rovněž z Velké: „Lukáš Ondřejových [z] Souchova na díl Anny manželky své srazil sobě,
což dlužen byl peněz hotových a za mentýk 9 zl“ (1607).41 V přímé souvislosti je další údaj
rovněž z Velké nad Veličkou: „přijato od Mikuláše Mirošovského za gr[unt] za 2 leta 16 zl. Ty
sou vydané k svadebnímu veselí a za kožich šamlatový Zuzanně“ (1617).42 Tato ženská obřadní
součástka se rozlišovala od jiných kožichů, které se uvádějí jako „kožich veliký“ (Zvolenov),
„kožich oděvací“ (Kněždub), „kožich oděvací frnštatový“ (Lipov), „kožichy liškové podšité“ či „šuba
liškami podšitá“ (Lipov).43 Na rozdíl od ženských mentýků se jen ojediněle cituje mužský
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mentýk, a to pouze v Radějově: „mentýk po otci šacován za 3 zl“ (1618).44 Nepochybně se
v tom odráží zvyklost, doložená i z pozdějšího období etnografickými výzkumy, že nevěsty si
pořizovaly obřadní mentýky k svatbě nově, na což dohlížela i vrchnost, jak dosvědčují uvedené
formulace „z poručení Její Milosti Paní“, zatímco muži mohli použít i starší součástky, třeba
z rodinného dědictví. V souvislosti s mužským svrchním oděvem se ještě objevují položky
z Petrova: „sukna, což sobě na kabát koupil 4 lokty po 14 gr za 1 zl 26 gr“ a z Velké nad Veličkou:
„Šimkovi za 4 ½ lokte soukna na kabát 1 zl 15 gr, od šití kabátu 6 gr“.45 V tomto případě by se
mohlo jednat o svrchní mužský kabát, tedy součástku, kterou známe z dnešního horňáckého
oděvu.
V citovaných soupisech nebo ve výdajových položkách sirotčích knih se uvádějí také
materiály pro výrobu oděvních součástek. Samozřejmě převládá konopné plátno, v některých
případech (pro nejvšednější pracovní oděv) jsou součástky zhotoveny i z koudelného plátna.
Na druhé straně se objevují dražší a vzácnější materiály, od „lněného“ plátna, takto označeného
pouze v Lipově a všude jinde jako „tenké“, k němuž lze přiřadit i „sliské plátno“ (slezské), až
po hedvábí a damašek.46 Z výzdobných technik lze upozornit – kromě již uvedeného použití
krajky – na „malování“, tedy výšivku, výslovně citovanou pouze v jednom případě (Lipov).
Uvedené prameny obsahují také zmínky o soudobých proslulých i méně známých
osobnostech, které byly významnými činiteli Jednoty bratrské nebo jiných vyznání.
Ve strážnických domovních knihách je přesně doložen obecně známý údaj ze životopisu
J. A. Komenského, který v letech 1604-1605 studoval na strážnické bratrské škole a bydlel
u své tety Zuzany Komněnské na Suchém řádku.47 Také rodina jeho strážnického spolužáka
a pozdějšího náboženského vizionáře Mikuláše Drabíka se v pramenech několikrát vyskytuje.
Jeho otec Jan Drabík byl předměstským konšelem, v roce 1600 zakoupil výsadní dům na
rynku a zastával funkci městského rychtáře.48 Za strážnického rodáka bývá označován
rovněž Matouš Konečný, senior Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi. Jeho jméno se vyskytuje
v Petrově, kde dědil část majetku po svém bezdětném bratru, mlynáři Pavlu Konečném.49
Ve Velké nad Veličkou zemřel v roce 1618 dvojctihodný kněz Daniel Dvorský, známý jako
pokračovatel tzv. Bartoškovy kroniky v Uherském Brodě.50
V ojedinělých zmínkách můžeme také sledovat používané názvy pro některé geografické
oblasti, ležící v přímém sousedství strážnického panství nebo v jeho blízkosti. Zdá se, že pod
označením „Horňák“ a od něho odvozeným „Horňácko“ se rozumí region Uherskobrodska nebo
Luhačovicka, odkud přicházeli noví osadníci. Například ve Tvarožné Lhotě se cituje Matouš
Horňák Sucholožský, jiní osadníci pocházeli z Bánova, Komně, Prakšic, Šumic, Nezdenic,
Záhorovic, Zádveřic, Vlachovic, Polichna i odjinud.51 Pozoruhodné je rovněž pojmenování
„Poduhří“, spojené nepochybně se sousedním Skalickem, zatímco označení „Bory“ či „Búry“
se používá dodnes. Vyskytuje se rovněž výraz „Slováky“ ve spojení „odešla do Slovák,“ který se
zřejmě také týká uvedených regionů přilehlých částí Slovenska.52
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Sirotčí kniha pro Radějov, f 294a.
Sirotčí kniha pro Petrov-Rybáře, f 13a; sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 496b. Je pozoruhodné, že
v obou citacích je zmíněno zhruba stejné množství sukna.
Tyto dražší materiály se nakupovaly u kramářů, jak svědčí položka z Lipova: „Janovi Vlachovi za ½ lokte
damašku 1 zl“ (1606). Sirotčí kniha pro Lipov, f 347b.
Domovní kniha pro Předměstí II, dům č. 93, f 148b.
Domovní kniha pro Předměstí II, dům č. 114, f 308a; domovní kniha pro výsadní domy, dům č. 13
(SOkA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 47), nepřepsáno.
Sirotčí kniha pro Petrov, f 159a.
Domovní kniha pro Velkou nad Veličkou (Městečko), f 382a. Rok ani místo jeho úmrtí nebyly dosud
známy; srov. Zemek, P. (ed.): Bartoškova kronika. Uherský Brod 2004, s. 213.
U některých příchozích z této oblasti se objevuje také příjmení Záleský či Zálešák.
Sirotčí kniha pro Zvolenov, f 117a; za 3 roky poznámka, že se „z Slovák navrátila a vina jí odpuštěna.“

Pravidla použitá při přepisu
Při přepisu originálních pramenů byly uplatněny zaužívané transkripční zásady, nikde
nebyla použita transliterace, která by značně ztížila přístupnost textů pro další použití. Podle
současných transkripčních pravidel bylo v textech opravováno pouze psaní velkých písmen
a diakritických znamének, nezbytná byla rovněž úprava interpunkce, bez níž by texty byly
málo přehledné a srozumitelné. Z toho vyplývá, že nebylo zachováno psaní velkých písmen
uprostřed věty či naopak malých písmen u osobních jmen, ani původní psaní měkkého
i a ypsilon, mnohdy hodně libovolné. Naproti tomu bylo zachováno původní použití spojek
s – z, nebo slov typu těžký – těšký, pročež – pročeš, nebožtík – neboštík, způsob – spůsob,
vyšší – vyžší, zaplacený – zaplatcený, také u dvojího psaní strážnický – strážnicský, rohatecký
– rohatecský, velický – velicský, Václav - Vácslav apod.
Jakékoliv případné další zásahy byly komentovány a v hranatých závorkách byly
rozepisovány všechny zkratky, jejichž zařazení v původní podobě by značně narušilo čitelnost
textu: p[an], s[irotek], sir[otek] i siro[tek], n[ebožtík], nebo[žtík] i nebožt[ík], g[runt] i gr[unt],
v[ědro], m[ěřice], mě[řice] i měř[ice], ach[tel] i acht[el], stejně jako písařské zkratky ut s[upr]
a či ut sup[ra] ad. Dále byly vypisovány pádové koncovky, v originálu naznačené zkratkou,
jako –ho, -mu a -ých.
Jiné a zaužívané zkratky byly ponechány, jejich psaní se však lišilo už v době vzniku
písemností, například u titulování: JMP či J.M.P. [Jeho Milost Pán], JHM či J.H.M. [Jeho
Hraběcí Milost], J.U.H.M. či J.V.H.M. [Jeho Urozená – Vysoceurozená – Hraběcí Milost],
také u jiných zkratek, jako je obvyklá formulka SRSAN či S.R.S.A N [slíbili rukou společnou
a nerozdílnou].
Další okruh zaužívaných zkratek se týká označování peněžní měny, která zde bývá
uváděna v moravském, českém, německém nebo rakouském počtu a ve vzájemných relacích
(přepočtech). Tak se vyskytují zkratky pro zlatý, v přepisu adekvátně jako R nebo zl [zlatý ve smyslu rýnský nebo moravský zlatý], fl [florén – zlatý], zlm [moravský zlatý], zlr [rýnský
zlatý], gr [groš], gr alb [groš bílý], den [denár], den alb [denár bílý], kr [krejcar] h [halíř],
v [vídeňský], v. v. [vídeňská valuta].
Psaní ostatních slov bylo ponecháno v původním znění: grunt – grunth – grundt,
leta – letha, rok – rokh, purgkmistr – purkmistr – purmistr – pulmistr – burmistr (analogicky
purkrechtní – purgkrechtní), sirotčí – sirodčí, knih – kněh, Zuzana – Zuzanna (analogicky
podle Anna), nebo starší způsob psaní ů jako uo (zuostalý, dědicuo).
Jiří Pajer
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P á n ě
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za panování Jeho [Mil]osti vysoce urozeného pána pana
Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici
a za urozeného vladyky pana
Jana Urbana Domanskýho z Domanína,
ouředníka toho času na Strážnici,
založena jsou tyto registra purgkrechtní
dědiny Nové Lhotky
k zapisování prodajův gruntů,
skrze mne Bartoše Biskupickýho,
písaře sirotčího toho času na Strážnici.
Stalo se letha a dne nahoře psaného.
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f 1a
1 Grunt Jana Michalova
Jan Michalů koupil grunt se čtvrtí roli od Margety mateře
své za summu 80 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 18 zl
22 ½ gr a zaplatil dluhu, což otec dlužen byl 5 zl.
Zůstává dopláceti Margetě mateři své 18 zl 22 ½ gr,
Kateřině 18 zl 22 ½ gr,
Dorotě 18 zl 22 ½ gr, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukojmě Jíra Povalač a Jan Hrbáč S.R.S.a N.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Jan Michalů
2 zl. Z toho dáno mateři 20 gr a na s[irotky], totiž Kateřinu
a Dorotu 1 zl 10 gr.
Jakož náleželo Margetě mateři a Kateřině dceři její na tom
gr[untě] každé po 18 zl 22 ½ gr summy 39 zl 5 gr, ty jsou
prodaly Janovi Michalovýmu.
NB. Ten kup nic neplatí, nebo ten Michal za to nic nedal.
Letha 1613 za fojta Jana Kmetíka Kateřina, vdova pozůstalá
po n[ebožtíku] Janovi Michalovi, prodala grunt svůj ze čtvrtí
roli a jiným hospodářstvím Markovi Poláchovi za summu 80 zl.
Závdanku jí dal 6 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu
za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jan Návojský, Jan Kloškus
SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Marek Polách za
g[runt] svůj peněz ročních, totiž za rok 1613 a 1614, 4 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Marek Polák položil za
grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Michala Javůrka
2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Marek Polák položil za
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Javůrka
2 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Marek Polách prodal tento
grunt Thomášovi Kozimelovi za summu 80 zl. Závdanku jemu dal
14 zl a ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení Tomek Nálepa a Mikuláš Struhař
S.R.S.a N.
f 1b
Letha Páně 1617 za fojta Jana Sobka Thomáš Kozimela
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Javůrka
2 zl.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Sobky Thomáš Kozimela položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Javůrka 2 zl.
Pusté

5
Letha 1635 za fojta Jana Struhaře týž fojt a ouřad prodali
grunt svrchu psanej Mackovi Bělohúbkovi za 20 zl, placení komu
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení
gruntu a za jiné povinnosti panské a obecní Pavel Lačný, Jan
Staša SRSN.
Majíce Marek Polák na tom gr[untě] 6 zl, takový jest (S.R.)
za jednu sviňu prodal Mackovi Bělohúbkovi a ostatek po svej
manželce nápadem dostal. A tak má ten gr[unt] docela a zouplna
zaplacený. Letha 1640.
Letha 1661 za fojta Jana Černého ujal ten grunth Jíra Šarlý
za summu 20 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. O[devzdán]
za v[olný] a s[vobodný]. Rukojmě Martin Papuča a Jan Polách
SRSaN.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara a za fojta Jana
Černého Jíra Šarlý majíce grunt svůj z 1 čtvrtí roli, preč
z gruntův zešel, prodán jest zase Janovi Šarlíkovi a Jírovi
Čerešnákovi z 1 čtvrtí roli za summu 20 zl bez závdanku,
platiti mají komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Jíra Kruček a Jan Havlíčků rukojmě SRSAN.
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2 Grunt Pavla Javůrka

Koupil grunt se čtvrtí roli od Jana Širokého za summu
50 zl, na to jemu vyplnil do letha 1609 15 zl, zůstává ještě
dopláceti 35 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jakub
Mrak, Jíra Povalač S.R.S.a N.
Ta summa všecka náleží Janovi Širokému.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Pavel Javůrků
za gr[unt] Janovi Širokému 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Pavel Javůrek za
g[runt] Janovi Širokému ročních peněz 8 zl. Těch 8 zl přijala
Anna, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Širokém, kteréž se
jí na díl její poraziti mají.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Pavel Javůrek skoupil
od Anny, zůstalé vdovy po n[ebožtíku] Janovi Širokém, peněz
ročních gruntovních 20 zl, za kteréž jí dal peněz hotových
6 zl. A tak ještě zůstává dopláceti 5 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Pavel Javůrek skoupil
ostatek těch peněz 5 zl od Anny, zůstalé vdovy po n[ebožtíku]
Janovi Širokém, za hotových 1 ½ zl. A tak má grunt zaplacený.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka starší z fojtem prodali
tento grunt, pozůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Javůrkovi,
Jurovi, synu téhož Pavla Javůrka, za summu 100 zl bez
závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot a jiných
povinností panských i obecních Adam Šurman a Pavel Lačných
S.R.S.a N.
Pusté
Letha 1645 za fojta Jura Struhaře srazil sobě Jura Pavlačka
jinak Javůrek po otci svém šestý díl a teď se jemu vypisuje
v penězích, totiž 16 zl 20 gr.

7
f 13a

3 Grunt Pavla Lačných

Koupil grunt se čvrtí roli po n[ebožtíku] Šimkovi Lačných
otci svém za summu 60 zl. Závdanku položil na s[irotky]
n[ebožtíka] Urbana 4 zl a srazil sobě dílu svého 18 zl,
placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Lacek Čepel, Jan Ševc
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Urbanovým předních peněz ještě 2 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Lačnejch 36 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského jakož náleželo
Hedvice, Šimka Lačných dceři, dílu jejího na tomto gruntě
18 zl, ty jest prodal Jíra Slosař manžel její Pavlovi Lačných
švagru svýmu za hotových 6 zl. A tak ona tu nic míti nebude.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Pavel Lačných za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana posledních 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Pavel Lačných za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných peněz 2 zl
15 gr.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka položil Pavel Lačných za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Pavel Lačných položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Pavel Lačných položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Pavel Lačných položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Lačných 1 zl.
[Pusté]
f 13b
Letha 1645 za fojta Jury Struhařa Pavel Lačných zemřel, Jan
Dalů Kateřinu, vdovu po něm pozůstalou, sobě za ženu vzal a tu
čtvrt roli ujal a na místě manželky svej, co jí na tom
poručeno od n[[ebožtíka] jest, totiž 13 zl, sobě místo
závdanku zráží, ostatek summy totiž 25 zl každoročně po 2 zl
placení. Od[evzdán]. Rukojmě Jura Knipsík a Macek Bělohúbek
SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jura Kručka Jan Dalů položil a zůstává
za úřadem 2 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Jan Dalů položil a
fojt ut s[upr]a přijal 2 zl.
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4 Grunt Martina Ševcového
Koupil grunt se čtvrtí roli od Jakuba Mrákavy za summu
50 zl, na to vyplatil do letha 1609 15 zl, zůstává dopláceti
35 zl, placení po 2 zl. Rukojmě Ondra Gejdoš a Jan Dlouhý
S.R.S.a N.
Ta summa všeckna náleží Jakubovi Mrákovi.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Martin Ševců
za gr[unt] Jakubovi Mrákovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Martin Ševčíků za
g[runt] Jakubovi Mrákovi 4 peněz 8 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Martin Ševčíků položil
za grunt Jakubovi Mrákovi 2 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jakubovi Mrákovi mimo
prvnější vybrání totižto 25 zl, takové peníze na smrtedlné
posteli poručil předně na kostel novolhotský 5 zl, Adamovi
synu svému 10 zl a Matyášovi druhému synu svému tolikéž 10 zl.
Ty 2 zl, kteréž jsou položeny při posudku letha 1615, jsou
vydány Adamovi Mrákovi na díl jeho podle poručenst[ví] otce
jeho.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Martin Ševčíků položil
za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sú obrácené na kostel
lhotecský.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka za fojta Jana Sobka Martin
Ševčíků položil za g[runt] na kostel lhotecký 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Martin Ševčíků položil za
grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno ostatních na kostel
lhotský 1 zl a Adamovi Mrákovi 1 zl.
Letha Páně 1626 za fojta Jíry Pšurného prodali ouřad grunth
s 1 č[tvrtí] roli s[irotků] n[ebožtíka] Martina Ševcového
Jurovi Kučovi za summu, což na něm dopláceti měl týž Martin
Švec s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Mrákavy, totiž Adamovi a
Matyášovi, jmenovitě za 16 zl bez závdanku, placením
každoročně po 2 zl. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení, povinností panských i obecních odbejvání Jan Kunka a
Martin Králíků S.R.S.a N.

