
Sirotčí knihy 
obcí Petrov a Zvolenov 

(1593 – 1646) VII 



Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2010

Edice historických pramenů panství Strážnice 

Sirotčí knihy obcí Petrov a Zvolenov 
(1593 – 1646) VII

Jiří Pajer 

Elektronická edice historických knih: 

Sirotčí kniha obce Petrov
založená 1593 (1593 - 1622)

Sirotčí kniha obce Petrov Rybáře 
založená  1593 (1593 - 1646)

Sirotčí kniha obce Zvolenov
založená 1601 (1599 - 1630)



Elektronická publikace je výstupem výzkumného záměru 
Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici 

Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné 
kulturní dědictví lidstva (MK00009492701).

Garant projektu: Mgr. Martin Šimša

Řešitel projektu: Mgr. Martin Šimša, PhDr. Jiří Pajer, CSc.

Recenzoval: Mgr.Jiří Mráka, Státní okresní archiv Hodonín

© NÚLK, 2010

© Jiří Pajer, 2010

ISBN 978-80-87261-28-6



Obsah

Obsah   4
Ediční poznámka k elektronické publikaci   4
Úvod   5
Úvodní studie   7
Pravidla použitá při přepisu  17
Sirotčí kniha obce Petrov založená 1593 (1593 - 1622)   18
Sirotčí kniha obce Petrov Rybáře založená  1593 (1593 - 1646)   178
Sirotčí kniha obce Zvolenov založená 1601 (1599 - 1630)   220
Přílohy   317
Použitá literatura   319
Resume (eng)   323
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Dr. Pajera. 
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Tisk spustíte klávesovou zkratkou Ctrl + P.



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 ná-
sledujících 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 refl ektují 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 defi nice 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 kodifi koval 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 Srov. M a t ě j e k, F.: Lánové rejstříky Hradišťského kraje z let 1669-1971. Uherské Hradiště 1984, s. 66.
2 Všechny texty jsou obsaženy v předložených přepisech, nebyla zpracována pouze první kniha pro výsadní 

domy (SOkA Hodonín, fond AM-St, inv. č. 47).
3 Městské domovní knihy a jedna sirotčí kniha byly využity při přípravě historické monografi e 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.

4 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).

5 SOkA Hodonín, fond AO-Kn, inv. č. 9.
6 MZA Brno, fond F 90, inv. č. 5.



Tabulka I. Přehled dochovaných domovních a sirotčích knih

Strážnické panství Domovní Sirotčí

STRÁŽNICE 
výsadní domy SOkA Hodonín, AM-St, 47 nedochováno
výsadní domy + Židovská ulice SOkA Hodonín, AM-St, 48 nedochováno
Rybářská ulice MZA Brno, C 17, 376 MZA Brno, C 17, 357
Německá ulice SOkA Hodonín, AM-St, 49 nedochováno
Staré město SOkA Hodonín, AM-St, 50 nedochováno
Předměstí (4 díly) SOkA Hodonín, AM-St, 53-56 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 MZA Brno, C 17, 390 MZA Brno, C 17, 382
Závodí MZA Brno, C 17, 375 

NOVÁ LHOTA MZA Brno, F 90, 174 MZA Brno, C 17, 387

PETROV nedochováno MZA Brno, C 17, 403
Rybáře nedochováno 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 MZA Brno, C 17, 370 MZA Brno, C 17, 367
Závodí MZA Brno, C 17, 368 

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 kaligrafi cky 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 
7 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.
8 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 identifi kujeme 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 
9 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.

10 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 identifi kovat i v dnešním číslování obcí.

11 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.

12 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 demografi ckého 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 
identifi kovat 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, 
13 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“.

14 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.
15 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 Dolfi na 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 
16 Citováno podle popularizačního příspěvku  P a j e r, J.: Nové prameny k dějinám Kněždubu. Kněždubský 

zpravodaj 2005, č. 1, s. 19-21.
17 Sirotčí kniha pro Kněždub, f 18a a 60a. 
18 Sirotčí kniha pro Hrubou Vrbku, f 78a; sirotčí kniha pro Tvarožnou Lhotu, f 70a.
19 Sirotčí kniha pro Javorník, f 98a; sirotčí kniha pro Radějov, f 295a; sirotčí kniha pro Zvolenov, f 15b a 16a; 

sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 272a (pozdější splátky za mlýn přijímá týž Jan Mezník z Veselí 
nad Moravou); sirotčí kniha pro Petrov, f 74b.

20 Výčet nejstarších příjmení pro Strážnici, jak se vyskytují v soudobých pramenech, srov. P a j e r, J.: Strážnice 
v pozdní renesanci, c. d., s. 165-168.



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.

21 Srov. P a j e r, J.: Tři důležité prameny k dějinám Hrubé Vrbky. Vrbecký zpravodaj, jaro 2004, s. 8-9. 
Příspěvek byl určen pro popularizační účely.

22 V Lipově byl skoro rovnocenným majetníkem někdejší fojt Štěpán Vnuček, který zanechal pozůstalost v 
hodnotě 2671 zlatých. Sirotčí kniha pro Lipov, f 228a.

23 Mitmánkova pozůstalost je obsažena ve strážnické domovní knize pro výsadní domy (SOkA Hodonín, 
fond AM-St, inv. č. 47). Srov. P a j e r, J. a kol: Strážnice, c. d., část Přílohy, s. 427-430.



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 fi nančníků, 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 fi nančním 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 fi nančník 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

24 Domovní kniha pro Radějov, f 723a.
25 Celou kauzu uvádí  D v o r s k ý, F.: Strážnický okres. Vlastivěda moravská. Brno 1914, s. 36-37. 
26 Domovní kniha pro Velkou nad Veličkou (Městečko), f 221b, 231b.
27 Sirotčí kniha pro Petrov, f 23a, 72a, 83a, 110a.
28 Sirotčí kniha pro Zvolenov, f 115b.
29 Sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 435a.
30 Horenská kniha pro Kněždub, s. 117 přepisu.
31 Tamže, s. 238 přepisu.
32 Tamže, s. 22 přepisu.
33 Tamže, s. 185 přepisu.
34 Tamže, s. 129 přepisu.



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 
35 Srov. P a j e r, J.: Sirotčí pozůstalosti z přelomu 16./17. století ze strážnického panství. Slovácko 52, 2010, 

v tisku. 
36 Sirotčí kniha pro Tvarožnou Lhotu, f 44a a 111a.
37 Sirotčí kniha pro Lipov, f 101b, 225a a 253b.
38 Sirotčí kniha pro městečko Velkou nad Veličkou, f 88b, 91b, 354b.
39 Sirotčí kniha pro Javorník, f 81b. 
40 Sirotčí kniha pro Hrubou Vrbku, f 242b, 244b a 251b. U posledního sirotčího zápisu je dodatek k roku 

1617: „Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Jankového oplacených, což bylo Kateřině na kožich z peněz těchto sirotků 
půjčeno 3 zl“.

41 Sirotčí kniha pro Velkou nad Veličkou, f 428a.
42 Tamže, f 363b.
43 V Lipově se uvádí položka „kožichy dva oděvací za 16 zl“ (1608). Sirotčí kniha pro Lipov, f 331a.