9
f 19b
Letha Páně 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest ten zvrchu
psaný grundt zase zaprodán Janovi Bačovi za summu 16 zl.
Závdanku, dal tomu, který ten grundt (jsouc pusté) vystavil za
náklad 8 zl, ostatek summy těch 16 zl má poročně po 2 zl
zplacovati, komu náležeti bude. Odev[zdán] za volný a
svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti
panské i obecné Matěj Bělohúbek a Ondra Knipsek SRSaN.
Letha 1646 [za fojta] Jura Kručka Jan Bačo položil a
zůstává za úřadem 2 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Jan Bačo položil a ten
přijal fojt ut s[upr]a 2 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka Jan Bačo položil a ty přijal
Jura Měkýš 2 zl.
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f 25a
5 Grunt Adama Šermana
Koupil grunt od Vácslava Krupice se čtvrtí roli za summu
100 zl, na to vyplnil do letha 1609 26 zl Vácslavovi
Krupicovi, zůstává dopláceti 74 zl, placením od letha 1610 po
2 zl. Rukojmě Jan Lamoš, Jan Švec S.R.S.a N.
S tej summy náleží mimo vzetí těch 24 zl Vácslavovi
Krupicovi na díl Anny manželky jeho 2 zl.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Pavlovi, Janovi, Hedvice,
Eliášovi každému po 18 zl – 72 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Adam Šerman
za gr[unt] Václavovi Krupicovi 2 zl. Zůstávají při ouřadě.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Adam Šerman za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana peněz za rok 1611
2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Adam Šerman prodal grunt
svůj Tomkovi Nálepovi se vším příslušenstvím, jakž jeho sám
užíval, za summu 96 zl. Závdanku dal jemu 22 zl, platiti má po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a
placení gruntu, povinnosti panské i obecní Pavel Javůrek a
Macek Sedlák SRSN.
Téhož leta za téhož fojta Tomek Nálepa položil za grunt
peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana 2 zl.
Leta 1616 za fojta Kuby Drábka Tomek Nálepa položil za
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Tomek Nálepa položil za
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Tomek Nálepa položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana 2 zl.
f 25b
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Tomek Nálepa prodal
grunt tento Mikulášovi Kručkovi za summu 96 zl. Závdanku jemu
dal 12 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. A což měl Tomek Nálepa, totiž 18 zl, vyplaceného na
tom gruntě, to všecko Mikulášovi Kručkovi pustil. Rukojmě za
placení a odbývání povinností panských i obecních Vašek Havlů
a Mikuláš Jura S.R.S.a N.
Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného prodal grunth tento
s 1 č[tvrtí] roli Mikuláš Kručka Adamovi Chontkovi za summu
96 zl. Závdanku jemu dal 15 zl a platiti jej má po 2 zl ročně.
Odevzdán za volný a svobodný. A cožkoliv Mikuláš Kručka na něm
zaplaceného měl, to všecko pustil Adamovi Chontkovi. Rukojmě
za placení, povinností panských i obecních odbejvání Jan
Svorada a Thomáš Zátopa S.R.S.a neroz[dílnou].
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Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Fogla a za
fojta Jana Černého Adam Chentek zemřel, prodán jest týž grunt
z 1 čtvrtí roli Ondrovi Jurabovi za summu 14 zl hotových.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti
panské i obecní Ondra Šurák a Mikuláš Bonec SRSN.
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f 31a
6 Grunt Jana Ševce
Jan Švec má grunt se čtvrtí roli, kterýž sobě ustavěl,
zouplna a docela zaplacený.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho Jan Ševců prodal
gr[unt] svůj Tomášovi Kozimelovi za summu 80 zl. Závdanku jemu
dal 10 zl, zůstává ještě dopláceti 70 zl, placením od letha
1611 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kuba
Drábků a Tomek Nálepa S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Jírovi a Anně, dítkám Jana Ševce, a Kateřině, vdově po něm
zůstalé, každému po 23 zl 10 gr.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky Thomáš Kozimela položil za
grunt trojích peněz 6 zl.
Letha a za fojta ut s[upr]a Thomáš Kozimela prodal grunt
svůj ze čtvrtí roli Janovi Sobkovi za summu 84 zl. Závdanku
dal témuž Thomášovi Kozimelovi 20 zl a tak týž Kozimela na tom
gruntě nic více nemá. Jan Sobek ostatek té summy platiti má od
letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Valenta Oravský a Adam Šurman S.R.S.A N.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Sobek položil za
grunt peněz ročních na dítky Jana Ševce 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka týž Jan Sobek položil za
g[runt] peněz ročních na dítky Jana Ševce 2 zl.
Letha 1618 Jan Sobek za svého fojství položil za grunt
peněz ročních na dítky Jana Ševce 2 zl.
Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného Mikuláš Kruček
položil za grunth 1 zl. Ty přijal Jan Struhař na díl Kateřiny
manželky své.
f 31b
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného Mikuláš Kruček položil za
grunt na dítky Jana Ševce 1 zl. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového Mikuláš Kruček
položil za grunt a zůstávají za ouřadem, komu náležeti bude
1 zl.
Letha 1645 za fojta Jura Struhařa Mikuláš Kruček položil
peněz ročních 1 zl. Z těch přijal Jura a Anna, nápadníci po
n[ebožtíku] Janovi Ševcovi, každé díl po 15 gr.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Mikuláš Kruček položil a
přijali Jura a Anna, nápadníci po n[ebožtíku] Janovi Ševcovém
1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Mikula Kruček položil
a ten přijali Jura a Anna, nápadníci po n[ebožtíku] Janovi
Ševcovém 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Mikula Kruček položil peněz
ročních Jurovi Mužnému 1 zl.
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Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Fogla a za
fojta Jana Černýho prodán jest týž grunt po Janovi Sobkovi
Martinovi Švehlíkovi za summu 42 zl bez závdanku, platiti má
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Čujan Pacholek a
Martin Růženák SRSN.
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f 37a
7 Grunt Jana Lamoše
Jan Lamoš dostal gruntu se čtvrtí roli po Barboře, dceře
n[ebožtíka] Lamoše, zaplaceného.
Pusté
Letha 1636 za fojta Martina Mrazíka týž fojt s ouřadem
prodali grunt Vavrekovi Poláchovi ze čtvrtí roli za summu
15 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný. Rukojmě Jura Pšurný, Mikuláš Sopčila SRSAN.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Vavrek Polák položil za
grunt peněz, ty sou přijaty k záduší novolhotskému, totiž
1 zl.
Letha 1645 za fojta Jura Struhařa Vavrek Polák položil za
gr[unt] peněz, ty jsou přijaty od téhož fojta k záduší
novolhotskému 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručky položil Vávra Polák a
ty přijal fojt ut s[upr]a, má býti na kostel novolhotský 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Vávra Polák položil na
kostel novolhotský a ten přijal fojt ut supra 1 zl.
f 37b
Letha Páně 1651 za Jiříka Kručka fojta prodal ouřad
novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Vavrekovi Polákovi Janovi
Hruškovi za summu 15 zlm, platiti má každoročně, komu náležeti
bude, po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení i povinnosti J.H.M. a obecní Martin Střelimotyka a Jan
Košík S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho Jan Hruška pryč utekl, takový grunt zase
prodaný jest Martinovi Kocúrovi za s[ummu] 15 zl bez závdanku,
platiti má každoročně, komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i
obecní Jan Černý, Mikuláš Bonec SRSN.
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f 43a
8 Grunt Jíry Šurnovského
Ujal grunt se čtvrtí roli po n[ebožtíku] Janovi Šurnovském
otci svém za summu 60 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 30 zl,
zůstává dopláceti Barboře sestře své 30 zl, placením od letha
1610 po 2 zl. Rukojmě Adam Pecha, Tomek Marmánek S.R.S.a N.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jíra
Šurnovský za gr[unt] Barboře sestře své 2 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Jíra Šurnovský za
g[runt] Barboře sestře své 4 peněz 6 zl 15 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jura Šurnovský položil za
grunt Barboře sestře své peněz 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jura Šurnovský položil
za grunt Barboře sestře své peněz 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jura Šurnovský položil za
grunt Barboře sestře své peněz 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jura Šurnovský položil za
grunt Barboře sestře své 2 zl.
Letha 1626 za fojta Jury Šurnovského týž Jura položil za
grunt svůj 2 zl. Ty přijímá Jan Svorada švagkr jeho.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Fogla a za
fojta Jana Černýho Jíra Šurnovský utekl pryč z gruntu, takový
jest zase prodán Mikulovi Boncovi za summu 12 zl 15 gr bez
závdanku, platiti má do důchodův JM jako po zběhlém po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti
panské i obecní Jan Janáč a Jan Polách SRSN.
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f 50a
9 Grunt Adama Pechy
Koupil grunt se čtvrtí roli od Pavla Korytáře za summu
75 zl, na to vyplnil do letha 1609 18 zl. Z toho dáno na
kostel odkázaných od Uhlíře 11 zl, Korytář přijal 7 zl,
zůstává dopláceti 57 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukojmě Jíra Kruček, Jirka Kantor S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Urbana za klisnu odkázaných od Pavla
Korytáře 4 zl.
A Pavlovi Korytářovi 53 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Adam Pechů za
gr[unt] 5 zl. Z toho odkázal Pavel Korytář 1 zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Urbana dáno 1 zl a za ouřadem novolhotským zůstává
na dluhu náležitých těmž Urbanovým sirotkům 3 zl.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] Adam Pechů prodal týž
grunt se čtvrtí roli Tomkovi Marmánkovi za summu 75 zl.
Závdanku jemu dal 12 zl, platiti má od letha 1611 po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Kozimel a Thomáš
Fridrichů S.R.S.a N.
Jakož náleželo na posledních penězích Adamovi Pechovýmu
11 zl, ty jest Tomkovi Marmánkovi pustil a tu již nic více
míti nebude.
Letha 1613 za fojta Valenty Oravského položil Tomek
Marmánků za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Pavel Korytář.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky Tomek Marmánek prodal grunt
svůj se čtvrtí roli Adamovi Šormanovi za summu 75 zl. Závdanku
mu dal 10 zl a což zaplaceného měl, totiž 15 zl, ty jest
Adamovi Šormanovi pustil. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Lamoš a Tomek Nálepa SRSAN.
f 50a
Jakož náleželo na tomto gruntě Pavlovi Korytářovi dobírati
po letech summy 50 zl, takové peníze Adamovi Šormanovi na
gruntě za hotových 10 zl prodal. A tak Adam Šorman má tento
grunt zouplna zaplacený.
Pusté
Letha 1628 za fojta Adama Lišky Adam Šorman prodal ten
grunth ze čtvrtí roli za summu hotových peněz 11 zl 15 gr
Mackovi Markovému. Odevzdán jemu za volný, svobodný a
zaplacený. Rukojmě za opravu grunthu a odbývání povinností
panských i obecních Jura Kruček a Jura Kuča S.R.S.a N.
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Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest zvrchu psaný
grundt zase odprodán Kašpar[ovi] Kudělkovi za summu 12 zl bez
závdanku, placením každoročně po 1 zl komu náležeti bude.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu
grundtu a povinnosti všelijaký panské a obecní Matěj Marků a
Martin Odrobina SRSaN.
A poněvadž Matěj Marků ten gr[unt] zaplaceného jměl, jest
takový gr[unt] z lásky dobrovolně Kašparovi Kudělkovi zeti
svému za zaplacený a v ničemž nezávadný pustil 1640.
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad grunt
ze čtvrt roli po Kašparovi Kudělkovi Ondrovi Jurábkovi zeti
jeho za summu 12 zlm, platiti se má komu náležeti bude ročně
po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i
povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Lacků a Jura Mikloš
S.R.S.a N.R.
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f 56a
10 Grunt Bártka Rukavického
Koupil grunt se čtvrtí roli od Běty Krupičky za summu
46 zl. Závdanku dal 16 zl, zůstává dopláceti 30 zl, placením
od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jíra Povalač, Adam Pecha
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Bětě Krupičce mimo přijetí závdanku 7 zl.
Margitě, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Krupice, 23 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho prodal Bártek
Rukavický gr[unt] se čtvrtí roli Kubovi Drábkovi za summu
46 zl. Závdanku jemu dal 12 zl a což zaplaceného měl 4 zl, ty
jest Kubovi Drábkovi pustil, platiti má od letha ut sup[ra] po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Povalač,
Tomek Marmánek S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Kuba Drábků za
gr[unt] Bětě Krupičce 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Kuba Drábků za
g[runt] Bětě Krupičkové ostatních peněz 5 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Kuba Drábků skoupil na
tom gruntě peněz náležitých Margetě n[ebožtíka] Jana Krupice
23 zl za jednu krávu a 2 sviní a tak má grunt zaplacený.
Margeta pak na tom gruntě nic nemá.
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka prodal jest Kuba
Drábků témuž Jurovi Kručkovi grunt tento za hotových 18 zl.
Odevzdán jemu za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za
odbývání povinnosti panské i obecní Mikuláš Povalač a Jan
Svaradík S.R.S.a N.
f 56b
Letha 1636 za fojta Martina Mrazíkového Jura Kručka prodal
grunt synu svému Jiříkovi Kručkovi za summu 30 zl, na témž
gruntě upustil synu svému 15 zl, placení ostatek po 1 zl.
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní
Macek Ježško, Jíra Struhař SRSAN.
Leta Páně 1638 za fojta Jíry Struhaře položil za grunt Jíra
Kruček, kteréž přijal Jíra Kruček otec jeho, 2 zl.
Jakož Jura Kruček ještě na tomž gruntě 13 zlm dobírati
jměl, takové peníze Jírovi Kručkovi synu svému z otcovský
lásky jest daroval. A tak tenž Jíra Kruček má ten grunt zúplna
a docela zaplacený.
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11 Grunt Jíry Povalače

f 62a

Koupil grunt se čtvrtí roli od ouřadu novolhotského,
pozůstalý po n[ebožtíku] Řehořovi, za summu 100 zl. Z toho
sobě srazil dílu svého po manželce 50 zl, zůstává dopláceti
Barboře dceři Řehořové 50 zl, placením od letha 1610 po 3 zl.
Rukojmě Šimek Karas, Ondra Hříva S.R.S.a N.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jíra Povalač
Barboře dceři Řehořové za gr[unt] 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Jíra Povalač
Barboře dceři Řehořové za g[runt] 4 peněz 12 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Povalač položil
Barboře dceři Řehořové 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Povalač položil za
grunt Barboře dceři Řehořové peněz 3 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jíra Povalač položil za
grunt Barboře dceři Řehořové 3 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jíra Povalač položil za
grunt Barboře dceři Řehořové 3 zl.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil za grunth Mikuláš
Povalač 3 zl. Ty přijímá Jura Pšurný po manželce své.
Letha 1632 za fojta Vácslava Havlíka Mikuláš Povalač prodal
grunth se čtvrtí roli Janovi Struhařovi za summu 50 zl.
Závdanku dal jemu 8 zl a což na něm Mikuláš a Jíra předek jeho
zaplaceného měl a on na něm po ženě své zdědil, totiž 30 zl,
ty Janovi prodal, ostatek platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán
za volný a svobodný. R[ukojmě] Jan Svorada a Jíra Janíčků
S.R.S.N.
f 62b
Leta 1641 za fojta Jiříka Pšurného ten svrchu psaný grunt,
kterýž před lety jeho byl, Mikuláš Povalač zase ujal na
placení po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za
všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jura Janíčků a Martin
Mrazík S.R.S.N.
Pustý
Letha Páně 1651 za fojta Jura Kručka prodal ouřad
novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Mikulášovi Povalačovi,
který byl pustý, Janovi Janásovi za summu 12 zl, platiti má,
komu náležeti bude, ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní
Pavel Sobekh a Jan Mikluš starý S.R.S.a N.R.
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f 68a
12 Grunt Valenty Oravského
Koupil grunt se čtvrtí roli od Doroty, vdovy po n[ebožtíku]
Václavovi Bukovským pozůstalé, za summu 56 zl, na to vyplatil
do letha 1609 16 zl. Z toho přijala Dorota Bukovská 10 zl,
Šímové, kteréž na tom gruntě náleželo 2 zl ostatní, vyplněny
sou, Adam Polák přijal 4 zl. Platiti má od letha 1610 po 2 zl,
zůstává dopláceti 40 zl. Rukojmě Jíra Povalač a Jíra Mrkva
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz Adamovi Polákovi 9 zl.
Dorotě Bukovské mimo přijetí 10 zl ještě na díl její 3 zl
20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vácslava Bukovskýho Janovi a Jírovi
27 zl 10 gr.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil on za gr[unt]
Adamovi Polákovi 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položil Valenta Oravský za
grunt svůj 4 peněz 9 zl. Z toho přijal Ondra Polák ostatních
peněz 7 zl, Dorotě Bukovský též dáno 2 zl. Ty zůstávají při
ouřadu, mají jich jí vydati.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Valenta Oravský položil za
grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Martinovi Matoušovému,
muži Dorotinému, dílu jejího 1 zl 20 gr a lonských, kteréž
byly za ouřadem 2 zl a tak tu již nic nemá. A na s[irotky]
n[ebožtíka] Václava Bukovského dáno 10 gr.
f 68b
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Valenta Oravský položil
za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava
Bukovského 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Valenta Oravský položil za
g[runt] peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Václava
Bukovského 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Valenta Oravský položil za
grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Bukovského
2 zl.
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Valenta Oravský prodal
grunt tento Václavovi Havlovýmu za summu 80 zl. Závdanku jemu
dal 25 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Jura Pavlačků a Mikuláš Kruček S.R.S.a N.
Pusté
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Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného fojt a starší prodali ten
grunth Mackovi Chudějovi za 80 zl bez závdanku, platiti jej má
ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení a povinnosti panské i obecní Jíra Mikloš a Martin
Mrazík S.R.S.a N.
Letha 1632 za fojta Vácslava Havlíka když Matěj Chuděj ušel
pryč, fojt a starší prodali ten grunth Jírovi Struhařovi za
summu 80 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl.
odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Rorýs a Ondra
Doubravčík S.R.S.a N.
Jakož Václav Havlů na tomž gr[untě] závdanku vyplaceného
jměl, totiž 25 zl, ty jest Jírovi Struhařovi zeti svému
z lásky daroval. A tak tenž Václav Havlů nic více na tomž
gr[untě] nemá.
Letha Páně 1947 za fojta Jury Kručka položil Jíra Struhař a
to přijal fojt ut s[upra] 2 zl.
f 69a
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad
novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Jurovi Struhaře Jurovi
Miklušovi mladému za summu 60 zlm, platiti má ročně, komu
náležeti bude, po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Mikloš starý,
Pavel Sobekh S.R.S.a N.R.
A jakož Václav Havlů Jurovi Struhařovi z lásky daroval
25 zlm, což na tom gruntě zaplaceného měl, a týž Jura Struhař
odešel, takový peníze do důchodův J.H.M. náležeti budou a
ostatní 35 zlm komu náležeti budou zaplatiti.
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13 Grunt Thomáše Fridrichového
Koupil grunt se čtvrtí roli od Zuzany švagrové své za summu
50 zl, na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
16 zl. Přijala je Zuzana švagrová jeho, zůstává jí ještě
dopláceti 34 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě
Martin Hanáček, Jan Struhař S.R.S.a N.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Thomáš
Fridrichů za gr[unt] Zuzaně švagrové své 2 zl.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského položil Tomáš
Fridrichů za g[runt] Zuzaně švagkrové své 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Povalače Thomáš Fridrichů prodal
grunt svůj ze čtvrtí roli Martinovi Hanáčkovi za summu 80 zl.
Závdanku mu dal 16 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu
za volný a svobodný. Rukojmě Tomek Nálevků, Jan Jablečný
S.R.S.A N.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Martin Hanáček za
g[runt] svůj Václavovi Lackovi, manželu Zuzaninému 6 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Martin Hanáček položil
za grunt Václavovi Lackovi, muži Zuzaninému 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Martin Hanáček položil
za grunt Vácslavovi Lackovi, muži Zuzaninému 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Martin Hanáček položil za
grunt Václavovi Lackovi, muži Zuzaninému 2 zl.
Téhož letha jakož na tomto gruntě náleželo Thomášovi
Fridrichovému vydělaných i vyplacených peněz 34 zl, ty jest
prodal Martinovi Hanáčkovi za hotových 6 zl 24 gr. A tak týž
Thomáš Fridrichů tu nic více nemá.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Martin Hanáček položil za
gr[unt] Václavovi, muži Zuzaninému 2 zl.
f 74b
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Martin Hanáček prodal
grunt tento Pavlovi Sobkovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal
7 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Jan Jablečník a Jan Svoradík S.R.S.a N.
Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného položil Pavel Sobek
za grunth svůj 1 zl. Ty přijal Lacek na místě Zuzanny manželky
své.
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného položil Pavel Sobek za
grunth svůj 1 zl. Ty přijal Lacek na místě Zuzanny manželky
své.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového Pavel Sobek položil
za grunt, ty přijal Jan Drštků 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jura Struhaře Pavel Sobek položil za
gr[unt] svůj peněz ročních 1 zl. Ten přijali Pavel a Mikuláš
Drštka.
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Na tomž gruntě náleží za tím též po zběhlém Urbanovi
Drštkovi doplatiti 20 zl J.H.M.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Pavel Sobek položil, náleží
do důchodů J.H.M., tento jest vypsaný J.H.M. 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka Pavel Sobek položil a
ten náleží do důchodů J.H.M. 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka Pavel Sobek položil peněz
ročních do důchodů J.H.M. 1 zl.
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14 Grunt Jana Kozára
Koupil grunt se čtvrtí roli od Fridricha za summu 130 zl.
Na to jemu vyplnil závdanku a peněz ročních 50 zl. Zůstává
ještě dopláceti tomuž Fridrichovi 80 zl, placením od letha
1610 po 3 zl. Rukojmě Jíra Povalač, Valent Oravský, Martin
Řešetář, Jan Ševců S.R.S.a N.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Kozár za
gr[unt] Fridrichovi 3 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Jan Kozár za
g[runt] synům a dcerám Fridrichovým do Javorníka, kteříž se
sami tím statkem rozdělili, 6 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Kozár položil za grunt
peněz Fridrichovým nápad[níkům] 3 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kozár položil za
grunt nápadníkům Fridrichovým 3 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Kozár prodal tento grunt
Jurovi Polákovi za summu 105 zl. Závdanku jemu dal při
odevzdávce 20 zl a při s[vatém] Janě příštím letha 1618 dáti
má 10 zl, item při konci masopustu letha 1619 tolikéž tomuž
Kozárovi dáti má 10 zl a platiti týž grunt má nápadníkům
Fridrichovým po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za takové placení, odbývání robot a povinnosti panské
i obecní Martin Hanáček, Vávra Polách a Jura Bulena S.R.S.a N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jura Polák položil
ročních peněz nápadníkům Fridrichovým 3 zl.
A jakož ještě Janovi Kozárovi na tomto gruntě mimo přijetí
závdanku 40 zl náležely 3 zl, ty jest Jurovi Polákovi pustil.
A tak ten Kozár na tom gruntě nic nemá.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jíra Polák položil za
gr[unt] nápadníkům Fridrichovým 3 zl.
Pusté
f 80a
Letha 1628 za fojta Adama Lišky po smrti Jury Poláka Jura
Janíčků vezmouc sobě za manželku Kateřinu dceru jeho, ujal se
téhož gruntu na ten spůsob, aby tu summu, kteráž se dopláceti
pozůstává, doplatiti povinen byl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti
panské Macek Struhař a Macek Ficek S.R.S.a N.
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka položil Jura Janíčků
nápadníkom n[ebožtíka] Fridricha 1 zl.
Leta 1641 jakož jest Jura Janíčků na tom gruntě dopláceti
ještě měl 58 zl nápadníkům Fridrichovým, ty jest od něho
skoupil, za kteréž mu dal 5 zl. A tak má grunt svůj Jura
Janíčků docela a zouplna zaplacený. Stalo se za fojta Jura
Pšurného leta ut supra.
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Letha 1654 dne 22. April za fojta Jana Hutery prodán jest
týž grunth napřed psaný od pana Valentina Daniele Schreyrer,
hejtmana panství strážnického, Mikulášovi Šustkovi, zběhnouce
s něho Jura Janíček, majíce jej zaplacený a ten grunt do konce
pustý byl, za summu 30 zl a žádného stavení nebylo. Závdanku
položiti má při posudku držaném 1655 3 zl a tak pokládati má
rok po roce až do vyplnění summy té po 3 zl, kteréžto peníze
do důchodův J.M. panských náležeti budou. Rukojmě za dobré
hospodářství, povinnosti panské i obecní, též placení gruntu
Pavel Sobka a Martin Mrazík S.R.S.a N.
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15 Grunt Janka Návojného
Koupil grunt se čtvrtí roli od n[ebožtíka] Staňka Holáně,
kterýž jemu zouplna a docela zaplatil.
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Jan Návojný prodal
grunt tento za summu 21 zl Markovi Polákovi. Závdanku jemu dal
11 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Michal Poláků a Jan Svoradík S.R.S.a N.
Letha 1640 za fojta Matěje Belohúbka skoupil Marek Polák od
Jana Návojského 21 zl za 15 zl. A tak má ten gr[unt] svůj
docela a zouplna zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný.
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka Marek Polák zemrouc
a po sobě ceru zanechal, takový grunt na ni jakožto po otci
jejím připadl, Martin Stěrčíkh pojimouc sobě za manželku,
takový grunt ze čtvrtí roli ujal. A tak týž Martin Stěrčík
grunt svůj zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
za povinnosti J.H.M. i obecní Jan Bača a Jan Polák
S.R.S.a N.R.
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16 Grunt Adama Poláka
Koupil grunt se čtvrtí roli od n[ebožtíka] Šimka Šímy,
kterýž má zouplna a docela zaplacený.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka Adam Polák prodal grunt
svůj, kterýž zaplacený měl, Michalovi synu svému za summu
50 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a jinší povinnosti Jan Kozan a
Jan Lamoš slíbili rukou společní a nerozdílnou.
Na tom gruntě náleží (nedopsáno).
Jakož Marek a Adam Polách na tomž gruntě dobírati jměli
20 zl, takové peníze Michal Polák na sobě a na gruntě svém
skoupil a dal jednu klisnu, jednoho berana a jednu skříňu za
to. A tak oni již na tom g[runtě] nic více nemají.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka položil Michal Polách,
kteréžto přijal Vavrek Polách 2 zl.
Letha 1661 dne 11. Martii za ouředníka pana Baltasara Vogle
a fojta Jana Černého ujal ten grunth se čtvrtí roli Jan Polách
za summu 50 zl bez závdanku, platiti jej má komu náležeti bude
po 2 zl. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. Rukojmě Macek
Mravec a Jan Poláček SRSaNR.
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17 Grunt Martina Hanáčka

Ujal grunt se čtvrtí roli po n[ebožtíku] Vojtkovi Oravském,
kterýžto se Evě manželce jeho dostal. A tak má docela a
zouplna zaplacený.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Martin Hanáček prodal
grunt svůj ze čtvrtí roli Adamovi Mrákovi za summu 80 zl.
Závdanku mu dal 19 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu
za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pšurnovský a Jan Sobek
S.R.S.N.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Adam Mráků za
g[runt] trojích peněz Martinovi Hanáčkovi 6 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Adam Mráků položil za grunt
Martinovi Hanáčkovi peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Adam Mráků položil za
grunt Martinovi Hanáčkovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Adam Mráků položil za grunt
Martinovi Hanáčkovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Adam Mráků položil za grunt
Martinovi Hanáčkovi 2 zl.
Pusté
Letha Páně 1629 za fojta Jíry Pšurného fojt a starší
prodali ten grunth požár ze čtvrtí roli Mackovi Šmahajovi bez
závdanku za summu, což na něm dopláceti jest, totiž 47 zl,
platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti
panské i obecní Tomek Kozimela a Michal Poláků S.R.S.a N.
f 98b
Letha 1636 za fojta Jíry Struhařového Macek Šmahajů položil
za grunt, ty zůstávají za ouřadem komu náležeti budou 1 zl.
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka a starší[ch] jeho
prodán jest ten gr[unt] zvrchu psaný zase po zemřití oce svého
Mikulášovi Šmahejovi za summu 27 zl bez závdanku a to, což týž
otec vyplaceného jměl, totiž 1 zl, to jest jemu puštěno,
placením každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu], povinnosti všelijaké
panské a obecní Jan Zvarada a Jíra Fapků SRSaN.
Letha 1645 za fojta Jury Struhařa Mikuláš Šmahej položil
peněz ročních 1 zl. Ten přijala Hedvika, dcera n[ebožtíka]
Mráka.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Mikuláš Šmahej položil
1 zl. Ten přijala Hedvika, dcera n[ebožtíka] Mráka.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Mikuláš Šmahej položil peněz
ročních a ten přijala Hedvika, dcera po n[ebožtíku] Mrákovi
1 zl.
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18 Grunt Marka Zforadů

f 104a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Michala Hylky za summu
72 zl, na to vyplnil závdanku a ročních peněz do letha 1609
44 zl. Z toho přijal Michal Hylko závdanku 40 zl, Valent
Oravský 4 zl, zůstává dopláceti 28 zl, placením od letha 1610
po 2 zl. Rukojmě Jan Kruček, Jan Kmetík S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Valentovi Oravskému, Hedvice, Zuzaně, Janovi Hrbáčkovi,
Martinovi Hanáčkovi každému po 3 zl 24 gr předních peněz summy
19 zl.
Zuzaně Valenty Oravského, což jí nápadníci napřed pustili,
že sou oni prve brali, zvláště 7 zl.
Michalovi Hylkovi posledních 2 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Marek Svoradů
za g[runt] 2 zl. Ty přijal Valenta Oravský na díl svůj.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského po smrti n[ebožtíka]
Marka Svoradů Michal syn jeho vstúpil na ten kup a placení,
jakž otec jeho platiti měl, a položil do letha 1613 dvojích
peněz 4 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Kmetka Mikuláš syn Svoradů prodal
grunt svůj ze čtvrtí roli Janovi Urbaníčkovi za summu 72 zl.
Závdanku dal 22 zl, ten závdanek přijali Jan, Jíra, Mikuláš,
synové Marka Svorady, a Barbora vdova matka jejich, každý po
5 zl 15 gr, ostatek platiti má rok po roce po 2 zl. Odevzdán
mu za volný. Rukojmě Jančí, Adam Mráka, Jan Sobek SRSAN.
f 104b
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Jan Urbaníček za
grunt 6 zl. Z těch obojích peněz za rok 1613 a 1614 položených
dáno Hedvice 1 zl 15 gr, Janovi Hrbáčkovi 1 zl 15 gr,
Martinovi Hanáčkovi 1 zl 15 gr a Zuzaně zanecháno 1 zl 15 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Urbaníček položil za
grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Valentovi 12 gr, Hedvice
12 gr, Janovi Hrbáčkovi 12 gr a Zuzaně sirotku zanecháno
12 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Urbaníček položil za
grunt peněz ročních 2 zl. Vydáno z nich Valentovi 12 gr,
Hedvice 12 gr, Janovi Hrbáčkovi 12 gr, Martinovi Hanáčkovi
12 gr a Zuzaně sirotku zanecháno 12 gr.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Urbaníček položil za
grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Valentovi 12 gr, Hedvice
12 gr, Janovi Hrbáčkovi 12 gr, Martinovi Hanáčkovi 12 gr a
Zuzaně sirotku zanecháno 12 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Urbaníček položil za
grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Valentovi 12 gr, Hedvice
12 gr, Janovi Hrbáčkovi 12 gr, Martinovi Hanáčkovi 12 gr a
Zuzaně sirotku zanecháno 12 gr.
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Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Jan Urbaníček
z tohoto gruntu ušel a fojt z staršími prodali grunt tento ze
štvrtí roli Matějovi Lelinskýmu za summu tu, což za tento
grunt dopláceti jest, totiž 40 zl, bez závdanku a platiti jej
má po 2 zl. A co ten Jan Urbaníček za ten grunt vyplatil, to
všecko tratí, protože tento grunt spustoval. Odevzdán grunt
ten Matějovi Lelinskýmu za volný a svobodný. Rukojmě za
placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Svoradík
a Jan Kunka S.R.S.a N.
Pusté
Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného Jan Svoradík i na
místě druhých nápadníků svých prodal grunth požár s 1 č[tvrtí]
roli Janovi Šustkovi za summu 32 zl bez závdanku, placením
ročním po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení povinností panských i obecních vykonávaní Miča Kruček
a Jan (nečitelné) S.R.S.a neroz[dílnou].
f 105a
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Jan Šustek zemrouc, tehdy
Michal Šustek syn jeho tenž grunt zase ujal za summu 32 zl,
placení po vyjití jednoho pořad zběhlého roku po 2 zl.
Od[evzdán]. Rukojmě Ondra Leskovan a Jan Hutera S R S a N.
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka má Mikuláš Šustek
položiti 2 zl nápadníkům těm, kterým náležeti bude. Kteréžto
nápadník Jan Svorada přijal.
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad
novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Mikulášovi Šustkovi
Martinovi Kozárovi za summu 32 zlm, platiti se má, komu
náležeti bude, ročně po 2 zlm. Odvzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Havlíkh
a Ondra Knopsíkh S.R.S.a N.R.
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19 Grunt Jana Zforadů

f 110a

Koupil grunt od Valenty Oravského se čtvrtí roli za summu
80 zl. Na to jemu vyplnil závdanku a peněz ročních do letha
1609 52 zl, zůstává jemu ještě dopláceti 28 zl, placením od
letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jan Kunka, Ondra Krahulec, Jan
Kmetka S.R.S.a N.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jan Svoradů za
g[runt] Valentovi Oravskému 4 peněz 8 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Svoradů položil za
grunt Valentovi Oravskému peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Svoradů položil za
grunt Valentovi Oravskému peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Svoradů položil za grunt
Valentovi Oravskému peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Svoradů položil za
gr[unt] peněz ročních Valentovi Oravskému 2 zl.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Jan Svoradů položil za
gr[unt] peněz ročních Valentovi Oravsk[ému] 1 zl. Ten zůstává
za ouřadem.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jan Svorada položil a
zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka položil Jan Svorada a
zůstává za ouřadem 1 zl.
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20 Grunt Jana Křivého

f 116a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Jíry Kováře za summu 23 zl,
na to vyplnil závdanku a peněz ročních 12 zl. Z to[ho] přijal
Jíra Kovář 3 zl a Lida Lopatářka 9 zl, zůstává dopláceti
11 zl, placením od letha 1609 po 2 zl. Rukojmě Marek Sforadů,
Kašpar Ješur S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Lopatáře Mikulášovi, který
jest od nepřátel vzat, 5 zl 15 gr.
Jírovi bratru jeho též 5 zl 15 gr.
Lida mateř jejich v závdanku díl svůj vyzdvihla.
Letha 1609 za fojta Valenty Oravského položil Jan Křivý za
gr[unt] 2 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Křivý
2 zl. Přijala je Lida mateř, nebo jí je Jíra pustil.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jan Křivý za grunt
svůj peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty přijala Lida, mateř těch
sirotků, nebo jí jich Jíra syn její pustil.
A jakož Mikulášovi svrchu psanému, bratru Jírovýmu, na
tomto gruntě dílu jeho 5 zl 15 gr náleželo, takové peníze týž
Jíra bratr jeho Janovi Křivému za hotové 2 zl 7 ½ gr prodal.
Však na ten jistý spůsob, jestliže by se dotčený Mikuláš
z zajetí nepřátelského zase mezi přáteli své navrátil, aby týž
Jíra bratr jeho jemu takových 5 zl 15 gr zase navrátil. Čemuž
že se od něho tak státi má, podstavil jest za to rukojmě
zejména tyto: Matěje Sedláka a Tomka Nálepu S.R.S.N.
A tak Jan Křivý má tento grunt zouplna zaplacený.
f 116b
Letha 1618 za fojta Jana Sobka ten Jan Křivý umřel a fojt
s staršími prodali ten grunt po něm zůstalý Václavovi Křivému
synu n[ebožtíka] za 40 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Svorada a Jan
Urbanický SRSAN.
Pusté
Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného Tomek, Václava Křivého
bratr, po smrti jeho prodal ten grunth po něm zůstalý Janovi
Morisovi za summu hotových peněz 8 zl 7 ½ gr, na to jest dal
jemu polovici peněz 4 zl 3 gr 5 ½ den. Odevzdán jemu za volný
a svobodný. Rukojmě za doplacení, opravu grunthu a povinnosti
panské i obecní Adam Chentek, Jíra Fabko S.R.S.a N.
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Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka po zemřití Jana
Morisovy pojmouce Barboru pozůstalú vdovu po něm Mikuláš
Lačný, po ní takového gr[untu] nápadem dostal a co na něm jeho
předek vyplatil 4 zl 3 gr 5 ½ den, ostatek summy jak nahoře
psáno každoročně po 1 zl doplatiti má, totiž 4 zl 3 gr
5 ½ den. Odev[zdán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení,
opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecné Jan
Kliniš a Jan Zvorada SRSaN.
Letha 1645 za fojta Jury Struhaře Mikuláš Lačný prodal tu
čtv[rt] Jírovi Poláchovi a Janovi Poláchovi synu jeho, každému
po půl čtv[rti], za summu, co ještě on doplatiti jměl, totiž
4 zl 3 gr 5 ½ den, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Pavel
Sopka, Pavel Lacek a Jan Hutera SRSaN.
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21 Grunt Jana Kmetíka
Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších
novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Kyčínovi, za
summu 28 zl. Na to vyplnil do letha 1609 8 zl, přijal je Beně,
zůstává ještě dopláceti 20 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukojmě Jíra Povalač, Jan Kulka S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Zuzaně Polákové předních peněz 5 zl 15 gr. Ty jest prodala
Janovi Kmetíkovi, má jí za to jalovici přisaditi. A tak jí
nebude povinen platiti od letha 1613.
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Krahulce Jírovi a Janovi
každému po 3 zl, činí 6 zl.
S[irotku] n[ebožtíka] Beně Barboře 8 zl 15 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka týž Jan Kmetík položil
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Krahulce 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kmetík položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krahulce 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Jan Kmetík položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Krahulce 1 zl.
Pusté
Letha Páně 1629 za fojta Jíry Pšurného Oršula, vdova po
neb[ožtíku] Janovi Kmetíkovi zůstalá, prodala půl toho grunthu
Kašparovi Kozarožíkovi za summu 6 zl bez závdanku, platiti jej
má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení a odbývání všelijakých povinností Jura Pavlačka a Jan
Šustek S.R.S.a N.
f 122b
Letha 1632 za fojta Vácslava Havlíka Kašpar Kozarožík
prodal půl pustého grunthu Janovi Slámkovi za summu 8 zl.
Závdanku dal jemu 2 zl a ostatek platiti má ročně po 1 zl.
odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škubavica a Jíra
Kralich S.R.S.N.
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka a starší[ch] jeho jest
prodán tento gr[unt] ze vším příslušenstvím od starodávna
Jurovi Polákovi za s[umm]u 8 zl bez závdanku, platiti ho má
každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení, opravu gr[untu] a povinnosti všelijaký panské a
obecní Mikuláš Šmahej a Jan Kléšť SRSaN.
Půl čtvrti pusté
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Leta 1645 za fojta Jíry Pšurného Pavel Lacků ujal toho
gruntu svrchu psaného polovici, totiž půl čtvrti za 8 zl,
placení komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jan Svaradík,
Ondra Knipsík S.R.S.N.
Letha 1645 za fojta Jíra Struhařa Pavel Lacek porazil sobě
na tomž gruntě dílu Kateřině, dceře n[ebožtíka] Jana Chentky,
totiž 4 zl.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Pavel Lacek položil a
zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Pavel Lacek položil a
ty přijala Anna sestra jeho 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Pavel Lacek položil peněz
ročních a ten přijala Anna sestra manželky jeho 1 zl.
f 123a
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho Macek Mravec ujal svrchu psaný grunt po
Pavlovi Lackovi za summu 16 zl bez závdanku, platiti má
každoročně, komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní
Jarolím Třasoň a Jan Janoš SRSN.
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22 Grunt Kašpara Gašura
Koupil grunt se čtvrtí roli od Jana Kováře z Velkej Vrbky
za summu 50 zl, na to vyplnil závdanku a ročních peněz až do
letha 1609 15 zl. Z toho přijal Jan Kovář 9 zl, Ondra Krahulec
na díl Běty mateře své 6 zl, zůstává ještě dopláceti 35 zl,
placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Marek Zforada, Jan
Kmetek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz Ondrovi Krahulcovi 26 zl.
A Janovi Kováři do Velkej Vrbky 9 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Kašpar Gašur
za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Ondra Krahulec.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Kašpar Gašur za
grunt 4 peněz 8 zl. Ty přijal Ondra Krahulík.
Jakož ještě na tomto gruntě náleželo Ondrovi Krahulíkovi
peněz dovzíti summy 16 zl, takové peníze jest prodal Kašparovi
Gašurovi za hotové peníze 6 zl, za něž jemu jalovici dal. A
tak týž Ondra Krahulík na tom gruntě nic nemá.
Pusté
Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta
Jana Černýho prodán jest týž svrchu psaný grunt Jírovi Šupkovi
za summu 15 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení
povinnosti panské i obecní Jan Černý a Martin Mališek SRSN.

37
f 135a
23 Grunt Jana Kunky
Koupil grunt od Ondry Krahulce se čtvrtí roli za summu
30 zl, na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
8 zl, ty přijal Ondra Krahulec, zůstává ještě dopláceti 22 zl,
placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jan Kruček, Macek
Šmahaj S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Krahulce Jírovi a Janovi
každému po 3 zl – 6 zl.
Dorotě Chromej 2 zl.
Ondrovi Krahulcovi posledních 14 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Kunka za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Krahulce 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Jan Kunka za grunt
svůj peněz za rok 1611 a 1612 4 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Krahulce 2 zl a Dorotě Chromej též dáno
2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Kunka položil za grunt
na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Krahulce 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kunka položil za
grunt peněz Ondrovi Krahulcovi 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Kunka položil za grunt
peněz ročních Ondrovi Krahulcovi 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Kunka položil za gr[unt]
Ondrovi Krahulcovi 2 zl.
Letha 1626 za fojta Jíry Pšurného položil Jan Kunka za
gr[unt] peněz 1 zl. Ty přijal Ondra Krahulec.
f 135b
Letha 1628 za fojta Adama Lišky Jan Kunka prodal ten grunth
se čtvrtí roli Jurovi Boncovi za summu 30 zl. Závdanku položil
5 zl, z něhož přijal Jan Kunka 3 zl 22 gr 3 ½ den a ostatek
přijali fojt a starší na kostel novolhotský, platiti jej má
ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] za
placení a odbývání povinností panských Jíra Miklušík, Jan
Kléšť S.R.S.N.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhaře týž fojt a ouřad prodali
grunt svrchu psanej Martinovi Mrazíkovi za 20 zl, placení po
1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti
panské a obecní Mikoláš Povalač, Jan Svorada S.R.S.N.
Leta 1641 za fojta Jana Pšurného Martin Mrazík položil
ročních peněz za šest let, kteréž přijal Ondřej Krahulík,
7 zl.
Item leta svrchu psaného Martin Mrazík položil za grunt
svůj na kostel lhotský 1 zl.
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Letha 1645 za fojta Jíra Struhařa položil Martin Mrazík na
kostel novolhotský 1 zl. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Leta Páně 1648 za fojta Jíry Kručka Martin Mrazík má
položiti na kostel novolhotský peněz ročních 1 zl.
f 136a
Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta
Jana Černýho Martin Mrazík zemrouc po sobě dcerku zanechal,
kterou za manželku pojal Matěj Raška, takový grunt se jemu
připisuje za 20 zl, platiti má každoročně, komu náležeti bude,
po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení
povinnosti panské i obecní Jan Polák, Jíra Odrobina SRSN.
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24 Grunt Mikuláše Plánky
Koupil grunt se čtvrtí roli od Mikuláše Páleníka za hotové
peníze. Tak jej má zouplna a docela zaplacený.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka Mikuláš Plánka prodal
grunt svůj, kterýž zaplacený měl, Václavovi Havlovému za summu
34 zl. Závdanku mu dal 4 zl a ostatek 30 zl platiti má po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj a opravu
Vávra Kruček, Jíra Drapořit SRSN.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Václav Havlů položil za
grunt Mikulášovi Plánkovi peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Vácslav Havlů položil za
grunt Mikulášovi Plánkovi peněz ročních 2 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Jana Sobka Václav Havlů položil za
grunt Mikulášovi Plánkovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Václav Havlů položil za
gr[unt] Mikulášovi Plánkovi 2 zl.
Pusté
Letha Páně 1626 za fojta Jíry Pšurného prodal s 1 č[tvrtí]
roli grunth svůj Václav Havlů Adamovi Šmahajovi za summu
24 zl. Závdanku mu dal 6 zl, placením poročně po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. (Přední peníze náleží s[irotkům]
n[ebožtíka] Mikuláše Plánky.) Rukojmě za placení, povinností
panských i obecních odbývání Jan Šoustek, Jura Miklušův
slíbili rukou S.a N.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad
prodali grunt svrchu psanej Janovi Slámkovi za 10 zl, placení
ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení
gruntu, povinnosti panské a obecní Jíra Janíček, Jura Pepinců
SRSN.
Pustý
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25 Grunt Matějky Šmahaje