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 etnografi ckými 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 geografi cké 
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

44 Sirotčí kniha pro Radějov, f 294a.
45 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.
46 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.
47 Domovní kniha pro Předměstí II, dům č. 93, f 148b.
48 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.
49 Sirotčí kniha pro Petrov, f 159a.
50 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.
51 U některých příchozích z této oblasti se objevuje také příjmení Záleský či Zálešák.
52 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  [fl orén – 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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               f 1a 
1 Sirotci nebo[žtíka] Tomáše Miškéřovejch 
 
   J[es]t jeden Kateřina a Alena mateř její druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Pavla Žákového 
podle kněh purgkrechtních v listu prvním 30 zl. 
   Na to j[es]t do letha [15]92 vyšlejch 9 zl. 
   Více se jim nachází na oba díly podle knih starejch v listu 
219 na vinohradě v Růžené hoře Viktorinovi Židu prodaném  
60 zl. 
   Na kterejž j[es]t závdanku a peněz po letech do letha 
[15]92 vyplnil 19 zl a od letha [15]93 platiti má při Vánocích 
po 4 zl. 
   Též tomu sirotku i s mateří jeho náleží z louky Mikolášovi 
Miškéřovému prodaný mimo těch půl šesta zlatého, které sobě za 
dluh nebož[tíka] otce jejich srazil, ještě dopláceti na oba 
díly od letha [15]92 při Vánocích má po 2 zl – 15 zl 15 gr. 
   Summa toho všeho, což tomu sirotku i s mateří jeho náleží, 
105 zl 15 gr. 
   Na to j[es]t vyšlejch, jakž vejš dotčeno, 28 zl. 
   Z toho j[es]t zaplaceno za dluhy ne[božtíka] Tomáše 
Miškéřových otce jejich 4 zl 18 gr. 
   A tak mimo zaplacení těch dluhů zůstává na toho sirotka a 
mateř její 100 zl 27 gr. 
               f 1b 
   Přijde na každej díl po 50 zl 13 ½ gr. 
   Na to hotovejch j[es]t při právě 23 zl 12 gr. 
   Z toho j[es]t dáno na díl Aliny vejš psané 11 zl 18 gr a 
při právě na sirotka zůstává 11 zl 24 gr. 
 
   Letha 1593 a [15]94 položil Pavel Žáků za grunth svůj 
dvojích peněz po 2 zl – 4 zl. Z toho vydáno Aleně na díl její 
2 zl. 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Mikoláš Miškéřů za louku 
dvojích peněz 4 zl. 
   Letha [15]94 Pavel Žáků položil peněz zadržalejch 2 zl. 
   Téhož letha [15]94 položil Viktorin Žid za vinohrad dvojích 
peněz po 4 zl – 8 zl. 
   Více položil Pavel Žáků za grunth svůj 2 zl. Ty sou vydány 
Aleně, mateři napřed psaného sirotka. 
   Více vydáno Aleně na díl její peněz hotovejch 4 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Pavla Žáka za podsedek 2 zl. 
   Téhož letha [15]95 přijato od Mikuláše Miškéřového za louku  
2 zl. 
   Téhož letha [15]95 dáno Aleně peněz hotovejch na díl její    
7 zl. 
   Téhož letha přijato od Viktorina Žida za vinohrad 1 zl  
15 gr. 
               f 2a 
   Letha [15]96 přijato od Pavla Žákového za podsedek 2 zl. 
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   Téhož letha [15]96 přijato od Viktorina Žida za vinohrad   
2 zl. 
   Téhož letha přijato od Mikuláše Miškéře za louku 2 zl. 
   Kateřině na díl její vydáno na šaty a od učení švadlství  
2 zl 9 gr. 
   Letha [15]97 přijato od Pavla Žákového za podsedek 2 zl. 
   Téhož letha [15]97 přijato od Viktorina Žida za vinohrad   
4 zl. 
   Téhož letha [15]97 vydáno Kateřině na díl její na šaty a od 
učení šití 3 zl. 
   Téhož letha [15]97 přijato od Mikuláše Miškéřového za louku  
2 zl. 
   Letha 1598 přijato od Mikuláše Miškéřových za louku 
položených peněz 2 zl. 
   Téhož letha ut s[upr]a přijato od Viktorina Žida za 
vinohrad ročních peněz 4 zl. 
 
   Jakož vyzdviženo k ruce J.M. Páně z tohoto statku peněz 
hotových 17 zl 12 gr 3 den, takové peníze jsou těmto sirotkom 
odvedeny na statku Staňka Bartoňového po Janovi a Jírovi, 
sirotcích zběhlých. To jak jíti jim má, při tom statku 
spraviti se můžeš. 
 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Anny 
Churý na místě Pavla Žáka položené za g[runt] 2 zl. 
   Též přijato od Mikuláše Miškéřových za louku 2 zl. 
   Též přijato od Viktorina Žida za vinohrad 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato za grunt od Anny 
Churý 1 zl. 
   Od Viktorina Žida za vinohrad 2 zl. 
   Z statku Mikuláše Miškéřových za štěpničku aneb loučku 
ostatních peněz 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato za grunt od Anny 
Churý 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého dáno z poručení Její 
[Mil]osti Paní Kateřině na díl její k svadebnímu veselí 15 zl. 
   Od Anny Churej za podsedek přijato 1 zl. 
               f 2b 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého dáno Kateřině na 
díl, kteréž přijal Klimek manžel její 8 zl 23 gr 4 den. 
   A což jí ještě náleželo na podsedku Anny Churý dílu jejího, 
ty jest Klimek Masař manžel Kateřinin prodal tejž Anně Churé 
za hotové 3 zl 10 gr, totiž 15 zl. A tak na tom gruntě jí nic 
nenáleží. 
   Jakož Kateřině náleží dílu jejího na vinohradě Viktorina 
Žida summy 15 zl 15 gr, takové peníze Klimek Masař muž 
Kateřinin prodal Viktorinovi Židu za hotových 3 ½ zl. 
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               f 4a 
2 Sirotci neb[ožtíka] Václava Ratiského 
 
   Jest jeden Jan. 
   Ten z vůlí Jeho Mi[l]osti Páně v službě zůstává, 
spravedlnosti žádné se jemu nikdež nenachází. 
   Však otec toho sirotka zůstal do truhlice sirotčích peněz  
2 zl 15 gr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      7 
               f 5a 
3 Sirotci nebožtíka Jakuba Vlacha 
 
   Jest jeden Martin a Margeta mateř jeho druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na oba díly z gruntu pana 
Václava Pucharta 56 zl. 
   Na to j[es]t jim do letha [15]92 položeno 34 zl a ostatek 
22 zl ty má Václav Petrášů, držitel téhož gruntu, od letha 
[15]93 při Vánocích pořadně po 4 zl pokládati. 
   Z toho vydáno Margetě, mateři toho sirotka, 14 zl. 
   A v tom j[es]t umřela, spravedlnost po ní zůstalá na 
Martina syna jejího připadla. 
   A tak těch 20 zl vyšlejch mimo těch 14 zl, kteréž mateř 
jeho vyvzala, při právě Martinovi sirotku zůstává. 
   Z toho dáno od spravování novejch rejster 9 gr 5 den. 
 