Koupil grunt se čtvrtí roli od Jíry Těšínce za summu
32 zl, na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
14 zl. Z toho vzal Jan Rožnovský 4 zl, Jíra Těšínec vzal
10 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Janek Kunka,
Matěj Sládek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Janovi Rožnovskýmu předních peněz 5 zl.
Mackovi Sládkovi 3 zl.
Michalovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Šujanského 10 zl.
Letha 1612 za fojta Valenty Oravského ouřad novolhotský
správu učinili, že jest Matěj, s[irotek] n[ebožtíka] Matěje
Šmahaje, tento grunt společně platili a za něj nahoře psaných
14 zl vyplnili, z kterýchžto peněz náleží Matějovi mimo díly
jiné peněz 7 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Matěj, syn
n[ebožtíka] Matěje Šmahaje, peněz ročních 2 zl.
Letha ut s[upr]a Matěj, syn neboštíka Matěje Šmahaje,
prodal tento grunt ze čtvrtí roli Janovi Jablečníkovi za summu
32 zl. Závdanku mu dal 8 zl a ostatek platiti má pořadně po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a
jiné povinnosti Jíra Babík a Jíra Kanec SRSN.
Z toho závdanku přijal Matěj výš psaný 4 zl, Anka mateř
jeho též přijala 4 zl. Však poněvad jí tak mnoho nenáleželo a
dluhy po témž Matějovi Šmahajovi otci jeho se nacházejí, týž
Matěj povinen jest takový 4 zl zase vyupomínati a dluhy, které
se nacházejí, zaplatiti.
f 147b
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položil Jan Jablečník za
grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Janovi Rožnovskému ostatních 3 zl
a Mackovi Sládkovi též dáno, což jemu tu náleželo, totiž 3 zl.
A tak tu nic nemá.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Jablečník položil
za grunt peněz ročních s[irotku] n[ebožtíka] Jana Šujanského
2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Jablečník položil za
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Šujanského 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Jablečník položil za
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Šujanského 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Jablečník položil za
gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jana Šujanského 2 zl.
Pusté
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Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad
prodali grunt svrchu psanej Jurovi Hudcovi za 20 zl, placení
ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení
gruntu, povinnosti panské a obecní Adam Ondřejíček a Jíra
Lukeš SRSN.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jíra Hudců položil a
zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka Jíra Hudců položil a
zůstává za úřadem 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jyíry Kručka Jíra Hudců položil peněz
ročních a ten zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad
novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Jurovi Hudcovi Ondrovi
Tomkovému za summu 20 zlm,
f 148a
platiti se má ročně komu náležeti bude po 2 zlm. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a
obecní Peter Kruček a Jura Cibulka S.R.S.a N.R.
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26 Grunt Jíry Kance
Koupil grunt se čtvrtí roli od Jana Ševce za summu 43 zl.
Závdanku jemu dal 8 zl, zůstává dopláceti placením od letha
1610 po 2 zl – 35 zl. Rukojmě Thomáš Marmánek, Adam Polák
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Na sirotky n[ebožtíka] Martina Drahoše předních peněz
Martinovi a Jírovi každému po 16 zl 22 ½ gr – 33 zl 15 gr.
Fridrichovi do Javorníka skoupených peněz 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jíra Kanců za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Drahoše 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Kanec za
g[runt] peněz 3 zl 15 gr. Z toho dáno Fridrichovi do
Javorníka, což jemu tu náleželo, totiž 1 zl 15 gr. A tak tu
již nic nemá. A na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Drahoše dáno
2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíkového Jíra Kanec položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Drahoše 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jíra Kanec položil za grunt
na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Drahoše 1 zl.
Letha 1618 (nedopsáno).
Pusté
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad
prodali grunt svrchu psanej Jurovi Lukšovi, zůstalý po otci
jeho Martinovi Drahošovi, za 24 zl, placení po 1 zl. Odevzdán
jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské
[a] obecní Jíra Hudec, Jan Kantor SRSN.
f 153b
Letha 1645 za fojta Jíry Struhařa Martin Drahošů položil,
které přijímal Jíra Drahošů, totiž 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Martin Drahošů položil,
které přijímal Jíra Drahošů 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka položil Jura Drahošů
Martinovi Drahošovi 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka Jíra Lukeš položil peněz
ročních Martinovi Drahošovi 1 zl.
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27 Grunt Jana Hrbáče

f 159a

Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších
novolhotských za summu 90 zl. Na to vyplnil závdanku 15 zl,
zůstávají při ouřadu a fojtovi Fridrichovi, zůstává dopláceti
75 zl. Ta summa všeckna náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla
Šustky, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Ondra Hříva,
Jan Kruček S.R.S.a N.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Hrbáč na
s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Šustka 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Povalače Jan Hrbáč prodal grunt
svůj Matějovi Sládkovýmu za 90 zl. Závdanku dal 17 zl, ostatek
platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě
za opravu a jiné povinnosti Jíra Drapořit a Jan Hrbáček
SRSN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Matěj Sládek za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Šustka 3 zl.
Ten závdanek, který Matěj Sládek položil, přijal jej Jan
Hrbáček. A tak tu již nic více nemá.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Matěj Sládek položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Šustka peněz ročních
2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Matěj Sládek položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Šustka peněz ročních
2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka ten Matěj Sládek umřel a
fojt z staršími prodal ten grunt Pavlovi Polákovému za 90 zl
bez závdanku, platiti má po 2 zl od leta 1619. Odevzdán jemu
za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kruček a Jíra Javůrek SRSAN.
Letha Páně 1626 za fojta Jury Pšurného prodal Pavel Polák
grunth svůj s jednou č[tvrtí] roli Jurovi Lesákovi za summu
90 zl bez závdanku, platiti jej má poročně po 2 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinností
panských i obecních odbejvání Jura Plánka a Jan Kunků S.R.S.
a nerozdílnou.
Tyto peníze jíti mají každoročně na JMP jakožto po
s[irotcích] zběhlých.
f 159b
Letha 1630 za fojta Jury Pšurného fojt a starší prodali
[od] toho napřed psaného grunthu jednu polovici s půl čtvrtí
roli Mikulášovi Koníčkovi za 45 zl bez závdanku, platiti jej
má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a
povinnosti panské i obecní Jan Svaradík a Vaněk Návojský
S.R.S.a N.
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Letha 1635 za fojta Jíry Struhaře týž fojt a ouřad prodali
grunt požár pustý Mikolášovi Povalačovi za 18 zl, placení
ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu,
povinnosti panské [a] obecní Martin Minc, Jura Škubavec SRSN.
Pustý
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře tenž fojt s ouřadem
prodali zase na místě Mikuláše Povalače toho gruntu Jírovi
Cibulčíkovi za summu 18 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán].
Rukojmě Jura Fatko a Jura Knipsík SRSaN. Lhotník.
Letha Páně 1662 za ouřžedníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho Jíra Cibulčík z gruntu pryč utekl, takový
grunt prodán jest Pavlovi Svítkovi za summu 18 zl, placení
každoročně, komu náležeti bude, po 1 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Macek
Moravec a Mikula Bača SRSN.
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28 Grunt Staňka Šklubalvejce

f 165a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Margety Chlupky za summu
30 zl. Na to vyplnil závdanku 10 zl, přijala je Margeta
Chlupka, zůstává dopláceti 20 zl, placením od letha 1610 po
2 zl. Rukojmě Jakub Mrak, Jan Kruček S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
Na kostel poručených od Jury Kozáka 5 zl.
Anně, dceři n[ebožtíka] Kozáka 5 zl.
Dorotě sestře její 5 zl.
Kateřině matcoše jejich na Souchov 5 zl. (škrtnuto)
Nenáleží tej Kateřině, nebo ona z toho statku krávami jest
vybyta, nežli takových 5 zl náleží Mikulášovi, sirotku třetímu
neb[ožtíka] Jakuba Kozáka, o kterémž při spravování statku
správy nedali.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Staněk
Šklubalvejce za gr[unt] 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položil Staněk Šklubalvejce
za grunt svůj peněz 3 zl. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl a
Dorotě 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Staněk Šklubalů
položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Anně
n[ebožtíka] Kozáka 1 zl a Dorotě sestře její též 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Staněk Šklubalů položil za
grunt na kostel novolhotský podle poručenst[ví] n[ebožtíka]
Jury Kozáka 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Staněk Šklubal položil za
gr[unt] na kostel novolhotský podle poručenství ut s[upr]a
1 zl.
Letha 1629 za fojta Jury Pšurného Kašpar, syn neb[ožtíka]
Šklubalavejce, prodal svou polovici toho grunthu, kteráž jemu
náležela, Jurovi Lančíkovi za summu 11 zl. Závdanku dal jemu
5 zl, ostatek summy platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Matěj Šmahaj a Jan Strejček S.R.S.a N.
f 165b
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka a starších jeho jest
tento gr[unt] Janovi Škubavicovi zaprodán za summu 11 zl,
placením poročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaký povinnosti
panské a obecní Jura Hudec a Jura Knipsek SRSaN.
Pustý
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho Jan Škubavec utekl pryč z gruntův, takový
jest zase prodán Ondrovi Knipsíkovi za 11 zl, placení
každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní
Jarolím Třasoň a Jan Janoš SRSN.
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29 Grunt Jana Kručka

f 171a

Koupil grunt se čtvrtí roli od Matyáše Barvíře za summu
50 zl, na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
19 zl 15 gr. Z toho přijal Matyáš Barvíř 10 zl, Kuba Drábků
8 zl, Jan bratr Barvířů 1 zl 15 gr, zůstává dopláceti 30 zl
15 gr, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Macek Sládek,
Jakub Mrak S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Janovi bratru Barvířovému předních pe[něz] 10 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavlíka Kači a Adamovi každému po
10 zl 7 ½ gr – 20 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jan Kručka
Janovi bratru Barvířovu 2 zl.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského položil Jan Kručka
Janovi bratru Barvířovému za g[runt] 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jan Kručka za grunt
svůj 2 zl. Z toho dáno Zuzanně, dceři Jana Barvířového, 1 zl a
Jírovi a Mikulášovi zanecháno též 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Kručka položil za grunt
Janovi bratru Barvířovému 2 zl.
Našlo se, že n[ebožtík] Matyáš bratr Jana dlužen byl za
koně Jírovi Janošovému 13 zl, ten dluh měl se jemu z statku
Matyášového vyplatiti. A tak mimo prvnější vybrání Jana,
bratra Matyáše Barvíře, ještě zůstává, což témuž Matyášovi
náleželo 3 zl, ty se Jírovi Janošovému na zaplacení dluhu jeho
ukazují.
Jíra Janošů takové 3 zl z lásky odkázal a daroval na
stavení nového kostela novolhotského.
Leta a dne svrchu psaného přijali na kostel poručených
peněz od Jíry Janošového 2 zl.
f 171b
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kruček položil za
grunt peněz ročních na kostel novolhotský 1 zl. A na sirotky
nebo nápadníky n[ebožtíka] Pavlíka 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Kruček položil za grunt
na nápadníky n[ebožtíka] Pavlíka 2 zl. Z toho dáno Václavovi
Čahrnovému do Souchova na díl Kateřiny manželky jeho 1 zl
15 gr a po Adamovi sirotku zběhlém Jeho [Mil]osti Páně přijato
1 zl 15 gr.
Letha 1618 jakož jest Václavovi Čahrnovi po Kateřině, dceři
n[ebožtíka] Pavlíka, manželce své na tomto gr[untě] mimo
prvnější vyzdvižení 8 zl 22 ½ gr náleželo, ty jest prodal na
kostel novolhotský za 1 zl. A tak ten Václav Čahrnů tu nic
více nemá.
Téhož letha Jan Kruček položil za grunt peněz 2 zl. Z toho
dáno na kostel novolhotský 1 zl a po Adamovi sirotku zběhlém
k ruce JM Páně 1 zl.
Pusté
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Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad
prodali ten grunt svrchu psanej Jurovi Odrobinovi za 30 zl,
placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení
gr[untu], povinnosti panské [a] obecní Macek Štička, Martin
Odrobina SRSN.
Pustý půl čtvrti
Leta 1641 za fojta Jíry Pšurného týž fojt s ouřadem prodali
[od] svrchu psaného gruntu polovici půl čtvrti roli za summu
8 zl Mikulášovi Drábovi, placení po vyjití tří let komu náleží
po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti Mikuláš Kruček, Mikuláš Šmahej S.R.S.N.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhařa Mikuláš Dráb položil
peněz ročních na kostel novolhotský 1 zl. Ten přijal fojt ut
s[upr]a.
f 172a
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka položil Mikuláš Dráb
peněz ročních na kostel novolhotský, který fojt ut s[upra]
přijal, 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jury Kručka Mikuláš Dráb položil peněz
ročních na kostel novolhotský 1 zl.
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30 Grunt Macka Sládka
Koupil grunt se čtvrtí roli od Vojtka Poláka za summu
20 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, zůstává dopláceti 17 zl,
placením od letha 1610 po 2 zl až do 7 leth a po vyjití sedmi
leth platiti bude po 1 zl. Rukojmě Macek Ficek a Kašpar Gašur
S.R.S.a N.
Z té summy náleží Vojtkovi Polákovi ještě 3 zl a Martinovi
Vlkovi 14 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Macek Sládků
za g[runt] Martinovi Vlkovi 2 zl.
Letha 1612 za fojta Valenty Oravskýho položil Macek Sládek
za grunt svůj dvojích peněz 4 zl. Ty přijal Martin Vlkův.
Letha 1612 za fojta Valenty Oravského Matěj Sládek prodal
grunt svůj Jírovi Drapořitovi za summu totiž 50 zl. Závdanku
dal Matějovi Sládkovi 9 zl, ostatek platiti má po 2 zl po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Tomek Nálepa a
Jíra Žuberský SRSN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položil Jíra Drapořit za
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Vojtka Poláka 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Drapořit položil
za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Vojtka Poláka 2 zl. Z toho
dáno Martinovi Vlkovi 1 zl a na sirotka 1 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka fojt a starší, když
jest Jíra Drapořit z tohoto gruntu zběhl, prodali jej
Mikulášovi Plánkovi za summu 35 zl. Závdanku dal 1 zl, platiti
jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
placení a odbývání povinností panských Jan Kruček a Václav
Havlů S.R.S.a N.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Mikuláš Plánka položil
Martinovi Vlkovi 1 zl.
Jakož náleželo Jírovi Drapořitovi na tom gruntě 4 zl, co je
vyplatil, ty jsou puštěny Mikulášovi Plánkovi.
f 177b
A jakož jest Martinovi Vlkovi mimo prvnější vyzdvižení
ještě na tom gr[untě] náleželo peněz k dobírání 6 zl, ty jest
z lásky na kostel novolhotský daroval. A tak tu nic více nemá.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Mikuláš Plánka položil za
grunt na kostel novolhotský 2 zl.
Pusté
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Letha Páně 1629 za fojta Jíry Pšurného Mikuláš Plánka
prodal půl toho grunthu Janovi Otépkovi za summu 17 zl 15 gr.
Závdanku dal jemu 3 zl, ostatek platiti má ročně po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kléšť a Mikuláš
Kazinožka S.R.S.a N.
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného Jan Otépka položil za
gr[unt] na kostel novolhotský 1 zl.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad
prodali grunt svrchu psanej Mackovi Otrubovi za 18 zl, placení
ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu,
povinnosti panské [a] obecní Mikuláš Sobek, Jíra Fatko SRSN.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Macek Otruba položil za
grunt dvojích peněz i za rok 1640, totiž 2 zl. Na kostel
novolhotský dáno 1 zl a Janovi Otépkovi 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jura Struhařa Macek Otruba položil na
kostel novolhotský, což fojt přijal 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jíry Kručka Macek Otruba položil
na kostel novolhotský, což fojt přijal 1 zl.
Pustý
f 178a
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad
novolhotský po Mackovi Otrubovi půl čtvrti roli Martinovi
Otépkovi za s[umm]u 17 zlm 15 gr, platiti má, komu náležeti
bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Mikloš starý a
Mikula Trák S.R.S.a N.R.
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31 Grunt Ondry Gejdoše
Koupil grunt se čtvrtí roli od Anny Očesalky za summu
40 zl, na to vyplnil do letha 1609 4 zl 7 ½ gr, přijala je
Očesalka, zůstává dopláceti 35 zl 22 ½ gr, placením od letha
1610 po 2 zl. Rukojmě Sobek, Thomáš Marmánek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Miče Holáňovýho Staňkovi a Romanovi,
který jim babka jejich Anna Očesalka poručila, každému po
32 zl 26 gr 1 den 1 víden[ský] summy 35 zl 22 ½ gr.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Ondra Gejdoš
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Miče Holáňovýho 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jana Kmetky Ondra Gejdoš prodal grunt
svůj ze čtvrtí roli [a] s jiným k němu příslušenstvím Jírovi
Drapořitovi za summu 40 zl. Závdanku mu dal 4 zl a platiti má
po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě:
(neuvedeno).
A jakož na tom gruntě ještě Ondrovi Gejdošovi 1 zl 7 ½ gr
náleželo, ty jest odvedl k vyupomínání obci na dluh jim
povinný.
Letha 1613 za fojta Jana Kmetky Jíra Drapořit prodal grunt
svůj se čtvrtí roli a jiným k němu příslušenstvím Mikulášovi
Kazičkovi za 40 zl bez závdanku, platiti má poročně po 2 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Macek Sládek a Jíra
Holečků SRSAN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Kazička
za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Miče Halamového(!)
peněz 2 zl 15 gr.
Jakož jest na tomto gruntě Jírovi Drapořitovi náleželo
peněz, které mu Ondra Gejdoš v závdanku totiž 4 zl dal, takové
peníze jest z lásky na kostel novolhotský daroval a odkázal. A
tak týž Drapořit tu nic více nemá.
f 183b
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Mikuláš Kazička položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Miče Holáňového 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Mikuláš Kazička položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Miče Halamového 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Mikuláš Kazička položil za
gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Miče Halamového 1 zl.
Pusté
Letha 1635 dne 24. Aprilis za fojta Jíry Kručka z povolením
Jeho Mi[l]osti Páně ujal se jest zase tohoto požáru Mikuláš
Kazička a jsou jemu od Jeho Mi[l]osti všecky roboty a
všelijaké platy JM Pánu náležité od datum zápisu tohoto do
roku pořad zběhlého pasírované.
Půl čtvrti pusté
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Leta 1641 za fojta Jíry Pšurného Jíra Taraba ujal půl
čtvrti gruntu svrchu psaného za summu 8 zl, placení po vyjití
tří let po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení
gruntu i povinností všelijakých Jan Hutera, Jura Papanček
S.R.S.N.
Pustý
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka ouřad prodal po
Mikulášovi Kazičkovi půl čtvrti a druhej půl čtvrti po Jurovi
Tarabovi Petrovi Kručkovi za s[umm]u 16 zlm, platiti má komu
náležeti bude ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Ondra Tomků a
Jura Kruček S.R.S.a N.R.
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f 189a

32 Grunt Jíry Holečka

Koupil grunt se čtvrtí roli od Bartoše za hotových 20 zl. A
tak jej má zaplacený. Kterýž n[ebožtík] Bartoš otec jeho
koupil.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho fojt a starší prodali
grunt po n[ebožtíku] Martinovi Holečkovi zůstalý Jírovi synu
jeho za summu 60 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 10 zl,
platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán jemu za volný
a svobodný. Rukojmě Matěj Sládek, Jan Kunka S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Dorotě, vdově po n[ebožtíku] Martinovi Holečkovi, 10 zl.
Mikulášovi, Zuzanně, Kateřině a Anně, s[irotkům]
n[ebožtíka] téhož Holečka, každej po 10 zl – 40 zl.
Letha a za fojta ut sup[ra] položil Jíra Holečko za gr[unt]
na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Holečky 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Holečko za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Holečka peněz 3 po
2 zl – 6 zl. Z toho dáno Kateřině 2 zl, Zuzanně též dáno 2 zl
a Dorotě mateři jejich 2 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Holečko položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Holečka peněz ročních
2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Holečků položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Holečka peněz ročních
2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka jakož na tom gruntě Kateřině
dílu nedobraného náleželo 8 zl, ty jest prodal Jírovi
Holečkovi a dal jemu za ně jalovici.
Dorota vdova zemřela a dílu svého nedobraného zanechala
8 zl. Ten připadl na Jíru, na Zuzannu, Kateřinu a Annu dítky
její, přijde každému po 2 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Holeček položil za
grunt 1 zl. Z toho dáno Zuzanně 15 gr a Anně sirotku zanecháno
15 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Jíra Holeček položil za
grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Holečka 1 zl 15 gr.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Jíra Holeček skoupil
na tomto gruntě od Mikuláše bratra svého 6 zl 15 gr. A tak tu
Mikulášovi již nic nenáleží.
Pusté
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33 Grunt Ondry Mandáka
Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších
novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Ševcovi, za
summu 80 zl. Z toho sobě srazil dílu svého po manželce své
Dorotě 16 zl a skoupil od Anny, dcery n[ebožtíka] Mikuláše
Ševce, 16 zl, zůstává dopláceti 48 zl, placením od letha 1610
po 1 zl 18 gr. Rukojmě Jíra Povalač, Jan Hrbáček S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce Kateřině, Barboře a
Jírovi každému po 16 zl – 48 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Ondra Mandáků
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce 1 zl 18 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka Dorotha, pozůstalá vdova po
n[ebožtíku] Ondrovi Mandákovi, prodala grunt se čtvrtí roli
Jírovi synu svému za summu 80 zl. A místo závdanku porazil
sobě dílu svého 16 zl, ostatek platiti zůstává od letha 1615
po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Macek
Sedláků a Ondra Němec SRSN.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Mandáků položil za
grunt Kateřině na díl její a sou jí vydány 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Mandáků položil za
grunt Kateřině a jsou muži jejímu vydány 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jíra Mandáků položil za
grunt ročních peněz 2 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl a Barboře
sirotku zanecháno 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jíra Mandáků položil za
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce
2 zl.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil Jíra Mandáků za
grunth svůj 1 zl. Ty přijal 15 gr Kléšťů švagkr jeho a druhých
15 gr mateř jeho.
f 195b
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného Jíra Mandáků položil za
grunth 1 zl. Ten přijal Jan Kléšť švagkr jeho.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového Jíra Mikluš na místě
Jíry Mandáka položil za gr[unt], ten přijal Jan Kléšť švakr
jeho 1 zl.
Jakož Mikulášovi náleželo na tomž gr[untě] dobírati 53 zl,
potom zemřel a Jíra Mikloš přečkaje jeho, tehdy takové peníze
jako po svým vlastním otci zdědil. A tak ten gr[unt] svůj má
docela a zouplna zaplaceného.
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34 Grunt Macka Sedláka
Macek Sedlák má grunt se čtvrtí roli docela a zouplna
zaplacený.
Pusté
Letha Páně 1651 za fojta Jura Kručka Macek Sedlák zemrouc a
po sobě zanechal grunt ze čtvrtí roli zaplacený, takový ujal
Mikuláš Sedlákh syn jeho za zaplacený. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Jura Mikloš
starý a Ondra Juraba S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla
(nedopsáno).
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35 Grunt Šimka Karasa
Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších
novolhotských za summu 70 zl. Na to vyplnil závdanku a peněz
ročních až do letha 1609 24 zl, vydány jsou za dluhy
n[ebožtíka] Pavliše, zůstává dopláceti 46 zl, platiti má od
letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jíra Mrkva, Jíra Povalač
S.R.S.a N.
z toho gruntu náleží:
Na kostel 4 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavliše, Dorotě zajaté od nepřátel a
Martinovi bratru jejímu, každému po 21 zl summy 42 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Šimek Karas
za gr[unt] na kostel 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Šimek Karas za
grunt svůj peněz 6 zl. Z toho dáno na kostel lhotský peněz
ostatních 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše též dáno
4 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Šimek Karas položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše peněz 2 zl.
Letha 1615 za fojta Kuby Drábka Šimek Karas prodal grunt
svůj se čt[vrtí] roli, s dvěma koňmi, vozem, pluhem, bránú a
polovicí osetí za summu Adamovi Ondrejčíkovi 60 zl. Závdanku
dal 20 zl a platiti má rok po roku po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za placení, odbývání povinností
panských i obecních Martin Mrkávka a Jura Drapořit S.R.S.a N.
Pusté
f 207b
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Adam Ondrejčíků položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše peněz ročních 2 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Adam Ondrejčík prodal
zase tento grunt Markovi Šurmanovi za summu 60 zl. Závdanku
jemu dal 20 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání roboth a
jiných povinností panských Jura Mrkva a Matouš Polách
S.R.S.a N.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Marek Šurman položil za
grunt ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Marek Šurman položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavliše 1 zl.
Pusté
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Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného fojt a starší prodali ten
grunt požár Janovi Strejčkovi bez závdanku za summu 37 zl,
platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Kléštík a Jan Otépka S.R.S.a N.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře po zemřetí Jana
Strejčkového tenž fojt z ouřadem prodali ten gr[unt] ze
čtvr[tí] roli Jurovi Miklošovi za summu 60 zl, placení po
2 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Pavel Sopků a Jíra Knipsík
SRSAN.
JHM náleží po Ondrovi Šurmanovi, který za horami zůstává,
9 zl.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jíra Mikloš položil a
náleží do důchodů JHM 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka Jíra Mikluš položil peněz
ročních do dochodů J.H.M. 1 zl.
f 208a
Letha Páně 1651 za fojta Jura Kručka Jura Miklušů starý
majíce grunt koupený svrchu psaný, takový grunt zase pustil
Janovi Miklušovi synu svému za s[umm]u 60 zlm, platiti má komu
náležeti bude ročně po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Housekh a
Ondra Juraba S.R.S.a N.R.
Letha 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta
Jana Černýho prodán jest týž svrchu psaný grunt po Janovi
Miklušovi Michalovi Šmahajovi za summu 60 zl, platiti má
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan
Polák a Macek Moravec SRSN.
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36 Grunt Tomka Nálepy
Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších
novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Šimkovi Nálepovi otci
svém, za summu 70 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 14 zl a
Margetě macoše své vyplnil 10 zl 20 gr, zůstává dopláceti
45 zl 10 gr, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Havel
Zajíc, Macek Sedlák S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Nálepy Kači, Kubovi a Zuzaně
každému po 14 zl, činí 42 zl, Margetě matcoše jejich 3 zl
10 gr.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Tomek Nálepa
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy 2 zl.
Letha 1613 za fojta Jana Kmetky Tomek Nálepa prodal grunt
svůj se čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Ondrovi Gejdošovi
za summu 80 zl. Závdanku mu dal 15 zl a ostatek platiti má
pořadně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
placení a jiné povinnosti všelijaké Martin Mrkva a Mikuláš
Kazička SRSAN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Ondra Gejdoš za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy peněz 3 zl.
Z toho dáno Tomkovi Nálepovi na vydělané peníze 1 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Ondra Gejduš položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy peněz ročních
2 zl.
Leta 1616 za fojta Kuby Drába Ondra Gejduš položil za grunt
na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Ondra Gejduš prodal zase
tento grunt Markovi Polákovi za summu 80 zl. Závdanku jemu dal
10 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. A cožkoliv Ondra Gejduš na tomto gruntě má
zaplaceného mimo závdanek, co z toho vzal, to všecko Markovi
Polákovi pustil, totiž 12 zl. Rukojmě za placení, odbývání
robot panských i obecních Jan Kléšť a Jura Mikloš S.R.S.a N.
f 213b
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Marek Polák položil za grunt
na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Nálepy 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Marek Polák položil za
gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Šimka Nálepy 2 zl.
Pusté
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Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře po zmřetí Marka Poláka
zase Tomek Nálepa ujal téhož gruntu [za] své vlastní. A ten
Marek Polák jemu též za živobejtí svého jemu všecko, co na něm
zaplaceného jměl, jest pustil, totiž 14 zl. Od[evzdán] za
volný. Rukojmě Mikuláš Povalač a Ondra Knipsík SRSaN.
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka Tomáš Nálepa prodal
grunt svůj Jura Houskovi za summu 17 zlm 4 gr 7 den. Závdanku
dal témuž Nálepovi 8 zlm 17 gr 1 den, ostatek má položiti za
2 letha pořad zběhlá. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
[za placení] i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Mikluš starý a
Ondra Šuraba S.R.S.a N.R.
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37 Grunt Adama Kléště

Koupil grunt se čtvrtí roli od fojta a starších
novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Adamovi Kléšťovi, za
summu 48 zl. Na to vyplnil do letha 1609 11 zl 18 gr, ty sou
vydány za dluhy n[ebožtíka] Adama Kléště, a srazil sobě dílu
svého po manželce své 7 zl 8 gr 2 ½ den, zůstává dopláceti
29 zl 3 gr 4 ½ den, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě
Ficek Macek a Tomek Marmánek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Adama Kléště Anně, Janovi a Jírovi,
který jest u Rožnova při strejci svým, každému po 7 zl 1 gr
1 ½ den – 29 zl 3 gr 4 ½ den.
Tyto rozdíly nic neplatí, jest o tom v sirotčích rejstřích
rozepsáno.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Adam Kléště
za gr[unt] 2 zl. Za ty peníze přijala Anna na díl svůj
jalovičku.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky Dorotha, pozůstalá vdova po
n[ebožtíku] Adamovi Kléšťovi, prodala grunt ze čtvrtí roli
Janovi synu svému za summu 48 zl. Místo pak závdanku srazil
sobě dílu svého, což po otci jeho náleželo 7 zl 8 gr 2 ½ den,
ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a jiné povinnosti Adam Šorman a Marek Polák
SRSAN.
Jakož náleželo na tomto gruntě Anně, dceři neboštíka Adama
Kléště, dílu jejího ještě dovzíti 5 zl 8 gr 2 ½ den a Dorotě,
mateři těch sirotků, též dílu jejího 7 zl 8 gr 2 ½ den, takové
oboje peníze prodaly Janovi výš psanému, držiteli gruntu toho,
za kteréž Dorotě mateři své jalovičku dal a Markovi muži
Anninému 2 honce roli zorati má. A tak týž Jan nebude platiti
toliko Šimkovi bratru svému, který malý jest.
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Letha 1618 za fojta Jana Sobka Adam Kléšť prodal ten grunt
Mikulášovi Struhařovi za 80 zl. Závdanku dal 19 zl, platiti má
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Kozimela
a Jíra Holeček SRSaN.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Mikuláš Struhař
nemohouce na tomto gruntě osedět, zase jej Adamovi Kléšťovi
pustil bez závdanku a co za týž grunt závdanku dal, od toho
upustil. A tak ten Mikuláš Struhař tu nic nemá.
Pusté
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Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového ten svrchu psaný
grunt Jan Kléšť po očímovi Adamovi Kléšťovi zase ujal v tej
summě, jak nahoře položeno jest, placení po 1 zl komu náležeti
bude. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu,
povinnosti panské [a] obecní Jura Mikluš, Ondřej Doubrava
SRSN.
A tak týž Adam Kléšťových ten zvrchu psaný grundt zouplna a
docela zaplaceného mající, takový po zemřetí jeho připadl na
syna jeho Jana Kléště zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný
v summě za 80 zl. Letha 1640.
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38 Grunt Sobka Čujaně

f 225a

Koupil grunt ze čtvrtí roli od Thomáše Kozimele za summu
70 zl, na to vyplnil jemu do letha 1609 15 zl, zůstává
dopláceti 55 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jíra
Bulena, Jíra Kantor S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
1 Kateřině Chlupce 4 zl.
2 Janovi Pindorkovi 4 zl.
3 Dorotě Struhařce 2 zl 15 gr.
4 S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Struhaře Kači a
Mikulášovi každýmu po 6 zl 22 ½ gr – 13 zl 15 gr.
5 Thomášovi Kozimelovi posledních 31 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Sobka Čujaně
za gr[unt] Kateřině Chlupce 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položil Sobka Čujaně za
g[runt] Janovi Pindurkovi 4 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Sobka Čujaně prodal ten
g[runt] se čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Vávrovi
Kmetíkovi za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 14 zl a platiti
jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě
Jura Kruček a Jura Bolena SRSaN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Vávra Kmetík za
g[runt] Kateřině Chlupce do Strážnice 1 zl. Ten 1 zl přijali
ouřad, co jim táž Chlupka dlužna byla.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Vávra Kmetík položil
položil za grunt Kateřině Chlupce do Kuželového 1 zl. Ty
přijal Kuba Drábků a má je jí odvésti.
Sobek Čujaně měl na tomto gruntě zaplaceného 6 zl, ty
prodal Jírovi Kručkovi a Jíra je daroval na kostel lhotecký.
f 225b
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Vávra Kmetík prodal
grunt svůj se vším příslušenstvím, jakž jeho sám užíval,
Adamovi Rukavicovi za summu 50 zl. Závdanku dal jemu 8 zl,
platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš
Kazička a Jan Kunka SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Adam Rukavice položil za
grunt peněz ročních Dorotě Struhařce 2 zl. Ty přijala Dorota a
Kateřina, dcery n[ebožky] Doroty Struhařky, na díl svůj.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Adam Rukavický položil za
grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno nápadníkům n[ebožky]
Doroty Struhařky posledních 15 gr a nápadníkům n[ebožtíka]
Mikuláše Struhaře Mikulášovi 1 zl 15 gr. A ten Mikuláš Struhař
daroval těch 1 zl 15 gr na kostel novolhotecký.
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Letha 1618 za fojta Jana Sobka Adam Rukavický položil za
grunt Mikulášovi Struhařovi 2 zl.
Pusté
Letha Páně 1651 za fojta Jura Kručka prodal ouřad
novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Adamovi Rukavicovi Ondrovi
Knipžíkovi za summu, poněvadž pustý byl 20 zlm, platiti má
ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti J.H.M. a obecní Jan
Papradňa a Pavel Lacků S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho prodán jest svrchu psaný grunt Mikulášovi
Vlčkovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti komu náležeti
bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za
placení povinnosti panské i obecní Jan Černý a Ondra Šuralů
SRSN.
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39 Grunt Jíry Mrkvy
Jíra Mrkva vystavíc sobě grunt má jej i se čtvrtí roli
zouplna a docela zaplacený.
Pusté
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad
prodali svrchu psaný grunt Mikulášovi Tomčíkovi za 15 zl,
placení ročně po 1 zl, komu náležeti budou. Odevzdán jemu za
volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní
Marek Polách, Jan Papradňan SRSN.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhařa Mikuláš Tomčíků položil
peněz ročních 1 zl. Ty přijali s[irotci] n[ebožtíka] Jíry
Mrkvy.
Letha 1647 za fojta Jíry Kručka Mikuláš Tomčíků položil
peněz 15 gr. Ty přijali s[irotci] n[ebožtíka] Jíry Mrkvy.
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad
novolhotský svrchu psaného gruntu čtvrt roli po Mikulášovi
Tomkovi, s toho Janovi Papradňovi půl čtvrti za summu 7 zlm
15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i
povinnosti J.H.M. a obecní Petr Kruček a Jura Cibula
S.R.S.a N.R. Však takový peníze komu náležeti budou, ročně po
1 zlm platiti se má.
S těch svrchu psaných 1 zlm, kteréž sou omylem napsány, že
Mikula Tomků jich položil, nýbrž dosvědčeno jest Janem Černým
a Jurou Kručkem, že jich položil Jan Papradňa.
f 231b
Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta
Jana Černýho prodán jest grunt svrchu psaný Martinovi
Papradňovi ze čtvrtí roli za 15 zl bez závdanku, platiti má
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Ondra
Šurabka a Jan Polák SRSN.
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40 Grunt Jíry Kručky

Koupil grunt se čtvrtí roli od Doroty Struhařky, zůstalý po
n[ebožtíku] Jakubovi Struhařovi muži jejím, za summu 46 zl.
Závdanku položil 15 zl, zůstávají při fojtu Fridrichovi a
ouřadu, a vyplnil do letha 1609 4 zl, ty přijala Dorota
Struhařka, zůstává dopláceti 27 zl, placením od letha 1610 po
2 zl. Rukojmě Macek Sedlák a Jan Kruček S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Dorotě Struhařce 3 zl 22 ½ gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře Dorotě, Kači a
Ondrovi, každému po 7 zl 22 ½ gr – 23 zl 7 ½ gr.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Jíra Kručka
za gr[unt] Dorotě Struhařce 2 zl. Z toho dáno Dorotě dceři
Struhařčiný 1 zl a Kateřině, též její dceři 1 zl.
Těch 15 zl, kteréž Jíra Kručka závdanku položil, jsou na
dluhy po Jakubovi Struhařovi zůstalé odvedené a tak za ouřadem
nezůstávají.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Kručka za
g[runt] svůj peněz od letha ut s[upr]a, totiž 1610, 4 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jura Kručka položil na
s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře za grunt 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Jíra Kručka položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře peněz ročních
2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jíra Kruček položil za grunt
na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jíra Kruček položil za grunt
na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře 2 zl.
Pusté
f 237b
Letha Páně 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest tento zvrchu
jmenovaný gr[unt] zase zaprodán Jírovi Knipsíkovi za summu
30 zl, placením poročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravu gr[untu] a povinnosti všelijaké
panské a obecní Ondra Doubrava a Jan Bača SRSaN.
Na tom gruntě náleží peníze:
Předních peněz Petrovi Kručkovi 15 zl.
Ostatní peníze jestliž nápadníci se najdú, doplatiti má po
Jurovi Kručkovi 15 zl.
Na to Jura Knipsík doplatil rozdílně za fojta Matěje
Bělohúbka 1640 18 zl 25 gr 5 den. A tak má ještě doplatiti
11 zl 4 gr 2 den.
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Jakož na tomž gr[untě] náleželo Petrovi Kručkovi ještě
doplatiti 11 zl 4 gr 2 den, od něho koupil Jíra Knipsík na
sobě na gr[untě] svém od téhož Petra Kručky za 4 zl hotových a
jednu jalovici. A tak on tenž gr[unt] má docela a zouplna
zaplacený.
Letha Páně 1649 za fojta Jíry Odrobiny Jiřík Knipsík
zemřel, po něm zůstala Dorotha vdova [a] sirotky, tu jest
pojal Jan Hasík sobě za manželku a ten grundt po tom
Knipsíkovi [jemu] se připisuje. Budoucně bude povinen ten
Hasík v tom, co tak při svrchu psané summě koupen byl za
30 zl, tymž sirotkům platiti poročně po 1 zl. Odevzdán za
volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra
Mikluš, Macek Bělohúbek SRSN.
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41 Grunt Havla Zajíce
Koupil grunt se čtvrtí roli od ouřadu novolhotského,
pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Kováři, za summu 16 zl. Z toho
sobě srazil dílu svého po Anně manželce svej 4 zl a vyplnil do
letha 1609 2 zl, přijal je Jan Horňák na díl Johanky manželky
své, zůstává dopláceti 10 zl, placení od letha 1610 po 1 zl.
Rukojmě Vojtek Polák, Jan Kmetek S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
Johance, dceři n[ebožtíka] Jana Kováře 2 zl.
Martě a Janovi, s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kováře každému
po 4 zl, činí 8 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Havel Zajíců
za gr[unt] Johance, dceři n[ebožtíka] Jana Kováře 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Havel Zajíců za
grunt svůj peněz 5 zl. Z toho vzala Johanka, dcera n[ebožtíka]
Jana Kováře ostatní 1 zl a Marta výš psaná též vzala na díl
svůj 4 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Havel Zajíců prodal grunt
se vším příslušenstvím Mikulášovi Struhařovi za 40 zl.
Závdanku dal jemu při odevzdávce 10 zl, platiti má po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Kruček a Pavel
Javůrek SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Mikuláš Struhař položil
za grunt Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Kováře, peněz
ročních 2 zl.
f 243b
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Mikuláš Struhař prodal zase
tento grunt Ondrovi Gejdošovi za summu 40 zl. Závdanku jemu
vyplniti má 12 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za placení, odbývání robot panských
i obecních Marek Poláků a Jan Kléšť S.R.S.N.
Téhož letha ut s[upr]a Ondra Gejdoš položil nápadníkům
n[ebožtíka] Jana Kováře posledních peněz 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Ondra Gejdoš položil za
grunt Havlovi Zajícovi 2 zl.
Pusté
Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného ten požár pustý budouc,
ujal jej Václav Havlík a což na něm k doplacení přináleží, to
bude povinen doplatiti ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Strejček, Adam Šmahaj S.R.S.a N.
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Ujmúce tenž pustý požár Václav Havlík, zase jej z gruntu
vystavil, předtím jeho též otec jeho vlastní zouplna
zaplaceného jměl, tehdy jemu dědičně za zaplacený připadl.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho prodán jest týž grunt po Ondrovi Gajdošovi
za summu 30 zl Vácslavovi Havlíkovi, platiti má každoročně
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Černý a
Martin Papradňan SRSN.
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42 Grunt Tomka Marmánka
Ten grunt se čtvrtí roli má docela a zouplna zaplacený.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky Tomek Marmánek prodal grunt
svůj se čtvrtí roli, kterýž zaplacený měl, Martinovi Mrkvovi
za summu 50 zl. Závdanku mu dal 15 zl, ostatek platiti má
pořadně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu a jiné všelijaké povinnosti tito jsou: Mikuláš Kazička,
Jíra Kruček SRSN.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Martin Mrkva za
grunt svůj Tomkovi Marmánkovi 3 peněz po 2 zl – 6 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Martin Mrkva položil
za grunt Tomkovi Marmánkovi peněz 2 zl.
Více přiznal se Tomek Marmánek, že od téhož Martina Mrkvy
přijal peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Martin Mrkva položil za
grunt Tomkovi Marmánkovi na Strání 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Mahda, vdova pozůstalá po
n[ebožtíku] Martinovi Mrkvovi, položila za grunt Tomkovi
Marmánkovi 2 zl.
Ten Marmánek daroval a poručil je na kostel novolhotecký
2 zl.
Pusté
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad
novolhotský grunt ze čtvrtí roli po Tomka Marmánka Mikulášovi
Grusňákovi za summu 20 zlm, platiti má ročně komu náležeti
bude po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení i povinnosti J.H.M. a obecní Mikula Lacků a Mikuláš
Sedlák S.R.S.a N.R.
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43 Grunt Jíry Buleny
Koupil grunt se čtvrtí roli od ouřadu novolhotského za
summu 20 zl. Na to položil závdanku 1 zl 15 gr, zůstávají při
ouřadu, vydány jsou Janíčkovi, zůstává dopláceti 18 zl 15 gr,
placením od letha 1610 po 1 zl. Rukojmě Jan Ševců, Sobek Čujan
S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Marka Starého předních peněz 4 zl
15 gr.
Staňkovi Prachařovi posledních 14 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Jíra Bulena
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Starého 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky jakož na tomto gruntě
náleželo posledních peněz Staňkovi Prachařovi summy 14 zl,
takové peníze jest prodal Jírovi Bolenovi za hotové 3 zl. A
tak tu již týž Staněk nic víceji nemá.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Bolenů za
g[runt] 1 zl
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Bolenů položil na
s[irotky] n[ebožtíka] Marka Starého peněz 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Bolenů položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Starého 1 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Jana Sobka Jíra Bolenů položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Starého posledních peněz
15 gr. A tak má grunt zaplacený.
Pusté
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44 Grunt Vojtka Poláka
Koupil grunt se čtvrtí roli od Šťastného Petrových za summu
50 zl. Na to vyplnil do letha 1609 6 zl, ty přijal Jan Lamoš,
zůstává dopláceti 44 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukojmě Adam Ondrejsů, Sobek Čujan S.R.A.a N.
Z toho gruntu náleží:
Janovi Lamošovi předních peněz 24 zl.
Kateřině, manželce n[ebožtíka] Petra Hostinského 5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Hostinského Anně, Margetě,
Šťastnýmu každýmu po 5 zl, činí 15 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Vojtek Polák
za gr[unt] Janovi Lamošovi 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Povalače položil Vojtek Polák za
grunt svůj peněz dvojích 4 zl. Ty jest přijal Jan Lamoš.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Jan Lamoš maje peníze
přední na tomto gruntě, když pustý zůstával, prodal jej Janovi
Šašovi za summu 38 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání
povinností panských Jura Zuberský a Jan Sobek S.R.S.a N.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Šaša položil za g[runt]
Janovi Lamošovi 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Jan Šaša položil za gr[unt]
Janovi Lamošovi 2 zl.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského jakož na tomto gruntě
náleží mimo prvnější vybrání Janovi Lamošovi 14 zl, z těch
peněz daroval a odvedl Kateřině, manželce Jury Orgonových
10 zl, aby je sobě vyzdvihovala.
Pusté
f 261b

Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře tenž fojt z ouřadem
prodali tenž gr[unt] ze čt[vrtí] roli pusté Janovi Hutorovi za
30 zl, placení po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Mrazík a
Jan Černý SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jan Hutorů položil a
zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho prodán jest týž svrchu psaný grunt po
Janovi Hutorovi Jarolímovi Třasoňovi za 30 zl bez závdanku,
platiti má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní
Mikuláš Vlčků, Jan Polák SRSN.
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45 Grunt Macka Čepely

f 267a

Macek Čepela má grunt se čtvrtí roli zouplna a docela
zaplacený.
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad
prodali ten grunt svrchu psanej Pavlovi Lackovi po otci jeho
za zaplacenej. Jest mu jakošto po otci jeho připsán.
Odevzdanej za volný.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře po zemřetí Pavla Lacka
tehdy tenž gr[unt] připadl zase na Mikuláša Lacka, syna jeho
vlastního. Od[evzdán] za zaplacený a v ničemž závadný.
Ruk[ojmě] Ondra Knipsík a Jan Černý SRSaN.
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46 Grunt Jíry Zuberského
Koupil grunt se čtvrtí roli od ouřadu novolhotského,
pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Hrbáčkovi, za 60 zl. Závdanku
dal 10 zl, z toho vzal Jíra Hrbáček 8 zl a obec novolhotská
2 zl, zůstává dopláceti obci novolhotské předních peněz 6 zl,
Lidě, matcoše s[irotků] n[ebožtíka] Marka Malého, 6 zl 8 ½ gr,
s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Malého, totiž Jírovi, Mikulášovi,
Janovi, Markytě, Anně a Markovi každému po 6 zl 8 ½ gr summy
37 zl 21 ½ gr, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Chromej a Tomáš Marmánek
S.R.S.a N.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Jíra Zuberský
za gr[unt] obci novolhotské 2 zl.
Též co byl zadržel k obci novolhotské na kostel, položil
ostatní peníze, totiž 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Zuberský za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Malého 4 zl. Z toho
dáno Jírovi, Mikulášovi a Lidě macoše jejich každému po 1 zl
10 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Zuberský položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Malého 2 zl. Vydány
sou Jírovi, Mikulášovi a Lidě každému po 20 gr.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Zuberský položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Malého peněz ročních
2 zl. Ty sou vydány Jírovi, Mikulášovi a Lidě po 20 gr.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jura Zuberský položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Malého peněz ročních
1 zl. Ten přijal Jíra, Mikuláš a Lida, rozdělili se po 10 gr.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Jura Zuberský umřel a
po smrti jeho fojt a starší prodali tento grunt spustovaný
toliko za summu 40 zl bez závdanku Ondřejovi Šostekovi.
Odevzdán za volný a svobodný jemu. Rukojmě za placení a
odbývání povinností panských i obecních Jan Sobek a Jura Marků
S.R.S.a N.
Na tom gruntě škodují tito: Anna Zuberská 14 zl a nápadníci
Markovi 6 zl.
Pusté
f 273b
Letha 1635 za fojta Jíry Struhařového týž fojt a ouřad
prodali grunt svrchu psanej Ondrovi Knipsovi za 22 zl, placení
po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu,
povinnosti panské [a] obecní Jana Šaša, Matěj Bělohúbek SRSN.
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Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka položil Ondra Knipsek
na kostel novolhocký 1 zl.
Leta 1641 za fojta Jíry Pšurného Ondra Knipsík položil za
grunt na kostel novolhotský 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Ondra Knipsík položil na
kostel novolhotský 1 zl.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Ondra Knipsík pustil tenž
grunt zase Janovi Havlíkovi zeti jeho za summu 22 zl. Závdanku
dal 1 zl na kostel novolhocký a co Ondra Knipsík, totiž 3 zl
vyplatil, ty jemu pustil, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě
Jíra Mužný a Jura Knipsík SRSaN.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka položil Jan Havlíků a
ten přijal fojt ut s[upra] na kostel novolhotský 1 zl.
Leta 1648 za fojta Jíry Kručka položil peněz ročních na
kostel novolhotský 1 zl.
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47 Grunt Jíry Marka
Koupil grunt se čtvrtí roli od Marka Malého otce svého za
summu 23 zl. Závdanku a ročních peněz vyplnil otci svýmu do
letha 1609 14 zl, srazil sobě dílu svého 1 zl 15 gr, zůstává
dopláceti 7 zl 15 gr, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukoj[mě] Vojtek Polák, Thomáš Marmánek S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Lidě matcoše dílu jejího 1 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Marka Malého Mikulášovi, Margitě,
Janovi a Markovi každýmu po 1 zl 15 gr, činí 6 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Opavského položil Jíra Marků za
gr[unt] Lidě matcoše své 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Marků za grunt
na s[irotky] n[ebožtíka] Marka ostatních peněz 6 zl.
A tak Jíra Marků má tento grunt zouplna a docela zaplacený
a žádnému nezávadný.
Z těch pak 6 zl dáno jest Mikulášovi dílu jeho 1 zl 15 gr a
na Jana, Margitu a Marka na každého po 1 zl 15 gr zanecháno.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného ten svrchu psaný grunt
dostal se nápadem Janovi Šašovi po manželce jeho Anně, po
n[ebožtíku] Markovi Škramánkovi. A jest témuž Janovi za volný
a v ničemž nezávadný odevzdán. A má jej zaplacenej.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhařa Jan Šašův zemřel a jej
zase Michal Múdrý za summu vejš psanú za zaplacený a v ničemž
[nezávadný], jakožto zeti jeho. Od[evzdán]. Rukojmě Jura
Janíčků a Ondra Šurábků SRSaN.
f 279b
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad
novolhotský grunt ze čtvrt roli po Michalovi Moudrýmu Ondrovi
Říkovi za summu 20 zl, platiti má komu náležeti bude ročně po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i
povinnosti J.H.M. a obecní (neuvedeno).
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho prodán jest týž svrchu psaný grunt po
Ondrovi Říkovi Adamovi Koláři za 10 zl bez závdanku, platiti
má po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Vlk a
Mikuláš Šustek SRSN.
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P o d s e d k y
48 Grunt Jíry Pechy
Koupil podsedek s půl čvrtí roli od Vácslava Krupice za
summu hotovou 20 zl. A tak jej má docela a zouplna zaplacený.
Martin Pecha, syn toho Jíry Pechy, na gruntě zůstává.
Zůstává na něm Jura Papuča.
Zaplacený
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49 Grunt Jana Struhaře

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Jana Otépky za summu
30 zl. Na to jemu vyplnil závdanku a peněz ročních až do letha
1609 12 zl, zůstává ještě dopláceti 18 zl, kteréž Janovi
Otépkovi náležejí, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Jan
Kozár, Ondra Hříva S.R.S.a N.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho skoupil od Jana
Otépky, což jemu tu dopláceti zůstávalo 18 zl, dal jemu za ně
2 krávy.
A tak má zouplna zaplacený.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Jan Struhař prodal
podsedek svůj zaplacený Matějovi Šmahajovi za summu hotových
12 zl.
Kterýžto podsedek zase týž Matěj Šmahaj prodal Janovi
Kantoříkovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal 8 zl 15 gr,
platiti jej má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu Jan Jablečník a Jíra Kanec SRSN.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Kantořík položil za
grunt ten Matějovi Šmahajovi peněz 4 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Kantořík položil Jan
Kantořík položil za grunt Matějovi Šmahajovi peněz ročních
2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jan Kantořík položil za
grunt Matějovi Šmahajovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Kantořík položil za
gr[unt] Matějovi Šmahajovi 2 zl.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného Jan Kantořík položil za
g[runt] Matějovi Šmahajovi 1 zl.
Letha 1630 za fojta Jíry Pšurného Jan Kantořík položil za
gr[unt] Matějovi Šmahajovi 1 zl.
Pustý
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50 Grunt Adama Ondrejčiného

f 297a

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Jirky Orsáka za summu
29 zl. Na to jemu vyplatil do letha 1609 8 zl, zůstává
dopláceti 21 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. Rukojmě Šimek
Karas, Adam Pecha S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Podle smlouvy Jírovi Orsákovi 6 zl. Mají se jemu položiti
takto: o svaté[m] Janu nejprv příštím letha 1610 4 zl a letha
1611 při témž čase 2 zl.
Fridrichovi 6 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Pavlovi Lancovému posledních 9 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Adam
Ondřejčin za gr[unt] Jírovi Orsákovi 4 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Adam Ondřejíček za
g[runt] 3 peněz 6 zl. Z toho dáno Fridrichovi, což jemu tu
náleželo 4 zl a Pavlovi Lancovýmu též dáno 2 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Adam Ondřejíček prodal
grunt svůj se vším příslušenstvím Janovi Hrbáčovi za summu
29 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má po 2 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jan Svoradík a
Ondra Němčík SRSN.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Hrbáček za grunt
2 zl. Ty přijal Pavel Lanců.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Jan Hrbáč položil za grunt
Pavlovi Lačnému(!) peněz ročních 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jan Hrbáč položil za
grunt Pavlovi Lačnému peněz ročních 2 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Jana Sobka Jan Hrbáč položil za
grunt Pavlovi Lačnému peněz ročních 2 zl.
f 297b
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jan Hrbáč položil za gr[unt]
peněz ročních 2 zl.
Ty 2 zl jest Jíra Orsák přijal a daroval je na kostel
novolhotský.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského položil Jan Hrbáč za
grunt svůj 1 zl. Ten přijal Adam Ondřejčík.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Hrbáč prodal grunt
tento Jurovi Plánkovi za summu 29 zl. Závdanku dal jemu 9 zl a
platiti jej má po 2 zl. A což Jan Hrbáč měl na tomto gruntě
zaplaceného 10 zl, ty jest pustil Jurovi Plánkovi. Odevzdán
tento grunt za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání
povinností panských i obecních Macek Ficek a Jan Kantořík
S.R.S.a N.
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Letha 1626 za fojta Jury Pšurného jakož ještě dopláceti měl
Jura Plánka za tento grunth 10 zl Janovi Hrbatému, takových
10 zl od něho koupil za hotových 2 zl 21 gr. A tak týž Jura
Plánka má grunth svůj zcela a zouplna zaplacený a žádnému
v ničemž nezávadný.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho Jíra Plánka jinak Lánka zemřel a po sobě
podsedek zanechal zaplacený, takový se vypisuje Janovi Lapkovi
za zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
povinnosti panské i obecní Jan Černý a Michal Struhař SRSN.
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f 303a
51 Grunt Jana Pindorka
Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od ouřadu novolhotského,
pozůstalý po n[ebožtíku] Jakubovi Pindorkovi, za summu 30 zl.
Na to vyplnil závdanku do letha 1609 5 zl, ty sou dány za dluh
n[ebožtíka] Jana Pindorka, srazil sobě dílu po manželce své
11 zl 15 gr, zůstává dopláceti 13 zl 15 gr, placením od letha
1610 po 2 zl. Rukojmě Ondra Němec, Ondra Hříva S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Na dluhy n[ebožtíka] Jakuba Pindorka 2 zl.
S[irotku] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka Valentovi 11 zl
15 gr.
Letha 1613 za fojta Jíry Povalače Jan Pindorka prodal
podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Markovi
Šormanovýmu za summu 30 zl. Závdanku dal témuž Janovi
Pindorkovi 6 zl 15 gr, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu
za volný a svobodný. Rukojmě za něj a opravu gruntu i jiné
povinnosti Jan Sobek a Martin Mrkva SRSAN.
Téhož letha a za fojta Jana Kmetka položil Marek Šormánek
za podsedek totiž za rok 1614 peněz 2 zl. Ty sou dány na
s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindorky.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka Marek Šorman položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka peněz ročních
2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Marek Šorman položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindora peněz ročních
2 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Marek Šorman prodal tento
grunt Kubovi Joklovi jinak Bogušovi za summu 30 zl. Závdanku
dal 12 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských
Jan Hrbáč a Mikula Povalač S.R.S.a N.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jokl Boguše položil za grunt
na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Jokl Boguše položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka 1 zl.
f 303b
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Jokl Boguše prodal
zase grunt tento Mikulášovi Svaradíkovi za summu 30 zl.
Závdanku jemu dal 8 zl 15 gr a platiti jej má po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a
odbývání robot panských i obecních Jan Svaradík a Jíra Polák
SRSaN.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného cožkoliv na tom gruntě
měl Jan Pindorek a Marek pastorek jeho, ty peníze poručil na
kostel novolhotský. A tak týž Mikuláš Svaradík každoročně po
2 zl takový penzi na kostel klásti povinen bude.
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Letha 1633 za fojta Jíry Struhaře po odjití z téhož
gr[untu] Mikuláše Svaradíka prodán jest ten pod[sedek] s půl
čt[vrtí] roli Martinovi Odrobinovi za summu 30 zl bez
závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. R[ukojmě] Jan Šustek a Michal Polách S.R.S.N.
Letha 1636 za fojta Martina Mrazíka Martin Odrobina položil
za grunt k záduší Nových Lhotek 1 zl.
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka položil Martin
Odrobina na kostel novolhotský 1 zl.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Martin Odrobina položil za
grunt na kostel novolhotský 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Martin Odrobina položil
na kostel novolhocský 1 zl. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Martin Odrobina položil na
kostel novolhocský 1 zl. Ten přijal fojt ut s[upr]a.
Letha 1647 za fojta Jury Kručka Martin Odrobina položil na
kostel novolhotský a ten přijal fojt ut s[upra] 1 zl.
Leta 1648 za fojta (nedopsáno).
f 304a
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
fojta Jana Černýho prodán jest týž podsedek s půl čtvrtí roli
po Martinovi Odrobinovi Martinovi Melíškovi za summu 30 zl bez
závdanku, platiti má na kostel jejich každoročně po 2 zl.
Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti
panské i obecní Jan Černý a Mikuláš Vlk SRSN.
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f 309a
52 Grunt Macka Ficka
Koupil od Jíry Drapořita podsedek s půl čtvrtí roli za
summu hotovou 30 zl. A tak jej má zouplna a docela zaplacený.
Pusté
Letha Páně 1645 za fojta Jura Struhařa Macek Ficka zemřel a
po sobě Mandu dceru zanechal, kteroužto sobě Jura Odrobina za
manželku pojal a tak nápadem tenž gr[unt] z půl čtvrtí roli na
manželku jeho spravedlivě připadl jako po otci jejím vlastním.
A tak má Jura Odrobina tenž gr[unt] svůj docela zaplacený.
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f 315a

53 Grunt Jíry Drapořita

Koupil jej od Jana Javorskýho za summu 23 zl, na kterýž byl
vyplnil závdanku 8 zl.
Prodal jej zase Adamovi Pechovýmu za touž s[ummu] 23 zl.
Závdanku jemu dal 8 zl, platiti má od letha 1611 po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Sobek Čujan a Jíra
Hobček S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Tomkovi Marmánkovi předních peněz 2 zl.
Obci novolhotské 4 zl.
Adamovi Štědrýmu 9 zl.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Jíra Drapořit prodal
podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Adamovi Pechovi za
ut s[upr]a.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Adam Pecha za
g[runt] 4 peněz summy 8 zl. Z toho vzal Tomek Marmánek 2 zl
ostatní a obci, což jí tu náleželo, též dáno ostatní 4 zl a
Adamovi Štědrýmu též dáno 2 zl.
Téhož letha ut s[upr]a Adam Pecha prodal tento grunt
Matoušovi Poláchovi za summu 21 zl. Závdanku jemu dal 14 zl a
platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání robot a jiných povinností
panských Jokel Boguše a Jan Hrbáč S.R.S.a N.
Leta 1615 za fojta Kuby Drábka Matouš Polách položil
dvojích peněz za grunt za rok 1615 a 1616 4 zl. Ty sou vydány
Adamovi Štědrému do Bošát.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka položil Matouš Polách za
grunt Adamovi Štědrému do Bošát 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky Matouš Polách položil za
gr[unt] Adamovi Štědrému do Bošát ostatní 1 zl.
A tak má ten grunt zaplacený.
Pusté
f 315b
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Matouš Polách prodal
zase grunt tento Pavlovi Sobkovému za summu 20 zl. Závdanku
dal jemu 7 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný
a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských
i obecních Tomáš Nálepa a Mikuláš Povalač S.R.S.a N.
Pusté
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Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného fojt a starší prodali ten
grunth Michalovi Prosenskému za 12 zl bez závdanku, platiti
jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Jíra Hudec a Jan Moris S.R.S.a N.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Pavel Sobek prodal svrchu
psaný grunt hošták za hotovou summu totiž 5 zl Jurovi
Odrobinovi. Jest jemu za volný odevzdán. A Jura Odrobina má
grunt svůj docela a zouplna zaplacený.
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54 Grunt Martina Řešetáře

f 321a

Martin Řešetář má podsedek s půl čtvrtí roli zouplna a
docela zaplacený.
Letha 1628 za fojta Adama Lišky po smrti Martina Řešetáře
pošacován jest grunth ten s půl čtvrtí roli od starších a
některých z obce k tomu nařízených od slovoutného p[ana]
Martina Jankhy, ouředníka panství strážnicského, za summu
20 zl. V tej summě ujal jej Adam Liška, jeden z nápadníků
n[ebožtíka] Martina Řešetáře, platiti jej má ročně po 1 zl
15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] za placení a
povinnosti panské i obecní Mikuláš Kruček, Macek Ficek
S.R.S.a N. Z těch 20 zl na díl svůj poráží 5 zl a 15 zl ročně
dopláceti má.
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest tento grundt
zaprodán Adamovi Košmanovi, Adam Ondříček majíce ho nápadem po
manželce Kateřině, dceře Martina Řešetáře, za summu 20 zl. Dal
závdanku při odevzdávce 10 zl, ostatek má poročně po 2 zl
zplacovati. Odevzdán za volný a svo[bodný]. Rukojmě za
placení, opravu gr[untu] a povinnosti panské i obecní Kašpar
Kozár a Martin Leskovan SRSaN.
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55 Grunt Filipa Němce

f 327a

Koupil podsedek ze čtvrtí roli od Mikuláše Bílého za summu
25 zl. Na to jest vyplnil až do letha 1609 11 zl a 15 gr,
z toho přijal Thomáš Marmánek 11 zl a Ficek Drábků 15 gr,
zůstává dopláceti 13 zl 15 gr, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukojmě Janek, Ondra Hříva S.R.S.a N.
Z toho gruntu náleží:
Věnckovi Drabíkovému předních peněz 4 zl 15 gr.
S[irotku] n[ebožtíka] Pavla Drapořita Šimkovi 9 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Filip Němec
2 zl. Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Drapořita 1 zl
a Věncek Drabíků přijal 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Filip Němec za
grunt svůj Věnckovi ostatních peněz 3 zl 15 gr.
Leta Páně 1615 Filip Němec položil za fojta Jana Kmetíka za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Drapořita 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Filip Němec položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Drapořita 2 zl.
Letha Páně 1617 za fojta Jana Sobka Filip Němec položil za
grunt na sirotky n[ebožtíka] Pavla Drapořita 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Filip Němec prodal ten grunt
Mikulášovi Kručovi za 30 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, platiti
má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Kruček
a Jan Kunka SRSaN.
Téhož letha Mikuláš Kruče položil za grunt s[irotkům]
n[ebožtíka] Pavla Drapořita ostatních 2 zl.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Mikuláš Kruček
položil za grunt Filipovi Němcovi 2 zl.
f 327b
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka prodal zase grunt
tento Mikuláš Kruček Mackovi Ševcovému za summu 30 zl bez
závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Jan Kunka a Adam Ondřejík S.R.S.a N.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil Macek Švec za
grunt Mikulášovi Kručkovi 1 zl.
Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného prodán jest ten gr[unt]
Mackovi Kundečkovi za summu 30 zl. Závdanku dal Mikulášovi
Kručkovi 7 zl, ostatek platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Mikloš a Mikuláš Kruček
S.R.S.a N.
Letha 1636 za fojta Martina Mrazíkového (nedopsáno).
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Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka jest ten grunt zase
zaprodán Martinovi Leskovanému za summu 30 zl bez závdanku,
platiti jej má každoročně po 2 zl. Od[evzdán] za volný a
svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti
panské i obecní Jan Černý a Kašpar Kúdelný SRSaN.
Letha 1640 za fojta ut s[upr]a položil Martin Leskovan za
gr[unt] svůj, ty přijal Jura Miklušů 3 zl.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného Martin Leskovan položil za
grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala Justyna.
f 328a
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Martin Leskovan položil
peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jura Miklošů.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Martin Leskovan položil a
přijal Jura Miklošů peněz ročních 1 zl.
Letha Páně 1647 za fojta Jury Kručka Martin Leskovan
položil a přijal Jura Miklošů peněz ročních 1 zl.
Ten napřed psaný grunt a tento drží Ondra Leskovan.
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f 333a

56 Grunt Janka Jablečníka

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Martina Janušíka za
summu 30 zl. Na to vyplnil závdanku Martinovi Janušíkovi 4 zl,
zůstává dopláceti 26 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukojmě Filip Němec, Andris Němec S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotku] n[ebožtíka] Beně Barboře 15 zl.
Martinovi Janušíkovi 11 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Jan Jablečník
za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Jan Jablečník prodal
podsedek svůj s půl čtvrtí roli Ondrovi Němcovi za summu
30 zl. Závdanku dal témuž Jablečníkovi 6 zl a ostatek platiti
má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj
Matěj Šmahaj, Jíra Valků SRSN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Ondra Němec za
g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Beně summy 4 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Ondra Němec položil za
grunt peněz na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Ondra Němec položil za
grunt peněz na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Ondra Němec položil za
g[runt] peněz ročních na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Ondra Němec položil za grunt
peněz ročních na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha 1620 za fojta Valenty Oravského Ondra Němec prodal
zase grunt tento Mikulášovi Porúbanému za summu 40 zl.
Závdanku jemu dal 14 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání
povinnosti panský i obecní Jan Kunka a Tomek Zátopa SRSN.
Pusté
f 333b
Letha Páně 1626 za fojta Jíry Pšurného prodal grunth svůj
Mikuláš Porúbaný Janovi Struhařovi za summu 40 zl bez
závdanku, platiti jej má poročně po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. (Takový peníze jíti mají na Mikuláše
Porúbaného, totiž závdanek 14 zl, pakli by se k registrům
navíce nedostavovali, za zběhlé počteni budou a těch 14 zl
k ruce JM Páně se obrátí.) Rukojmě za placení, povinností
panských i obecních odbejvání Mikuláš Povalač a Pavel Sobků
S.R.S.a neroz[dílnou].
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Leta Páně 1639 za fojta Jiříka Povalačka týž fojt prodali
ten grunt svrchu psaný s úřadem Janovi Černýmu za summu 20 zl,
placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Šustek a
Jíra Janíčků SRSN.
Letha 1640 za fojta Matěje Bělohúbka položil Jan Černý
Tomkovi Zátopovi 1 zl.
Leta 1641 za fojta Jíry Pšurného Matěj Bělohúbek položil za
grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijal Tomek Zátopa. Ten přijali
ouřad novolhotský, komu náležeti spravedlivě budou, mají se
vydati.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře Jan Černý položil za
gr[unt] svůj peněz ročních 9 zl. Ty přijala Anna Struhařka.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jan Černý položil a přijal
Jan Porúbaný 1 zl.
Letha Pěáně 1647 za fojta Jury Kručka Jan Černý položil a
ten přijal fojt ut s[upr]a, má se dáti, komu náležeti bude,
1 zl.
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f 339a