   Letha [15]93 Václav Petrášů položil za grunth svůj 3 zl. 
   Letha [15]94 položil Václav Petrášů za grunth peněz 
purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno od vkladu [do] novejch 
rejster Václavovi Letovskému 16 gr. 
   Martinovi napřed psanému odvedeno na vyšlou spravedlnost 
8 zl 3 ½ gr. 
   Kteráž náležela Janovi, si[rotku] nebo[žtíka] Šimka 
Janíkových, sirotku zběhlému. Ty jak se jemu pokládati mají, 
při tych sirotcích napsáno najdeš. 
               f 5b 
   Více témuž sirotku odvedeno na vyšlou spravedlnost 11 zl 
16 gr 5 ½ den, kteráž náležela sirotku nebož[tíka] Matěje 
Zákoníka Václavovi zběhlému. Ty jak se pokládati mají, o tom 
při tych sirotcích napsáno najdeš. 
 
   Letha [15]95 přijato od Václava Petrášovýho za grunth na 
místě Pucharta 4 zl. Ty sou vydány s[irotku] napřed psanému na 
díl jeho. 
   Letha [15]96 přijato od Václava Petráše za grunth 4 zl.  
   Dáno letha [15]96 Martinovi na díl peněz hotovejch 11 zl  
14 gr. 
   Letha [15]97 přijato od Václava Petráše za grunth 4 zl. Ty 
sou vydány Martinovi na díl jeho. 
   Téhož letha dáno je[mu] z peněz sirotčích n[ebožtíka] Šimka 
Janíkovýho po zběhlejch podle odvodu témuž Martinovi 8 zl. 
   Letha 1598 přijato z gruntu Václava Petráše peněz ročních 
ostatních 2 zl. 
   Více přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Zákoníka podli 
odvodu po s[irotku] zběhlým 1 zl 15 gr. 
   Z toho vydáno Martinovi na díl 3 zl 15 gr. 
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   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato z statku 
n[ebožtíka] Matěje Zákoníkova podli odvodu po s[irotcích] 
zběhlých 3 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Matěje Zákoníkova přijato po 
sirotcí[ch] zběhlý[ch] podle odvodu 5 zl. Ty sou vydány 
Martinovi na díl jeho. 
               f 6a 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato z statku 
n[ebožtíka] Václava Zákoníka podli odvodu po s[irotcích] 
zběhlých 2 zl. 
   A tak spravedlnost svou zouplna a docela vyzdvihl. 
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               f 7a 
4 Sirotci nebož[tíka] Matěje Zákoníkova 
    
   J[es]t jich štvero, Václav, Kateřina, Anna, Zuzana a 
Margeta mateř jejich pátá. Kače a Anna ty jsou vdané, Václav  
a Zuzana bez proměnění stavu svého zůstávají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vávry Mokrýho 
podle kněh purgkrechtních novejch mimo těch dvaceti šest 
zlatejch, které se musely s poručení vrchnosti pro spuštění 
toho gruntu upustiti, ještě 20 zl. 
   Ta summa těm si[rotkům] od letha [15]96 při s[vaté]m Jiří 
po 3 zl se pokládati počíti má. 
   Item týž jim náleží na vinohradě v Růžené hoře, kterej 
Martin Pohanka drží, 56 zl. Na to j[es]t do letha [15]92 i 
z závdankem od téhož Martina vyplněno 30 zl a ostatek 26 zl 
dopláceti má od letha [15]93 při Vánocích po 5 zl. 
   Týž jim náleží za krávy prodané 4 zl. 
   Více jim náleží za loučku 10 zl. 
                                       Summa toho všeho 90 zl. 
               f 9b 
   Z toho se na dluhy po nebo[žtíku] otci jejich sráží 22 zl.    
   A ostatek 68 zl na těch pěth dílů dělíce, přijde na každý 
díl 13 zl 18 gr. 
   Item Václav na díl svůj loučku přijal v 10 zl a ostatek  
3 zl 18 gr se jemu z vejše psaného gruntu a vinohradu vyplniti 
má. 
   Item Markyta, mateř těch si[rotků], vzala z té hotové summy 
vyšlé 15 zl a tak převzala z jinejch dílů 1 zl 12 gr, povinna 
j[es]t je zase položiti. 
 
   Vydáno za dluhy z těch 22 zl: 
   Item Danielovi Židu 11 zl a ještě se jemu dodati má 3 zl. 
   Týž do sirotčích peněz 1 zl. 
   Item na díl Kače napřed psané když se vdávati měla, i 
s tím, co jí letha [15]93 dáno, vydáno jí 3 zl 15 gr. 
   Anně na díl její i s tím, co jí letha [15]93 dáno, když se 
vdávati měla, 3 zl 15 gr. 
   A tak těm si[rotkům] do letha [15]92 žádnejch hotovejch 
vyšlejch peněz při právě nezůstává. 
   Od spravování novejch register dáno 20 gr. 
               f 8a 
   Jakož jest Václavovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti 
náleželo 13 zl 18 gr, taková spravedlnost jest na Jeho 
Mi[l]ost Pána připadla, z níž jest odvedeno sirotku neboštíka 
Jakuba Vlacha 11 zl 16 gr 5 ½ den a sirotkům Bartoše 
Masihových 2 zl 1 gr 1 ½ den. 
 
   Letha [15]95 přijato na vyšlou spravedlnost 1 zl 29 gr. Ty 
sou dány, omylem napsáno, neváží nic. 
   Letha [15]94 přijato od Martina Pohanky za vinohrad 6 zl. 
Ty sou vydány Václavovi na díl jeho. 



 

 

      10 
 
   Letha [15]95 přijato od Martina Pohanky za vinohrad 2 zl  
15 gr. Ty sou vydány Kateřině a Anně na díly jejich. 
   Letha [15]96 přijato od Matěje Vrbeckýho za grunth 3 zl. 
   Též letha přijato od Martina Pohanky za vinohrad 4 zl. 
   Z toho dáno Zuzaně na díl její 3 zl 10 gr a Ance dáno též 
na díl její 4 zl 10 gr. 
   Téhož letha přijato od Matěje Vrbeckýho z gruntu dvojích 
peněz 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 6 zl 10 gr. 
   Leta [15]97 přijato od Václava Vrbeckýho za grunt 3 zl. Sou 
vydány Ance na díl její 3 zl. 
   Letha 1598 přijato z gruntu Václava Vrbeckýho purkrechtních 
peněz 2 zl. 
   Též přijato od Martina Pohanky za vinohrad 4 zl. 
   Z toho dáno Kateřině ostatek dílu jejího, které přijal 
Urban Bednář manžel její, 2 zl 15 ½ gr. A tak díl svůj zouplna 
docela vyzdvihla. 
   Z toho dáno do statku Jakuba Vlacha podli odvodu ut s[upr]a 
po sirotku zběhlým 1 zl 15 gr. 
               f 8b 
   Našlo se z výtahu od horného poslaného, že Martin Pohanka 
položil lonských peněz za rok 1597 4 zl 15 gr. Ty zuostávají 
za ouřadem petrovským a dány do truhlice sirotčí. Zuostává se 
ještě doplatiti 5 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato za grunt od 
Matěje Vrbeckýho 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Matěje 
Vrbeckýho za grunt 3 zl. Ty sou dané do statku n[ebožtíka] 
Jakuba Vlacha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých. 
   Zuzaně dáno na díl její z hotových peněz 4 zl 29 ½ gr. 
   Od Martina Pohanky přijato za vinohrad ostat[ní] 5 zl a tak 
ten vinohrad doplatil. Těch 5 zl jest odvedeno do statku 
Jakuba Vlacha podle odvodu po sirotcích zběhlých. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Macka 
Vrbeckýho za grunt 3 zl. Ty přijal Jíra Řitka na díl Zuzany 
ženy své. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Macka 
Vrbeckého za grunt 1 zl. Ten přijal Jíra Řitka na díl Zuzany 
ženy své. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Macka 
Vrbeckýho za grunt 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] 
Jakuba Vlacha podli odvodu po s[irotcích] zběhlých. A tak ten 
odvod doplacen. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Václava Jana 
Rouškového za grunt 2 zl. Ty přijal Jíra Řitka na díl Zuzany 
ženy své, totiž 1 zl 4 ½ gr. A tak díl její zouplna docela 
vyzdvihl. 
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              f 10a 
5 Sirotci nebo[žtíka] Jana Vančule 
 
   Jest jich pět, Matěj, Martin, Kateřina, Barbora, Markyta a 
mateř jejich Dorota šestá. Matěj ten j[es]t od ne[božtíka] 
otce vydělen a k tomu na vinohradě v Kátově sobě vzal 15 zl  
5 gr. 
   A tak těmto samejm pěti osobám spravedlnosti náleží toto: 
   Item na vinohradě v Horní hoře, kterej drží Matěj, bratr 
sirot[ků] vejš psanejch, 37 zl. Ty se mají, když Holomek Žid 
z Strážnice svou spravedlnost, což jemu náleží, vyzdvihne, po 
4 zl pokládati. 
   Více peněz hotovejch zůstalo po otci jejich 5 zl. 
   Za krávu Matějovi bratru jejich prodanou 2 zl. 
   Item na vinohradě v Kátově náleží jim 23 zl 25 gr. Ty od 
letha [15]93 platiti se mají po 5 zl, pakli menší úroda, tedy 
podle horenského práva. 
 
   Dorota, mateř těch sirotků, umřela, spravedlnost její na 
tři osoby napřed psané připadla.  
   Martin ten j[es]t ženatý, Kače vdaná a druhá Kače, dcera 
Margitina, také vdaná. 
   Summa toho na těch dvou vinohradech hotovejch i za krávu  
67 zl 25 g 2 den. 
   To dělíc na 6 dílův, dostane se každému na díl jeho po  
11 zl 9 gr 1 ½ den. 
              f 10b 
   Dělíc na tři díly, přijde na jednoho každého po 22 zl 18 gr 
2 den. 
 
   Letha [15]91 přijato s Kátova za vinohrad, souc prostřední 
ouroda, 2 zl 15 gr. Ty sou společně vyzdvihli. 
   Letha [15]92 přijato za vinohrad s Kátova 3 zl. Ty společně 
vyzdvihli všickni tři. 
   Těch 5 zl hotovejch a za krávu 2 zl sou od práva ty tři 
osoby vyzdvihly a při právě do letha [15]92 nic vyšlého není. 
   Od spravování novejch rejster dáno 19 gr 2 den. 
 
   Jakož napřed psané nápadníky Barboru sestru svou zapřeli a 
ji do těchto rejster vepsati nedali, protož povinni budou 
z díluov svejch též Barboře, což na ni přijde, spravedlnost 
její navraceti a ji spokojiti. 
   Kateřině, sirotku zběhlému výš psanému, náleží 
spravedlnosti 18 zl 18 gr 2 den. Ta spravedlnost Jeho 
Mi[l]osti Pánu připadla a jest odvedena k vyzdvižení sirotkům 
nebo[žtíka] Jana Skoka. 
 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého našlo se z vrubův, 
že sou Martin Ostarek po Markytě ženě své a Martin, sirotek 
v Kátově, z vinohradu vyzdvihli hotových peněz 26 zl. A tak 
oni svou spravedlnost zouplna vyzdvihli. 
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              f 11a 
   Sečtení tohoto statku: 
   Barboře náleží dílu jejího i po mateři zemřelé 13 zl 17 gr. 
   Martinovi týmž spůsobem 13 zl 17 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Skokového po Kateřině zběhlé 
dluhu odvedeného 9 zl 26 gr. Ač by mělo býti těm sirotkům 
Skokovým 18 zl 18 gr 2 den, ale nedostává se 8 zl 22 gr 2 den. 
                                             Summa toho 37 zl. 
   Ty peníze náleží na vinohradě v Horní hoře Macka 
Michalového bratra, platiti má, když Holomek své peníze 
vyzdvihne, po 4 zl. 
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              f 12a 
6 Sirotci nebož[tíka] Vavřince Prchlíka 
 
   Jest jich patero, Pavel, Jíra, Lukáš, Margita, Dorota a 
Margita mateř jejich šestá. Jan ten již jest vinohradem 
oddělen. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně, a to takto: 
   Na gruntě Václava otčíma jejich 50 zl. Ty mají jíti od 
letha [15]91 při s[va]tém Jiří po 4 zl, na to j[es]t letha 
[15]91 a [15]92 vyšlejch 8 zl a letha [15]93, že j[es]t 
zhořelo, se nepoložilo nic. 
   A též jim náleží samejm pěti si[rotkům] krom mateře jejich 
na půl vinohradě, Margetě mateři s otčímem jejich prodanej, 
mimo to, což jest na díl svůj mateř srazila, ještě 12 zl 6 gr 
5 ½ den. Má platiti po 3 zl 22 ½ gr, když se do Strážnice 
nejprve Mazánkovejm nápadníkům summa jejich vyplní. 
   Více jim náleží na vinohradě Jana bratra jejich kromě dílu 
jeho, kteréž j[es]t sobě na témž vinohradě porazil, těm pěti 
si[rotkům] 12 zl 6 gr 1 ½ den. A ty má pokládati, když 
nápadníci ne[božtíka] Mazánka do Strážnice svou spravedlnost 
vyberou, po 3 zl 22 ½ gr. 
   Též jim náleží na loučce v Orlí 45 zl, tu louku nyní drží 
Martin otčím jejich. 
              f 12b 
   Více jim náleží na roubanici při lesích 10 zl. 
                                      Summa 129 zl 12 gr 3 den 
   Dělíc na těch pěth dílů, přijde jednomu každému po 25 zl 
20 gr 2 ½ den 1 v. 
 
   Vydání na to: 
   Item Pavel vzal na díl svůj půl louky ve 22 zl 15 gr. A tak 
je[mu] na díl díl jeho po letech se doplniti jmíti bude 3 zl 
11 gr 2 ½ den 1 v. 
   Item Jíra ten též půl louky na díl svůj ve 22 ½ zl přijal. 
A tak jemu též po letech k doplacení dílu jeho dopláceti má  
3 zl 11 gr 2 ½ den 1 v. 
   Item Margeta vzala na díl svůj roubanici napřed psanou  
v 10 zl a jednu duchnu v 1 zl 15 gr. A tak jí k doplnění dílu 
jejího přijde po letech dodati 14 zl 11 gr 2 ½ den 1 v. 
   Lukáš a Dorota ti každej po letech dílu svého z těch dvou 
vinohradů, který mateř jejich a Jan bratr jejich drží, též 
z gruntu otčíma svého vzíti mají po 25 zl 26 gr 2 ½ den 1 v. 
 