57 Grunt Ondry Němce

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Jirky Jatece za summu
40 zl. Na to vyplnil závdanku a peněz ročních do letha 1609
18 zl, z toho přijal Jíra Jatec 10 zl, Kuba Drábků 8 zl,
zůstává dopláceti 22 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukojmě Filip Němec, Jan Struhař S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotku] n[ebožtíka] Beně Barboře 15 zl.
Kubovi Drábkovi 7 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položil Ondra Němců
za gr[unt] Kubovi Drábkovi 2 zl.
Letha 1611 za fojta Valenty Oravského Ondra Němec tento
podsedek prodal Adamovi Mrákovi za 40 zl. Závdanku mu dal, což
tu zaplaceného měl, 20 zl.
Týž Adam Mráků prodal zase ten podsedek Jírovi Babjákovi za
summu 40 zl. Závdanku mu dal 6 zl a ostatek což tu měl, totiž
4 zl, ty jest pustil Jírovi Babjákovi, ostatek platiti má po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jakub
Drábků a Jíra Holečků SRSN.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Babík za
g[runt] z peněz ostatních Jakubovi Drábkovi 5 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Babják položil za
grunt s[irotku] n[ebožtíka] Beně, totiž Barboře 2 zl.
Zůstávají při právě.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Jura Babják položil za
grunt s[irotku] n[ebožtíka] Beně Barboře 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Jura Babják prodal zase
tento grunt Thomášovi Zátopovi za summu 36 zl. Závdanku jemu
dal 20 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Martin Hanáček a Adam Rukavický S.R.S.a N.
f 339b
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Thomáš Zátopa položil za
grunt na s[irotka] Beně 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Thomáš Zátopa položil za
gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Pusté
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Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil Thomáš Zátopa za
grunth na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 2 zl.
Letha 1629 za fojta Jíry Pšurného Tomáš Zátopa položil za
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Beně 3 zl. Ty přijal Jan Šustek
po Barboře Beňové, manželce své.
Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Tomáš Zátopa položil za
grunth Janovi Šustkovi 1 zl.
A tak i tento podsedek přináleží k tomu napřed psanému
Janovi Černému, však na ten spůsob, aby 36 zl na něm, komuž
náležeti bude, zplacoval.
Letha 1646 za fojta Jíry Kručka Jan Černý položil a zůstává
za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Jíry Kručka Jan Černý položil a zůstává
za ouřadem 1 zl.
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58 Grunt Ondry Hřívy

f 343a

Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od Adama Ondřejčka [za]
33 zl. Na to zaplatil závdanku a peněz ročních do letha 1609
16 zl, z toho přijal Adam Ondřejček 12 zl a Jan Michalů 4 zl,
zůstává dopláceti 17 zl, placením od letha 1610 po 2 zl.
Rukojmě Ondra Krahulec, Ondra Němec S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Adamovi Ondřejčkovému vydělaných peněz a dílu 12 zl 15 gr.
Janovi Michalovýmu po Kateřině manželce jeho, dceři
n[ebožtíka] Ondry Slováka 54 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položil Ondra Hříva
za gr[unt] Janovi Michalovýmu 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky jakož na tomto gruntě
náleželo Adamovi Ondřejíčkovi 12 zl 15 gr a Janovi Michalovýmu
po manželce jeho 2 zl 15 gr, takové peníze oboje, totiž 15 zl,
týž Ondra Hříva od nápadníků za hotových 5 zl jest skoupil. A
tak má grunt svůj zouplna zaplacený.
Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře tenž fojt z ouřadem
prodali ten gr[unt] z půl čtv[rtí] roli Martinovi Drahošovi za
summu 33 zl, placení po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Svarada
a Jura Knipsík SRSaN.
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f 349a
59 Grunt Ondry Krahulce
Koupil podsedek s půl čtvrtí roli od fojta a starších
novolhotských, pozůstalý po n[ebožtíku] Klimkovi Drábkovi, za
summu 30 zl. Z toho sobě srazil po Anně manželce své dílu
10 zl, zůstává dopláceti 20 zl, placením od letha 1610 po
2 zl. Rukojmě Ondra Němec, Jan Struhař S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Klimka Drábka Dorothě a Lukášovi
každému po 10 zl – 20 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského fojt a starší prodali
podsedek s půl čtvrtí roli, z kterého ušel Dráb, nemajíc sobě
ho odevzdanýho, Jírovi Šlosarovi za s[umm]u 20 zl bez
závdanku, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě Pavel Lačných a Lacek S.R.S.a N.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položil Jíra Šlosař za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Klimka Drábka 2 zl.
Letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Šlosař prodal grunt svůj
s půl čtvrtí roli a jiným k tomu podsedku příslušenstvím
Matějovi Šmahajovi za summu 30 zl. Závdanku mu dal 10 zl a což
Šlosař zaplacenýho, totiž 2 zl, měl, ty jest Matějovi
Šmahajovi pustil, ostatek platiti má pořadně po 2 zl. Odevzdán
mu za volný a svobodný. Rukojmě za placené a jiné povinnosti
Jan Hrbáček a Ondra Němček slíbili RSAN.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka Matěj Šmahaj položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Klimka Drábka 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drábka Matěj Šmahaj položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Klimka Drábka 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Matěj Šmahaj položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Klimka Drábka 2 zl.
f 349b
Letha Páně 1623 za fojta Jury Kručka Matěj Šmahaj prodal
grunt tento Adamovi Ondřejčíkovi za summu 30 zl. Závdanku jemu
dal 10 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Jan Svaradík a Miklušík Jura S.R.S.a N.
Letha 1626 za fojta Jury Pšurného položil Ondřejčíkovejch
Adam za grunth 2 zl. Ty jsou přijali k ruce JM Páně po
s[irotcích] n[ebožtíka] Klimka zběhlých.
Leta 1641 za fojta Jury Pšurného týž fojt s ouřadem prodali
grunt hošták Martinovi Drahošovu za summu 10 zl, placení po
vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za
volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jura Papuča, Mikoláš
Šmahel S.R.S.N.
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Letha 1645 za fojta Jíry Struhaře tenž fojt a ouřad prodali
tenž gr[unt] zase Janovi Chromému za summu 34 zl 4 gr 1 den.
Závdanku dal 4 zl 4 gr 2 den, ostatek summy platiti [má] po
2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Svarada a Martin Drahoš SRSaN.
Pustý
Letha Páně 1651 za fojta Jiříka Kručka prodal ouřad
novolhotský grunt z půl čtvrtí roli po Janovi Chromému Janovi
Koudelkovi za s[umm]u 20 zlm, platiti má ročně, komu náležeti
bude, po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Cibulka a Ondra
Šurabka S.R.S.a N.R.

______________________________________________________________
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Domovní a sirotčí knihy
obce Nová Lhota (1609 - 1662) VI
Jiří Pajer

Elektronická edice historické knihy:

Sirotčí kniha obce Nová Lhota,
založená 1609 (1608 - 1620)

Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2010

L e t h a

P á n ě

1 6 0 9

za panování Jeho [Mil]osti vysoce urozeného pána,
pana Jana Fridricha z Žerotína a na Strážnici
a za urozeného vladyky
pana Jana Urbana Domanskýho z Domanína,
ouředníka toho času na Strážnici,
založena jsou tyto registra sirotčí
dědiny Nové Lhotky
k zapisování v nich a snadnější vyhledání jednomu každému
statku a spravedlnosti jeho,
skrze mne Bartoše Biskupického,
toho času písaře sirotčího na Strážnici,
stalo se letha nahoře psaného.
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Urbana ......................................
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Jana Krupice ................................
Vácslava Bukovskýho .........................
Jakuba Lopatáře .............................
Jana Krahulce ...............................
Beně ........................................
Matěje Krahulce .............................
Jana Šujavského .............................
Martina Drahoše .............................
Pavla Šoustky ...............................
Jakuba Koníka ...............................
Pavlíka .....................................
Miče Halamovýho .............................
Mikuláše Slepice ............................
Pavliše .....................................
Šimka Nálepy ................................
Adama Kléště ................................
Mikuláše Struhaře ...........................
Jakuba Struhaře .............................
Jana Kováře .................................
Marka Starého ...............................
Petra Hostinskýho ...........................
Jakuba Pindorka .............................
Pavla Drapořita .............................
Klimka Drábka ...............................
Marka Malého ................................
Jana Michalova ..............................
Vojtka Poláka ...............................
Martina Holečka .............................
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1 S[irotci] n[ebožtíka] Michala Javůrka

f 1a

K tomu statku sou sirotci 2, Kateřina, Dorota a Margita
mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 1 Jana Michalova bratra jejich jednomu každému na
díl jeho toto:
Mateři 20 zl.
Kateřině 20 zl.
Dorotě 20 zl.
Přicházeti má každému po 20 gr od letha 1610.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho přijato od Jana
Michalového za grunt 5 zl. Ty sou obráceny a vydány za dluh
neb[ožtíka] Michala ut s[upr]a, kterýž dluh našel se po
rozdílu statku a má se na dílích sníti.
Více téhož letha od Jana Michalového za grunt přijato 2 zl.
Z toho dáno Markytě mateři 20 gr, Kateřině sirotku 20 gr a
Dorotě též 20 gr dáno.
Letha 1613 za fojta Jana Kmetka od Marka Poláka závdanku za
grunt přijato 6 zl. Ty přijala Kateřina, pozůstalá vdova po
neb[ožtíku] Janovi Michalovým.
(Poznámka po straně: Do statku tohoto nepřináleží.)
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Marka Poláka za grunt
peněz dvojích i za lonský rok přijato 4 zl. Z toho dáno
Kateřině 1 zl 10 gr, Markytě mateři 1 zl 10 gr a na Dorotu
zanecháno 1 zl 10 gr.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetka Marek Polák položil za
g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině na Myjavu 20 gr, Markytě
mateři 20 gr a Dorotě v truhlici zanecháno 20 gr.
Letha 1616 za fojtha Kuby Drába Marek Polák položil za
grunt 2 zl. Z toho dáno Kateřině na Myjavu 20 gr, Margetě
mateři 20 gr a Dorotě v truhlici zanecháno 20 gr. Dorotě jest
těch 20 gr dáno.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Thomáš Kozimela položil za
g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině na Myjavu 20 gr, Margetě
mateři 20 gr a Dorotě 20 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Tomáše Kozimele
za gr[unt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině na Myjavu 20 gr, Margetě
mateři 20 gr a Dorotě 20 gr.
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2 S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Lačných

f 3a

K tomu statku sou sirotci tito: Hedvika a Thomáš, mimo
Pavla, kterýž sobě díl svůj na gruntě srazil.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě Pavla Lačných bratra jejich 36 zl, přijde na
každého po 18 zl. Půjdou jim po 2 zl až předních peněz
s[irotkům] n[ebožtíka] Urbana 2 zl se vyplatí.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho Hedvika, což jí dílu
jejího na gruntě výš psaném náleželo totiž 18 zl, ty jest
Pavlovi bratru svému za hotových 6 zl prodala. A tak táž
Hedvika díl svůj zouplna vyzdvihla a Pavlovi se těch 18 zl na
zaplacení za grunt vypisují.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Pavla Lačných za grunt
přijato i za letha předešlá 2 zl 15 gr.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetka od Pavla Lačných za grunt
přijato 1 zl.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Pavla Lačných za grunt
přijato 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Pavel Lačných položil za
g[runt] 1 zl.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Sobka Pavel Lačných položil
za grunt 1 zl.

5
f 4a
3 S[irotci] n[ebožtíka] Urbana
K tomu statku jsou sirotci 4, Pavel, Jan, Hedvika, Eliáš a
Anna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 3 a čtvrti roli Pavla Lačných 6 zl, placením po
2 zl od letha 1610.
Na gruntě 5 a čtvrti roli Adama Šurmana 72 zl, placením po
2 zl až se Vácslavovi Krupičkovi 8 zl předních peněz vyplatí.
Na gruntě 9 Adama Pechy odkázaných za klisnu od Pavla
Korytáře 4 zl, placením od letha 1610 po 1 zl.
Summa statku 82 zl.
Dělíc to na 5 dílů, přijde na každého po 16 zl 12 gr.
Příjem a vydání:
Letha 1609 přijato z gruntu Pavla Lačných 4 zl. Půjčeno
z nich Tomkovi Nálepovi 2 zl 15 gr a mateři na díl její dáno
1 zl 15 gr.
Letha 1610 z gruntu Adama Pechy položených přijato 1 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského z gruntu Pavla
Lačných přijato ostatní 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Adama Šurmana za grunt
za rok 1611 přijato 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka od Tomka Nálepy za
grunt na místě Adama Šurmánka přijato 2 zl. Ty jsou dány
Hedvice na díl její.
Letha 1616 za fojta Kuby Drábka od Tomka Nálepy za grunt
přijato peněz 2 zl. Z toho dáno Hedvice na její díl 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Tomek Nálepa položil za
g[runt] 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Tomka Nálepy za
gr[unt] 2 zl. Ty sou vydané Hedvice na díl její.

6
f 6a
4 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Pšurnovského
K tomu statku jest sirotek jeden, Barbora.
Náleží jí spravedlnosti:
Na gruntě 8 a čtvrti roli Jíry bratra jejího 30 zl,
placením od letha 1610 po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho od Jíry Pšurnovského
za grunt přijato 2 zl 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky od Jíry Pšurnovskýho za
grunt přijato za předešlé letha 6 zl 15 gr. Ty oboje peníze
všech 9 zl vydány sou Barboře na díl její.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Jíry Pšurnovského za
grunt přijato 2 zl. Ty přijala Barbora na svůj díl.

7
f 7a
5 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krupice
K tomu statku jsou sirotci tito: Margita a Běta mateř její.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 10 Bartka Rukavicskýho 46 zl, placením od letha
1610 po 2 zl.
Přijde na každý díl po 23 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1609 přijato závdanku za grunt od Bartka Rukavickýho
16 zl. Ty přijala Běta mateř na díl svůj.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho od Kuby Drábka na
místě Bartka Rukavickýho za grunt přijato 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky od Kuby Drábka za grunt i
za předešlá letha přijato 5 zl. Ty oboje peníze všech 7 zl
přijala Běta, mateř toho sirotka, na díl svůj. A tak díl svůj
zouplna vyzdvihla.
Jakož náleželo v tomto statku Margitě dílu jejího 23 zl, ty
jest prodala Kubovi Drábkovi za 1 krávu a dvý sviní. A tak táž
Margeta tu nic více nemá.
Ten statek doplacený.

8
f 8a
6 S[irotci] n[ebožtíka] Vácslava Bukovskýho
K tomu statku jsou sirotci 2, Jan, Jíra a Dorota mateř
jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 12 Valenty Oravského jednomu každému toto:
Janovi 13 zl 20 gr.
Jírovi 13 zl 20 gr.
Dorotě mateři přišlo 13 zl 20 gr.
Na to přijala závdanku za grunt 10 zl, zůstává se jí 3 zl
20 gr.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka od Valenty Oravského
za grunt přijato peněz 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojtha Kuby Drába od Valenty Oravského
za grunt přijato peněz 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Valenta Oravský za grunt
položil 2 zl.
Letha Páně 1618 za fojta Jana Sobky od Valenty Oravskýho za
gr[unt] přijato 2 zl. Vydané Janovi na díl jeho peněz 4 zl.
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7 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Lopatáře

f 9a

K tomu statku jsou sirotci 2, Jan, Mikuláš a Lida mateř
jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě Jana Křivého 20 jednomu každému dílu jeho, totiž
Janovi 5 zl 15 gr, Mikulášovi od nepřátel zajatému 5 zl 15 gr.
Lida mateř v závdanku za grunt díl svůj zouplna vyzdvihla.
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f 10a
8 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krahulce
K tomu statku sou sirotci 2, Jíra, Jan.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 20 Jana Kmetíka každému dílu jeho:
Jírovi 3 zl.
Janovi 3 zl.
Půjdou jim po 2 zl od letha 1614.
[Příjem a vydání:]
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka od téhož Jana Kmetíka
přijato za grunt 1 zl.
Letha 1616 za fojtha Juby Drába od Jana Kmetíka přijato za
grunt 1 zl.
Letha ut s[upr]a za fojta Jana Kobky přijato od Jana
Kmetíka za gr[unt] 1 zl.
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9 S[irotci] n[ebožtíka] Beně

f 11a

K tomu statku jest sirotek jeden, Barbora.
Náleží jí spravedlnosti:
Z gruntu 20 Jana Kmetíka na díl její na posledních penězích
8 zl 15 gr.
Více jí náleží na podsedku 9 Janka Jablečníka, což se
vyhledá 15 zl, půjdou jí od letha 1610 po 2 zl.
Více jí náleží na podsedku 10 Ondry Němce předních peněz
15 zl.
Krávy zůstávaly 2, z nich jednu vlk udávil a druhá
zůstávajíc při Janovi Ševčíkovi, když jest týž Jan Ševčík pro
své zlé skutky do vězení dán a za tím i mistrem popravním
mečem ztrestán, podle jiného jeho dobytka jest táž kráva do
dvoru panskýho vzata, tolikéž hříbě 1.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položených od Jana
Jablečníka za podsedek přijato 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetíka položených od Ondry Němce
na místě Jana Jablečníka za podsedek přijato 4 zl.
Více se našlo sirotku tomuto, že neb[ožtík] Jan Ševčík za
2 koně tomuto sirotku náležité, kteréž prodal, peněz k sobě
přijal 14 zl. Ty se mají z statku téhož Jana Ševčíka
dosáhnouti.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka od Ondry Němce přijato za
grunt 2 zl.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Ondry Němce za grunt
přijato 2 zl.
Více přijato z gruntu Jury Babjáka 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Ondra Němec položil za
g[runt] 2 zl.
Více přijato od Thomáše Zátopy za grunt 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka Ondra Němec položil za
gr[unt] 2 zl.
Více přijato od Thomáše Zátopy za grunt 2 zl.
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10 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Krahulce

f 12a

K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra a Jan.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 23 Jana Kunky dílu jednomu každému na předních
penězích toto:
Jírovi 3 zl.
Janovi 9 zl.
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.
Též jim náleží na gruntě 21 Jana Kmetíka každému po 3 zl –
6 zl, ty jim jíti mají od letha 1614 po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského od Jana Kunky za
grunt přijato 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky od Jana Kunky za gr[unt]
přijato 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka od Jana Kunky za grunt
přijato 2 zl.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Jana Kunky za gr[unt]
přijato 2 zl. Ty sou vydané Ondrovi.
Jakož zůstávalo na dluhu za JM Pánem peněz hotových 6 zl,
ty se snímají po sirotcích zběhlých.

13
f 13a
11 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Šujavského
K tomu statku sou sirotci 1, Michal.
Náleží jemu spravedlnosti:
Na gruntě 25 Matějky Šmahaje na posledních penězích 10 zl,
půjdou mu od letha 1615 po 2 zl.
[Příjem a vydání:]
Leta Páně 1615 za fojta Jana Kmetíka od Jana Jablečníka
přijato za grunt peněz ročních 2 zl.
Více tomuto sirotku náleží, což jemu Anka Orsáčka, tetka
tohoto sirotka, poručila 3 zl. Také 3 zl má položiti Ondra
Němec, jsou jemu ty peníze půjčené.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Jana Jablečníka přijato
za grunt 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka od Jana Jablečníka přijato
za g[runt] 2 zl. Ty jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijaté po
Miochalovi s[irotku] zběhlém.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Jana Jablečníka
za gr[unt] 2 zl. Ty jsou přijaté k ruce JM po Michalovi
zběhlém.
Ty se snímají po témž Michalovi s[irotku] zběhlém.

14
f 14a
12 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Drahoše
K tomu statku jsou sirotci 2, Martin a Jíra.
Náleží spravedlnosti:
Na gruntě 26 Jíry Kance dílů jejich:
Martinovi 16 zl 22 ½ gr.
Jírovi 16 zl 22 ½ gr.
Placením letha 1610 15 gr a půjdou od letha 1611 po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky z gruntu Jíry Kance přijato
2 zl.
Též se vyhledalo, že sirotkům těmto náleží krávy 3 a
jalovice 3, kterýž dobytek zůstávajíc při Janovi Ševčíkovi,
když jest týž Jan Ševčík pro své zlé skutky do vězení města
Strážnice a za tím i skrze mistra popravního mečem ztrestán,
podle jiného jeho vlastního dobytka jest taky těch 3 krav a ty
3 jalovice do dvoru Jeho [Mil]osti Páně stráž[nického] vzato.
Více se našlo, že týž Jan Ševčík peněz těmto sirotkům
náležejících i za 2 koně prodané k sobě přijal 16 zl.
Též více z gruntu Martina Drahoše závdanku, což jemu
nenáleželo, týž Jan Ševčík k sobě přijal 5 zl.
Ty peníze těch 21 zl mají se z statku téhož n[ebožtíka]
Jana Ševčíka sirotkům těmto dosáhnouti.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Jíry Kance přijato 1 zl.
Letha 1616 za fojta Jana Sobka od Jíry Kance přijato 1 zl.

15
f 15a
13 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Šoustky
K tomu statku jest sirotků 3, Staněk, Pavel a Eva.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 27 Jana Hrbáče předních peněz 90 zl, půjde
každému po (neuvedeno).
Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Fridricha přijato od Jana Hrbáče
závdanku za grunt položeného 15 zl. Ty zůstávají za týmž
fojtem a staršími.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského položených od Jana
Hrbáče za grunt přijato 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položených od Matěje Sládka
na místě Jana Hrbáče za grunt přijato 3 zl.
Od chování Pavla a Evy Vávrovi Polákovi dáno 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka Matěj Sládek položil za
grunt 2 zl.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába Matěj Sládek položil za
grunt 2 zl.
Jakož zůstávalo na dluhu za JM Pánem 6 zl, ty se snímají po
sirotcích zběhlých.