   Letha 1594 položila Margeta, manželka nebož[tíka] Martina 
Vančulova, za grunth 4 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její, 
když se vdávati měla, všech 4 zl. 
              f 13a 
   Item sirotkům napřed psaným odvedeno odběžné spravedlnosti, 
kteráž Michalovi nebožtíka Vávry Vojny náležela, 4 zl. Ty kdy 
že se vyplniti mají, v těchž knihách při těchž sirotcích o tom 
položeno najdeš. 
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   Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Vančule peněz 
purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Margetě a Dorotě na díl 
její. 
   Letha [15]96 položil Václav Hlucký za grunth 4 zl. Z toho 
vydáno Margetě 2 zl a Dorotě též dáno 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Václava Hluckýho za grunt 4 zl. 
   Též přijato od téhož Václava Hluckýho za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato od Jana, bratra těch s[irotků], za vinohrad 
3 zl. 
   Téhož letha dáno Dorotě na díl její 4 zl, Margetě též dáno 
na díl její 3 zl. 
   Letha 1598 přijato od Václava Hluckýho za grunt 4 zl. 
   Též od něho přijato za vinohrad 2 zl. 
   Od Jana, bratra těch s[irotků], přijato za vinoh[rad] 3 zl. 
   Z toho vydáno Markytě 4 zl 15 gr a Dorotě tolikýž 4 zl  
15 gr. 
   Lukáš sirotek malý zemřel a spravedlnosti své nic 
nevyzdvihl, kteréž se našlo 25 zl 26 gr 3 den. Ta spravedlnost 
připadla na Jana, na Pavla, na Jíru, na Markytu a Dorotu, 
bratry a sestry jeho vlastní. Ta jest rozdělena, přijde 
každému na díl jeho po 5 zl 5 gr 2 den. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Václava 
Hluckýho za grunt 4 zl. 
   Též přijato od Václava Hluckýho za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato od Jana za vinohrad ost[atní] 1 zl 6 ½ den. A 
po Lukášovi zemřelém dílu sobě porazil 5 zl 5 gr 2 den. A tak 
ten vinohrad doplatil. 
   Z toho dáno Markytě na díl její 4 zl, Dorotě též dáno na 
díl její 8 zl 6 ½ den. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Hluckého za grunt 4 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její. 
   Též přijato z statku n[ebožtíka] Vávry Vojny podli odvodu 
po sirotcích zběhlých 10 zl. 
              f 13b 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového Václav Hlucký položil za 
vinohrad 2 zl. Ty jsou vydány Dorotě na díl její. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Hluckého za grunt 2 zl. 
   Od Václava Hluckého za vinohrad přijato 2 zl. 
   Z toho dáno Markytě ostatek dílu jejího 1 zl. A tak díl 
svůj zouplna vyzdvihla. 
   Dorotě dáno na díl její, který přijal Jan Škrabal manžel 
její, 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Václava 
Hluckého za grunt 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Hluckého za grunt 4 zl. 
   Z toho dodáno ostatek dílu Dorotě, i což jí po Lukášovi 
zemřelém přišlo, 1 zl 16 gr. A tak ona díl svůj zouplna 
vyzdvihla. 
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   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato z statku 
n[ebožtíka] Vávry Vojny podli odvodu po s[irotku] zběhlým 
2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Hluckého za grunt 4 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Vávry Vojny přijato podle odvodu po 
s[irotcích] zběhlých 1 zl 15 gr. 
   Pavlovi dáno na díl jeho 4 zl. 
   Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Václava 
Hluckýho za grunt 1 zl. 
   NB. Jan Vávrů přijal na místě Jíry bratra svého půl louky 
v Orlí v summě 22 zl 158 gr. Za tu summu uvolil se, že chce 
Jírovi bratru svému vinohrad koupiti za tu summu. 
   Jakož náleželo Jírovi dílu jeho otcovského 25 zl 26 gr  
2 ½ den, ta spravedlnost jakožto po s[irotku] zběhlým na J.M. 
Pána jest obrácena. Z níž jest poraženo, což na dluhu za J.M. 
bylo 16 zl 13 gr ½ den, ostatek jíti má po letech k ruce 
panské. Act[um] za fojta Matěje Pavlíkova letha 1610. 
              f 14a 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova přijato od Václava 
Hluckýho za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po 
s[irotku] zběhlým. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Václava 
Hluckýho za g[runt] ostatní 1 zl. Přijat jest k ruce panské po 
s[irotku] zběhlým. 
   Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého z s[tatku] n[ebožtíka] 
Vávry Vojny přijato do tohoto statku peněz za roli 2 zl. Jsou 
obrácené k ruce JM Páně. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého z s[tatku] 
n[ebožtíka] Vávry Vojny přijato do tohoto statku peněz 2 zl. 
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně. 
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              f 15a 
7 Sirotci nebož[tíka] Matouše Fojta staré[ho] 
 
   Jest jich ještě kromě Tomáše a Jana, též Kateřiny sestry 
jejich, kteří díly své vyzdvihli, štvero, Pavel, Daniel, Jíra, 
Anna a Alžběta mateř jejich pátá. 
   Mají své spravedlnosti všeckný 199 zl 22 gr 6 den. 
   Však rozdílně jedna každá osoba mimo to, což prve vzali, 
toto: 
   Alžběta mateř jejich 6 zl 2 gr 1 halíř. 
   Anna 42 zl 5 gr 1 víd. 
   Pavel 61 zl 20 gr 1 víd.    
   Daniel 54 zl 20 gr 1 víd. 
   Jíra 35 zl 13 gr 1 víd. 
   Na to mají hotovejch při právě od letha [15]92 14 zl 28 gr  
½ den. 
   A na Tomášovi, starého Fojta synu, peněz převzatejch 
z jejich spravedlnosti 5 zl. 
   Týž na tom Tomšovi, bratru těch si[rotků], za vinohrad jemu 
prodanej dopláceti má 18 zl 9 gr 6 den 1 v. 
   Item ze tří čtvrtí roli Jiříka Šmoladova otčíma jejich  
161 zl 15 gr. Ty má od letha [15]93 při s[va]tém Jiří 
pokládati pořadně po 10 zl. 
              f 15b 
   Letha 1593 přijato od Jiříka Šmoladovýho na právo dvojí 
peníze purgkrechtní 20 zl. 
   Z toho dáno Danielovi 11 zl, Jírovi dáno 3 zl, Alžbětě, 
mateři těch si[rotků] dáno 6 zl. A tak svůj díl táž Alžběta 
vyzdvihla. 
   Letha [15]94 položil Jiřík Šmoladů za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 20 zl. 
   Letha [15]94 položil Tomáš napřed psaný zadrželejch peněz  
5 zl. 
   Téhož letha [15]94 položil za vinohrad Tomáš napřed psaný  
5 zl. 
   Z toho vydáno Danielovi na díl jeho 15 zl 6 gr, Ance též 
dáno na díl její 5 zl 3 gr. 
   Letha 1594 vydáno Ance na díl její 5 zl a Pavlovi zanecháno 
v truhlici 4 zl 24 gr. 
   Letha [15]95 přijato od Jíyry Šmoladovýho za grunth peněz 
purgkrechtních 10 zl. 
   Téhož letha přijato od Tomáše za vinohrad 10 zl. 
   Z toho dáno na díl Danielovi 5 zl, více dáno Danielovi na 
díl jeho 4 zl 10 gr, Jírovi též dáno na díl jeho 4 zl 10 gr, 
Anně dáno na díl její 4 zl 10 gr. 
   Letha [15]96 přijato od Jíry Šmoladovýho za grunth 10 zl. 
   Téhož letha přijato od Tomáše ostatních peněz za vinohrad  
3 zl 9 gr 6 den 1 v. 
   Z toho dáno Anně na díl její 3 zl, Jírovi dáno na díl jeho 
též 4 zl 9 gr 6 den 1 v 
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              f 16a 
a Danielovi též dáno na díl jeho 6 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Jíry Šmoladového za grunth 10 zl. 
   Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 10 zl 24 gr, Jiříkovi dáno 
2 zl, Danielovi též dáno 2 zl, Anně na díl její dáno 2 zl. 
   Letha 1598 přijato z gruntu Jíry Šmolady 10 zl. 
   Z toho dáno Anně na díl její 3 zl, Danielovi dáno též 3 zl, 
Jírovi též dáno na díl jeho 4 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry 
Šmolady za grunt 10 zl. 
   Z toho dáno Danielovi na díl jeho 5 zl, též dáno Anně na 
díl její 5 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Vašinového za grunt 10 zl.    
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Vašinového za grunt 5 zl. 
   Z toho dáno Anně na díl její 3 zl, Jírovi dáno na díl jeho 
2 zl. 
 