16
f 16a
14 [Sirotci] n[ebožtíka] Jakuba Kozáka
K tomu statku jsou sirotci 3, Anna, Dorota, Mikuláš (a
Kateřina matcocha jejich jest s toho statku vybytá).
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 28 Jana Šklubalvíce dílů jejich toto:
Anně 6 zl 20 gr.
Dorotě 6 zl 20 gr.
Kateřině matcoše 6 zl 20 gr.
Na místě tej Kateřiny macechy náleží těch 6 zl 20 gr
Mikulášovi, třetímu dítěti neb[ožtíka] Jakuba Kozáka, o
kterémž při spravování statku tohoto správy nečinili. Nebo táž
Kateřina macecha těch sirotků krávami z statku tohoto vybyta
jest.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského z gruntu Staňka
Šklubalvejce přijato 1 zl. Ten jest Anně na díl její.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky z gruntu Staňka
Šklubalvejce přijato i na zasedělé peníze 3 zl. Z toho dáno
Anně 1 zl a Dorotě dáno 2 zl.

17
f 17a
15 S[irotci] n[ebožtíka] Pavlíka
K tomu statku sou sirotci dva, Kateřina a Adam.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 29 Jana Kručka jednomu každému dílu jeho toto:
Kateřině 10 zl 7 ½ gr.
Adamovi 10 zl 7 ½ gr.
Půjdou jim po 2 zl až předních peněz Jana Barvířovému 10 zl
vyjde po 2 zl.

18
16 S[irotci] n[ebožtíka] Miče Halamovýho

f 18a

K tomu statku jsou sirotci 2, Staněk a Roman.
Náleží jim spravedlnosti:
Z grunthu 31 Ondry Gejdoše, co jim Anna Očesalka poručila,
jednomu každému dílu jeho toto:
Staňkovi 17 zl 26 gr 1 den 1 v.
Romanovi 17 zl 26 gr 1 den 1 v.
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položených od Mikuláše
Kazičky za grunt přijato 2 zl 15 gr.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka Mikuláš Kazička položil za
g[runt] 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Mikuláš Kazička položil za
g[runt] 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Mikuláše Kazičky
za gr[unt] 1 zl.

19
f 19a
17 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce
K tomu statku jsou sirotci tito: (kromě Anny, kteráž díl
svůj na gruntě prodala) Kateřina, Barbora a Jíra.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 33 Ondry Mandáka jednomu každému na díl jeho
toto:
Kateřině 16 zl.
Barboře 16 zl.
Jírovi 16 zl.
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského od Ondry Mandáka za
grunt položených přijato 1 zl 18 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka Jíra porazil sobě na gruntě
svém, kterýž ukoupil, dílu otcovskýho 16 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky Jura Mikulášů položil za
g[runt] 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába od Jury Mandákového
přijato za grunt a sou vydány Kateřině na díl její 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sobka od Jury Mandáka za grunt
přijato peněz 2 zl. Z toho vydáno Kateřině na díl její 1 zl,
Barboře také na její díl dáno 1 zl.

20
f 20a
18 S[irotci] n[ebožtíka] Pavliše
K tomu statku jsou sirotci 2, Dorota a Martin.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 35 Šimka Karasa dílu jednomu každé[mu]:
Dorotě zajaté od nepřátel 21 zl.
Martinovi 21 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky z gruntu Šimka Karasa
položených přijato 4 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Jana Karasa za grunt
přijato 2 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Kuby Drába Adam Ondrejčíků položil
za grunt těmto sirotkům peněz ročních 2 zl. Z toho dáno
Martinovi, který ve dvoře velickém slouží, 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka Marek Šurman položil za
grunt na místě Adama Ondrejka 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Marka Šurmana za
grunt 1 zl.

21
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19 S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Nálepy
K tomu statku jsou sirotci 3, Kače, Kuba, Zuzanna a Margita
matcocha jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 36 Tomka Nálepy jednomu každému na díl jeho toto:
Kateřině 14 zl.
Kubovi 14 zl.
Zuzanně 14 zl.
Margitě matcoše přišlo také dílu jejího 14 zl.
Přijato na to závdanku z gruntu Tomka Nálepy 10 zl 20 gr, a
tak dodati se jí zůstává 3 zl 10 gr. Půjdou jí od letha 1610
po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položených za grunt
od Tomka Nálepy přijato 2 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Ondry Gejdoše na místě
Tomka Nálepy za grunt přijato 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Ondry Gejdoše za grunt
přijato 2 zl. Z toho dáno Tomkovi Nálepovi 20 gr a na sirotky
zanecháno 1 zl 10 gr.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Ondry Gejdoše za gr[unt]
přijato 2 zl. Z toho dáno Tomkovi Nálepovi 20 gr a Kači dáno
1 zl 10 gr.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka přijato od Marka Poláka za
grunt peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její.
Adam Mrak, což Margitě macoše dílu jejího nedobraného 3 zl
10 gr náleželo, jsouce u toho nápadník, poručil je na kostel
novolhotský, aby je ouřad po letech vyzdvihovali.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Marka Poláka za
gr[unt] 2 zl. Z toho dáno Tomkovi Nálepovi nápadu po Zuzanně
sestře zemřelé 20 gr a Jakubovi 40 gr.

22
20 S[irotci] n[ebožtíka] Adama Kléště

f 22a

K tomu statku jest sirotkův 3, Anna, Jan, Šimek (kromě
Jíry, kterýž jsouc v Rožnově u strejce svýho, zemřel) a Dorota
mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 37 Adama Kléště otčíma jejich jednomu každému
dílu jeho:
Anně 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Janovi 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Šimkovi 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Dorotě mateři 7 zl 8 gr 2 ½ den
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky Jan, syn neb[ožtíka] Adama
Kléště, ujmouce grunt za čtvrtí roli po Adamovi Kléšťovi
otčímu jeho zůstalý, místo závdanku porazil sobě na něm dílu
svého otcovského 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Více zkoupil od Anny sestry své, což jí dílu otcovského
(mimo vzetí letha 1610 od Adama Kléště 2 zl za grunt
položených) dodati se jí zůstávalo, totiž 5 zl 8 gr 2 ½ den.
Tolikéž zkoupil od Doroty mateře své díl její, což jí tu
náleželo 7 zl 8 gr 2 ½ den.
Ty všecky peníze Janovi vejš psanému na zaplacení za grunt
se vypisují.

23
21 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Struhaře
K tomu statku jest sirotkův 2, Kateřina a Mikuláš.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 38 Sobka Čujaně dílů jejich jednomu každému:
Kateřině 6 zl 22 ½ gr.
Mikulášovi 6 zl 22 ½ gr.
Půjdou jim od letha 1616 po 2 zl.

f 23a

24
22 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Struhaře

f 24a

K tomu statku jsou sirotci 3, Dorota, Kateřina, Ondra a
Dorota mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruně 40 Jíry Kručka dílu jednomu každému:
Dorotě 7 zl 22 ½ gr.
Kateřině 7 zl 22 ½ gr.
Ondrovi 7 zl 22 ½ gr.
Dorotě mateři přišlo dílu 7 zl 22 ½ gr, na to přijala
z gruntu 4 zl a tak se jí dodati zůstává 3 zl 22 ½ gr.
Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Fridricha přijato závdanku od Jíry
Kručka 15 zl. Ty sou vyšlé a zůstávají při Fridrichovi a
starších.
Vydáno jest od téhož ouřadu na zplacení dluhův po Jakubovi
Struhaři těch 15 zl.
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského od Jíry Kručka za
grunt přijato 2 zl. Z to[ho] dáno Dorotě dceři a Kateřině
sestře její každé po 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Jíry Kručka za grunt
přijato 4 zl. Z toho dáno Dorotě dceři 2 zl a Kateřině též
dáno 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetka od Jíry Kručka za grunt
přijato 2 zl.
Našlo se, že n[ebožtík] Jakub Struhař přijal k sobě po
n[ebožtíku] Martinovi Vrlovi dvě jalovice za 7 ½ zl a 1 zl
peněz hotových. Protož zase z tohoto statku má se sirotkům po
Martinovi Vrlovi zůstalým, totiž Václavovi a Martě, zaplatiti
a vydáno jim na ten dluh 2 zl, kteréž přijal Václav na díl
svůj.
Více se našlo a na plnej hromadě sousedů novolhotských to
jest vyhledáno, že neboštík Jakub Struhař peněz obecních a
zádušních více nežli do třidceti zlatých k sobě přijal, ty
utratil a zase jich k obci neodvedl. Protož cožkoliv mimo
vyplacení sirotkům neboštíka Martina Vrly tohoto statku
pozůstane, ten všecken obci novolhotské k zádušenst[ví]
přináležeti bude.
Letha 1615 za fojta Kuby Drába od Jíry Kručka za gr[unt]
přijato 2 zl. Ty sou vydané Václavovi Vrlovému za dluh.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka od Jíry Kručka za g[runt]
přijato 2 zl. Z toho dáno Václavovi na díl jeho 1 zl a po
Martě zběhlým sirotku Jeho [Mil]osti Pánu přijato 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Jíry Kručka za
gr[unt] 2 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.

25
23 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kováře

f 26a

K tomu statku jest sirotkův 3, Johanka vdaná, Martin(!) a
Jan.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 42 Havla Zajíce jednomu každému na díl jeho toto:
Martě 4 zl.
Janovi 4 zl.
Johaně mimo to, což Jana Hanák muž její z gruntu přijal
2 zl, ještě dovzíti přijde 2 zl.
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho přijato od Havla
Zajíce položených za grunt 1 zl. Ten jest vydán Janovi
Hanákovi na díl Johanky ženy jeho.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Havla Zajíce za grunt
čtverých peněz přijato 5 zl. Z toho dáno Janovi Hanákovi na
díl Johanky ženy jeho ostatní 1 zl, Martě dáno, což jí tu
náleželo, všecky 4 zl.
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Havla Zajíce přijato
2 zl. Ty sou vydané Janovi na díl jeho.

26
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24 S[irotci] n[ebožtíka] Marka Starého
K tomu statku jest sirotkův [4], Mikuláš, Margita, Jan,
Marek a Lida matcocha.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 43 Jíry Buleny předních peněz 4 zl 15 gr, půjdou
jim od letha 1610 po 1 zl.
Na gruntě 47 Jíry Marka bratra jejich 7 zl 15 gr, půjdou
jim od letha 1610 po 2 zl.
(škrtnuto a uvedena poznámka:)
NB. To sirotkům těmto nenáleží, nežli s[irotkům]
n[ebožtíka] Marka Malého.
Summa statku 12 zl.
Přijde na každého po 2 zl 12 gr.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravského od Jíry Buleny za
grunt přijato 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položených od Jíry Buleny
za podsedek přijato 1 zl.
(celé škrtnuto)

S[irotci] n[ebožtíka] Marka Starého
K tomu statku sou sirotci 2, Šťastný, Anna a Dorota mateř
jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 43 Jíry Buleny předních peněz 4 zl 15 gr,
placením od letha 1610 po 1 zl.
Summa statku [4 zl 15 gr].
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na 1 díl po 1 zl 15 gr.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho od Jíry Buleny za
grunt přijato 1 zl.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky od Jíry Buleny za grunt
položených přijato 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Jíry Buleny za grunt
přijato 1 zl.
f 27b
Letha 1616 za fojta Kuby Drába od Jíry Buleny za gr[unt]
přijato 1 zl.

27
f 28a
25 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Hostinskýho
K tomu jest sirotkův 3, Anna, Marek a Šťastný.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 44 Vojtka Poláka každému na díl jeho:
Anně 5 zl.
Markovi 5 zl.
Šťastnýmu 5 zl.
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.

28
f 29a
26 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Pindorka
K tomu statku jest sirotek 1, Valenta.
Náleží jemu spravedlnosti:
Na podsedku 4 Jana Pindorka 11 zl 15 gr, půjdou jemu od
letha 1611 po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky od Marka Šurmana na místě
Jana Pindorky za grunt přijato 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Marka Šurmana přijato za
grunt 2 zl.
Letha 1616 za fojtha Kuby Drába od Marka Šurmana přijato za
grunt 1 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobka od Jakle Boguše za grunt
přijato 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Sobka přijato od Jakle Boguše za
gr[unt] 1 zl.
Jakož zůstávalo na dluhu za JMP peněz hotových 5 zl, ty se
snímají po Valentovi s[irotku] zběhlém.

29
27 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Drapořita

f 30a

K tomu statku jest sirotek 1, Šimek.
Náleží jemu spravedlnosti:
Na podsedku 8 Filipa Němce 9 zl, půjdou jemu od letha 1610
po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho položených od Filipa
Němce za grunt přijato 1 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetka Filip Němec položil za
grunt 2 zl.
Letha 1616 za fojtha Kuby Drába od Filipa Němce za gr[unt]
přijato 2 zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobky Filip Němec položil za grunt
2 zl. Ty jsou po sirotku zběhlém Jeho [Mil]osti Pánu přijaty.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky přijato od Mikuláše Kruče na
místě Filipa Němce za gr[unt] ostatních 2 zl. Ty jsou přijaté
k ruce JM Páně.
A jakož zůstávalo na dluhu za JMP peněz hotových 4 zl, ty
se snímají po sirotcích zběhlých.

30
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28 S[irotci] n[ebožtíka] Klimka Drábka
K tomu statku jsou sirotci 2, Dorota a Lukáš.
Náleží jim spravedlnosti:
Na podsedku 12 Ondry Krahulce dílu jednomu každému:
Dorotě 10 zl.
Lukášovi 10 zl.
Půjdou jim od letha 1610 po 2 zl.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetky položených od Jíry Šlosara
na místě Ondry Krahulce za podsedek přijato 2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetky od Matěje Šmahaje na místě
Jíry Šlosara za grunt 2 zl.
Letha 1616 za fojtha Kuby Drába od Matěje Šmahaje na místě
Jíry Šlosara za grunt 2 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Sobka od Matěje Šmahaje
přijato za grunt peněz ročních 2 zl.
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29 S[irotci] n[ebožtíka] Marka Malého
K tomu statku sou sirotci 4, Jíra (dopsáno), Mikuláš, Jan,
Markyta a Marek a Lida macecha jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti:
Na gruntě 47, kterýž Jíra Marků, bratr těch sirotkův, drží
(mimo což sobě na témž gruntě dílu svého 1 zl 15 gr porazil),
náleží předních peněz 7 zl 15 gr.
Dělíc tou summu na 5 dílův, přijde na každého po 1 zl
15 gr.
Příjem a vydání:
Letha 1610 za fojta Valenty Oravskýho od Jíry Markového za
grunt přijato 1 zl 15 gr. Ty přijala Lida macecha na díl svůj.
A tak tu nic nemá.
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka přijato za grunt od Jíry
Markového 6 zl. Z toho dáno Mikulášovi dílu jeho 1 zl 15 gr.
Letha 1615 za fojtha Jana Kmetíka od Jíry Markového za
gr[unt] přijato 2 zl.
Letha 1616 za fojtha Kuby Drába od Jíry Markového za
gr[unt] přijato 2 zl. Ty sou vydané, lonské i letoší,
Mikulášovi a Lidě.
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30 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Michalova
K tomu statku jest sirotek 1, Zuzanna a Kateřina mateř její
druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 1 zaplaceného 25 zl 22 ½ gr. Ten grunt drží Marek
Polák, závdanku dáti má 6 zl a platiti od letha 1614 po 2 zl.
Summa statku 25 zl 22 ½ gr.
To dělíc na 2 díly, přijde na každý díl po 12 zl 26 gr
1 den 1 víd.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka od Marka Poláka závdanku za
grunt přijato 6 zl. Ty přijala Kateřina mateř na díl svůj.
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31 S[irotci] n[ebožtíka] Vojtka Poláka
K tomu statku jest sirotkův 5, Jíra, Anna, Jan, Šimek,
Barbora a Kateřina mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 30 Jíry Drapořita dobírati zůstává 3 zl, placením
od letha 1611 po 2 zl.
Na gruntě 44 náleží jim na posledních penězích 12 zl.
Krávy byly 2, ty sou Kateřině mateři zanechány podle
poručenství neboštíka na chování dětí.
Více se věděti nemůže o jiné spravedlnosti jim náležité.
Summa statku 15 zl.
To dělíc na 6 dílův, přijde na každého po 2 zl 15 gr.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za fojta Jana Kmetka položených od Jíry
Drapořita za grunt přijato 2 zl. Ty sou dány Kateřině mateři
na chování sirotkův malých.
Leta 1615 za fojta Jana Kmetíka od Jíry Drapořita
položených peněz přijato za grunt těm s[irotkům] 1 zl. Ten
1 zl jest dán Kateřině na vychování dětí, matce těch dětí.
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32 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Holečka

f 35a

K tomu statku jest sirotkův 3, Mikuláš, Jíra, Zuzanna,
Kateřina, Anna a Dorotha mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 32 Jíry Holečka, bratra těch sirotkův, kterýž
jemu prodán jest za 60 zl, placením po 2 zl.
To dělíc na 6 dílů, dostane se každému na díl 10 zl.
Jíra ten sobě porazil díl svůj na gruntě.
[Příjem a vydání:]
Letha 1610 Jíra Holeček položil za grunt svůj 1 zl.
Letha 1614 Jíra Holeček položil trojích peněz za grunt
6 zl. Z toho dáno Kateřině 2 zl, Zuzanně 2 zl a Dorotě mateři
2 zl.
Letha 1615 za fojta Jana Kmetíka Jíra Holeček položil za
grunt 2 zl. Ty jsou dány Mikulášovi na díl jeho.
Anně sirotku náleží po mateři 1 kráva, tu jí vydati má Jíra
bratr její.
Leta Páně 1616 za fojta Kuby Drába Jíra Holeček položil za
grunt peněz ročních těmto sirotkům 1 ½ zl.
Letha 1617 za fojta Jana Sobky přijato od Jíry Holečka za
gr[unt] 1 zl. Z toho dáno Zuzanně 15 gr a Anně sirotku
zanecháno 15 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Sobky přijato za gr[unt] od Jíry
Holečka 1 zl 15 gr. Z toho dáno Mikulášovi 15 gr, Zuzanně
15 gr a Anně se zanechává tolikéž 15 gr.
Letha Páně 1620 za fojta Valenty Oravského jakož náleželo
Mikulášovi na díl jeho nedobraných peněz 6 zl 15 gr, ty jest
prodal Jírovi bratru svému za 1 volka a peněz 1 zl. A tak ten
Mikuláš tu již nic nemá.

______________________________________________________________
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Abstract
Publication of historical sources in the Strážnice Dominion
Electronic publications comprising historical official registers of the Strážnice Dominion
create a unique project whose aim is to make the unique historical material available to the
amateur and professional public, allowing them to learn the life in the Moravian country at
the turn of the 16th and 17th century. The housing and orphan registers are literally fi lled
with information in the period which provides rarely material about the way of living in the
country. The records kept by seigniorial officers inform us about the fragments from lives of
concrete serf farmstead owners, their families, and fates. The significant part of the records
pays attention to economic affairs related to the sale of farms and the payments, as well as
the reimbursement of heir’s shares. The dead speech of digits is often larded, however, with
the information revealing what kind of clothes the surviving orphans got after their deceased
mother, where people were to go to pay for school attendance, and how much one paid to
buy the wedding trousseau. We can observe a multi-color spectrum of people’s fates on the
background of the horrors before and during the Thirty Year’s War in the Moravian-Hungarian
borderland. The contemporary technology, which allows publishing this voluminous text work
not only in its printed form, but in its electronic form, too, allows to go much further. We can
observe the fates of individual persons not only in one book but also – thanks to the search
engines – in the whole fi le, which allows us to follow the mobility, wedding strategy, blood
relations and a lot of other information about the inhabitants of the dominion.
The oldest preserved housing and orphan registers from the Strážnice Dominion were
founded for single use, by order of Jan Jetřich I Jr. from Žerotín, who owned Strážnice between
1568 and 1599. In 1593, the registers for the communities of Petrov and Rohatec were drawn
up by Václav Letovský, inhabitant in the small town of Bozskovice. In 1594, the registers
for the town of Strážnice and all the other villages in the dominion followed. It was Bartoš
Biskupický, orphan scrivener in Strážnice, who was charged with drawing up these registers.
The aforementioned series was completed with the registers for the village of Zvolenov in
1601 and the registers for the village of Nová Lhota, drawn up by order of Jan Fridrich from
Žerotín, who owned the domain between 1605 and 1617.
The preserved housing and orphan registers document the high level of Czech learning
and officers´ scholarship in Renaissance Moravia. Some exemplars distinguish themselves by
title sheets done in calligraphy style, and by decorated headers of individual items, often with
scrivener’s ornaments. The handwriting is thorough and well legible; the content is factual
and understandable. Each register includes a list of all serf real estates in the village, marked
with serial numbers. There are several sheets dedicated exclusively to each farmstead – on
the sheets, there are listed individual exchanges in chronological sequence. The identical
system was used for keeping the orphan registers, including the application of registration
numbers corresponding to those of the farmsteads. Th is situation survived until the period
after the Battle of White Mountain; nevertheless, the records from the 1630s and 1640s bear
the signs of superficiality, words of German origin penetrate the language, here and there
records written in German occur. At the same time, the conditions of life are getting worse
significantly and the inhabitants in the town and in the entire dominion are pauperized. The
pauperization becomes evident in unsystematic and only occasional payments for real estates,
mostly only in low amounts. The last records come from 1660 – 1662 – in the following year,
the Hungarian troops invaded the borderland, destroying it with the support of the Turks in
such a way that keeping any records was fully groundless.
Translation: PhDr. Zdeňka Šafaříková
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