   Těmto nápadníkům každýmu od leta 1602 dodati se má: 
   Anně do Bobalova 11 zl 22 gr. 
   Danielovi do Strážnice 3 zl 14 gr. 
   Jírovi do Strážnice 15 zl 23 gr. 
   Pavlovi 50 zl 26 gr. 
 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Jana 
Vašinového za grunt 5 zl. 
   Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 13 zl, Jírovi Petrovskýmu 
do Strážnice, které přijala Anna manželka jeho, 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Vašinového za grunt 10 zl. Ty sou vydány Pavlovi na díl jeho. 
              f 16b 
   Více přijato od Jana Vašinového za g[runt] 3 zl 14 gr. 
   Ty přijal Daniel na díl svůj. A tak svou spravedlnost 
zouplna docela vyzdvihl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Vašinového za grunt 7 zl. 
   Z toho dáno Anně Petrovské z Strážnice na díl jim 3 ½ zl, 
Pavlovi též dáno na díl jeho 3 ½ zl. 
   Leta 1610 za fojta Matěje Pavlíkova pan Jiřík Obšic položil 
4 zl. Ty přijal Šimon Peciválů do Bobalova. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jury Škřivánka přijato od pana 
Jiříka Mostovského trojích peněz za grunt 30 zl.  
   Z toho přijal Šimon Peciválů na Bobalov 20 zl, Ambrož 
Bednář na díl Anny manželky své 10 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového od pana Ladislava 
Hleděnohorského přijato za grunt 10 zl. 
   Z toho vydáno Ambrožovi Bednáři ostatních na díl Anny 
manželky své do Strážnice 3 zl 23 gr. A tak díl svůj Ambrož 
všecken vyzdvihl. 
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   Na s[irotky] n[ebožtíka] Šmolady zanecháno z peněz těch  
6 zl 7 gr. 
   NB. Vyhledalo se, že Šimon Peciválů přebral mimo díl svůj 
peněz 12 zl 8 gr. Ty má zase navrátiti a na zámku odvésti. 
   Těch 6 zl 7 gr vydáno Kuně, manželce Pavla Tučka nápadnici. 
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              f 18a 
8 Sirotky nebož[tíka] Jana Skokových 
 
   Jest štvero, Jan, Václav, Zuzana, Dorota a Anna mateř 
jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Surejch podle 
zápisu kněh purgkrechtních 57 zl 15 gr. 
   Více jim všem náleží na vinohradě v Růžené hoře, kterej Jan 
Bednář z Strážnice drží, 18 zl. A ty mají jíti po 3 zl, když 
Krchňák, což jemu náleží podle register horenských, vyzdvihne. 
   A zvláště mají na vinohradě v Zbavse hoře 20 zl. Na to se 
mají, v jistotě jestli více neb méně, doptati. 
   Týž Václavovi a Janovi náleží jim dvěma, co jim Vaněk Skoků 
strejc jejich dal, 2 zl, jakž zápis Jíry Surý[ch] v knihách 
purgkrechtních zapsáno. 
 
   Letha [15]94 položil Jíra Churých za grunth peněz 
purgkrechtních s[irotkům] napřed psaným 2 zl 15 gr. Ty sou 
vydány mateři Anně nadepsaný. 
   Téhož letha [15]94 Jan Bednář koupil od Matěje Krchňavýho 
peněz, což jemu na tom vinohradě jeho náleželo, 6 ½ zl a dal 
jemu Matějovi hotovejch peněz 3 zl. A tak ten Krchňavý tu nic 
více nemá. 
              f 18b 
   Sirotkům napřed psaným jest odvedeno místo hotové summy 
spravedlnosti, kteráž Kateřině sirotku nebo[žtíka] Jana 
Vančule náležela, 18 zl 18 gr 2 den. 
   Více těm sirotkům odvedeno na vyšlou summu 8 zl, kteréž 
náležely Mikulášovi, sirotku nebo[žtíka] Martina Bazalky. Ty 
oboje peníze jak jim jíti mají, při dotčených sirotcích o tom 
napsáno najdeš. 
   Letha [15]95 přijato od Jíry Surejch za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Ance na díl její všech 4 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Jíry Surejch za grunth 4 zl. Ty sou 
dány Janovi na díl jeho. 
   Letha [15]97 přijato od Jíry Surejch za grunth 4 zl. Z toho 
dáno Anně mateři na díl její 2 zl. 
   Letha 1598 přijato z gruntu Jíry Surýho 3 zl. Ty přijala od 
Mikuláše Rybáře za vinohrad v Růžené na místě Jana Bednáře  
3 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry 
Surýho za grunt 4 zl. 
   Též přijato od Mikuláše Rybáře za vinohrad 3 zl. 
   Ty sou vydané Anně, mateři těch s[irotků], na díl její  
které přijal Jan muž její, totiž ty 3 zl. 
   Dorotě dáno od učení švadlenství a na šaty 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Surých 
za grunt 4 zl. 
   Též přijato od Mikuláše Rybáře za vinohrad 3 zl. 
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   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Surýho 
za grunt 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Jana 
Surého za grunt 1 zl. Ten jest vydán Anně mateři na díl její. 
              f 19a 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Surého 
za grunt 7 zl. Z toho dáno Anně mateři na díl její 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Martina 
Bílého za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Zuzaně na kožich 3 zl. 
   Od Mikuláše Rybáře přijato za vinohrad 9 zl. Ty jest prodal 
Jan Vlach, muž Annin. A tak ona svou spravedlnost zouplna 
vyzdvihla. 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhova přijato od Martina Bílého 
za grunt 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina 
Bílého za grunt 1 zl. 
   Zuzaně dáno na díl její 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Martina 
Bílého za grunt 2 zl. Ty přijala Zuzana na díl svůj. 
   Přijato z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně  
6 zl. Ty přijal muž Zuzanin a dáno jemu za ten dluh obilí. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Martina 
Bílého za grunt 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svůj. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Martina 
Bílýho za grunt 2 zl. Ty přijala Zuzanna nápadu na díl 
Václavů. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Bílýho za 
grunt 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl svůj. 
   NB. Jakož náleželo Janovi dílu jeho otcovského i po 
Václavovi, bratru jeho zemřelým, 25 zl 14 gr, ta spravedlnost 
jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest 
sraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 18 zl, 
ostatek po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holých přijato od Martina 
Bílých za grunt 2 zl. Ty sou vzaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně 
po sirotku zběhlým. 
              f 19b 
   Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Martina Bílých 
za gr[unt] 2 zl.    
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Martina 
Bílých 2 zl. 
   Leta 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Martina Bílých 
přijato 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Martina Bílých 
přijato 2 zl. 
   Jakož jest těchto sirotků peněz na dluze za JM Pánem 4 zl 
zůstávalo, ty sou k ruce JM Páně po Janovi sirotku zběhlém 
přijaté. 
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              f 20a 
9 Sirotci nebožt[íka] Martina Doubra[vy] 
 
   Jest jich kromě těch, kteří již díly své vybrali, ještě 
štvero, Jan, Marta, Zuzana, Barbora. Ty všickni tři sou vdané 
a Jan bez proměnění stavu svého zůstává. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto: 
   Janovi mimo těch 17 zl 4 gr 5 den, které sou je[mu] prve, 
jakž v knihách starejch v listu 137 zapsáno, též 138 a 139 
položeno, j[es]t vydání i s tou loukou počítajíc, kterou na 
díl svůj přijal, ještě dodati 10 zl 8 gr 2 den. 
   Item Martě též jí mimo těch 2 zl 17 gr 5 den, které prve 
vzala, dodati přijde 14 zl 15 gr 2 den. 
   Item Zuzaně dodati přijde na díl její mimo těch 27 zl 2 gr 
5 den ještě 11 gr 2 den. 
   Barboře též jí mimo těch 22 zl 2 gr 5 den, které prve 
vzala, dodati jí přijde 5 zl 10 gr 2 den. 
   Učiní všeho, což těm štyřem osobám po letech dodati přijde, 
30 zl 15 gr 1 den. 
 
   Na to mají za Janem bratrem svejm na vinohradě v Dolní hoře 
20 zl 15 gr. Ty má od letha [15]94 při s[va]tém Jiří po 5 zl 
pokládati. 
   Týž máti těch sirotků, co převzala z jejich spravedlnosti, 
za sebou má 2 zl 20 gr. Ty tak se tomu rozumí, že sou jí pro 
chování těch si[rotků] puštěny. 
              f 20b 
   Item za Kunou sestrou jejich zůstává, co j[es]t převzala 
z dílů jejich 17 gr 5 den. Ty j[es]t povinna jim navrátiti. 
   A mimo to zůstává při právě hotovejch 6 zl 22 gr 3 den. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Doubrava za vinohrad napřed 
psanýho 1 zl 15 gr. A to tím tak málo položil, že jemu se na 
témž vinohradě neurodilo. Těch 1 ½ zl sou vydány sirot[kům] 
napřed psaným štyřem, o to se společně rozdělili. 
   Sirotkům napřed psaným odvedeno na vyšlou spravedlnost 
jejich 5 zl 12 gr. Kteráž Bartoňovi Charabcovi náležela a za 
zběhlého sirotka počten, takovou spravedlnost má těm 
sirot[kům] odvésti Jíra Charapců, když se jemu koli oznámí. 
   Letha [15]95 přijato od Jana Doubravy za vinohrad peněz 
podle ourody 2 zl 15 gr. Ty sou vydány Barboře a Martě na díl 
její, tolikýž i Janovi na díl jeho. 
   A obzvláštně náleží těm sirotkům na gruntě Bartoše Valového 
29 gr 4 den. Ty sou přijaty a na díl Martě dány. 
   Letha [15]96 přijato od Matěje Jana Doubravového za 
vinohrad v Dolní hoře, kterejž Jan napřed psaný přijal, 1 zl. 
              f 21a 
   A jakož jest Jan Doubravů ještě za vinohrad dopláceti měl 
14 zl 15 gr, takové peníze má Matěj Jana Doubravy dopláceti, 
neb je[mu] otec jeho takový vinohrad k doplacení pustil za 
živobytí jeho. 
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   Letha [15]97 přijato od Matěje Doubravy za vinohrad 2 ½ zl. 
Ty sou dány Barboře a Martě na díl její. 
   Letha 1598 přijato od Matěje Doubravy za vinohrad ročních 
peněz 2 zl. Ty sou vydány Martinovi 1 zl a Martě 1 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Macka 
Doubravového za vinohrad 2 zl 15 gr. Ty sou vydány Janovi 
mladší[mu] na díl jeho. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Martina 
Doubravového za vinohrad 1 zl. Ten jest Barboře aneb 
nápadníkom jejím a Martě sestře její dán a oni ten 1 zl Janovi 
pustili, aby jej přijal. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Martina 
Doubravového za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Martě na díl 
její. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina 
Hlaváčka na místě Macka Doubravy za vinohrad v Dolní hoře  
2 zl. Ty přijala Marta na díl svůj. 
   Jakož náleželo Martě ut sup[ra] z vinohradu v Dolní hoře ut 
sup[ra] ještě dovzíti 3 zl 15 gr, ty jest prodala Martinovi 
Hlaváčkovi za hotových 1 zl. A tak ona tu nic více míti nebude 
a on Martin Hlaváček má týž vinohrad zaplacený. 
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              f 22a 
10 Sirotky nebožt[íka] Vaňka Smrhy 
 
   Jest jedna, Kača. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Tomáše Smrhova  
6 zl. 
   Ty jí jíti mají, když obec petrovská svý peníze koupené, 
což jim náleží, vyzdvihnou. 
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              f 23a 
11 Sirotky nebožt[íka] Staňka Bartoňového 
 
   Jest jich štvero, Václav, Jíra, Pavel a Jan. 
   Vyhledalo se spravedlnosti [po] nebožt[íku] otci jejich na 
gruntě Václava Staňkova 60 zl. 
   I poněvadž nemálo dluhů po témž Staňkovi zůstalo, ty se 
mají vyhledati a do register těchto sirotčích pořadně vepsati. 
   Týž zůstala po témž Staňkovi kráva za 4 zl a vína za 3 zl. 
 
   Jest ten dluh náležitý osobám těmto: 
   Item Holomkovi Židu do Strážnice 16 zl. 
   Item Šalomounce Židovce do Strážnice 8 zl. 
   Item Dobrušovi Židu do Strážnice 4 zl. 
   Item Jozefovi Židu do Strážnice 1 zl 15 gr. 
   Sirotčích peněz 2 zl 10 gr. 
 
   Letha [15]92 položil za grunth svůj Václav Staňkových peněz 
gruntovních 2 zl 10 gr. Ty 2 zl 10 gr sou vydány do peněz 
sirotčích. 
   Letha [15]94 položil Václav Staňků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Holomkovi Židu na dluh jeho 
svrchu psaný. 
   Letha [15]95 položil Václav Staňkových za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 2 zl. Ty 2 zl sou vydány Holomkovi na dluh 
jeho. 
              f 23b 
   Letha [15]96 položil Jíra Charapec za grunth, kteréž 
Holomek přijal 2 zl. 
   Letha [15]97 položil Jíra Charapec za grunth 2 zl. Ty 
přijal Holomek Žid na dluh svůj. 
   Jakož Janovi a Jírovi náleželo na tomto statku jim oběma 
dílu jejich 17 zl 12 gr 3 den, ta spravedlnost jakožto po 
zběhlých sirotcích na J.M. Pána připadla a jest odvedena 
s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Miškéřových, kteráž těm sirotkům 
dojíti má. A tak ti sirotci ut s[upr]a žádné spravedlnosti na 
ten čas nemají. Act[um] 1598. 
   Letha 1598 a 1599 přijato z statku n[ebožtíka] Bartoše 
Masihového, které pokládal Jíra Charabec, 4 zl. Ty přijali 
nápadníci n[ebožtíka] Holomka Žida, zuostává se jim ještě  
4 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Rumple 
na místě na místě Jíry Charabce za g[runt] 2 zl. Ty přijal 
David Holomků nápadník na dluh. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Rumple 
za grunt 2 zl. Ty přijal Holomek Žid ostatek za dluh svůj. 
   Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Václava 
Staňkového na místě Jana Rumple 1 zl. Ten jest dán Šalomounce 
Židovce na dluh. 
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   Pavel zemřel a dílu po sobě zanechal 8 zl 10 gr 4 den. Ta 
spravedlnost připadla na Martina, Jana a Jíru bratry jeho, 
přijde každému po 2 zl 23 ½ gr. 
   Václav Staňků srazil sobě dílu svého i po Pavlovi, bratru 
svém zemřelém, nápadu na gruntě svém ukoupeném 11 zl 4 gr. A 
tak díl svůj i nápad po Pavlovi vyzdvihl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      26 
              f 24a 
12 Sirotci nebožt[íka] Vávry Vojny 
 
   Jest jich trý, Jan, Michal a Kateřina. Jan a Kateřina ti 
sou ve Veselí usedlí, Michal ten své vůle užívá a se podle 
jinejch k rejstrům nestaví. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti vedle knih nových 
purgkrechtních 24 zl. 
   Dělíc na tři díly, dostane se jednomu 8 zl. 
   Ta spravedlnost od letha [15]92 při Vánocích teprva po 2 zl 
půjde. 
 
   Letha [15]92 položil Pavel Charvát 2 zl. 
   Spravedlnost Michalova na Jeho [Mil]ost Pána připadá. 
   Letha [15]93 položil Pavel Charvát peněz purgkrechtních    
2 zl. Ty sou vydány Kateřině nahoře psané. 
   Letha [15]94 položil Pavel Charvát za grunth 2 zl. 
   Jakož jest spravedlnosti na gruntě Pavla Charváta 
Michalovi, sirotku nahoře psanému, spravedlnosti náleželo  
8 zl, i poněvadž jest z gruntův panských zběhl a k rejstrům se 
nestaví, taková spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a 
jest odvedena sirotkům neboštíka Vavřince Prchlíka. 
   Letha [15]95 přijato z gruntu Pavla Charváta peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
   Kateřině napřed psané dáno na díl její 4 zl. 
              f 24b 
   Letha [15]96 přijato z gruntu Pavla Charváta 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Charváta 2 zl. 
   Letha 1598 Václav Staňků položil za grunt 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Václava 
Staňkového za grunt 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Staňkového za grunt 2 zl. 
   Do statku n[ebožtíka] Vávry Prchlíka přijato po s[irotcích] 
zběhlých podli odvodu odvedeno 10 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Staňkového za grunt 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od 
Staňkového Václava za g[runt] 1 zl. 
   Do statku n[ebožtíka] Vávry Prchlíka podli odvodu po 
s[irotcích] zběhlých dáno 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Staňkového za grunt 1 zl 15 gr. Ty sou dány do statku 
n[ebožtíka] Vávry Prchlíka podle odvodu po s[irotcích] 
zběhlých. 
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   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého Vácslav Matoušků 
položil za jednu čtvrt roli peněz ročních 1 zl. 
   Od Tomáše Holého za druhou čtvrt přijato též 1 zl. 
   Ty 2 zl jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Vávry 
Prchlíka. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jury Curika na 
místě Tomáše Holého za jednu čtvrt roli přijato 1 zl. 
   Od Vácslava Matouškového za 1 čtvrt roli přijato 1 zl. 
   Ty oba 2 zl jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Vávry 
Prchlíka. 
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              f 25a 
13 Sirotci nebožtíka Ondry Psíka 
 
   Jest jich štvero, Jan, Martin, Anna, Kače a Dorota mateř 
jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti z gruntu Jakuba Prchlíkova 
26 zl. 
   Na to j[es]t do letha [15]92 položeno 8 zl 16 gr a mimo to 
dopláceti se od letha [15]93 má při svatým Jiří po 2 zl –    
17 zl 14 gr. 
   Vydáno z toho mateři těch s[irotků] letha [15]92 3 zl, více 
jí dáno letha [15]92 16 gr a ještě mateř na díl svůj dovzíti 
má 1 zl 20 gr. 
   A sirot[kům] jejím každému té spravedlnosti zůstane po 5 zl 
6 gr. 
   Martin ten z vůlí panskou, též i Kača slouží, Anna při 
mateři.  
   Jan ten své vůle užívá, spravedlnost jeho na Jeho [Mil]ost 
Pána připadá. 
 
   Letha [15]94 položil Jakub Prchlíků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 2 zl. Z toho dáno mateři těch sir[otků] ostatní 
díl její 1 zl 20 gr. A tak tu nic více nemá. 
   Jan a Martin nadepsaní zběhlé sirotky, těm náleželo 
vyplniti 7 zl. Kteráž [spravedlnost] na Jeho Mi[l]ost Pána 
připadla a jest odvedena sirotkům Jíry Velikého. 
   Letha[15]96 přijato od Jakuba Prchlíka za grunth 2 zl. 
Z toho dáno Kateřině na díl její 1 zl, Ance dáno na díl její  
1 zl 10 gr. 
              f 25b 
   Letha [15]97 přijato od Jakuba Prchlíka za grunth 2 zl. Sou 
vydány Kateřině a Ance každé po 1 zl. 
   Letha 1599 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jakuba 
Prchlíkova za g[runt] 1 zl 15 gr. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Rumple 
za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Jana Rumple 
za grunt 1 zl. 
   Do statku Jíry Velikého dáno podli odvodu ut s[upr]a všech 
7 zl. 
   Anně dáno na díl její hotových peněz 2 zl. 
   Kateřině též dáno hotových 2 zl 15 gr. 
   Letha 1602 za předního konšela fojta Zachariáše Tichého 
přijato od Jana Rumple za g[runt] 21 gr. Ty sou vydány 
Kateřině na díl její. A tak ona svou spravedlnost zouplna 
vyzdvihla. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jakuba 
Prchlíka za grunt 2 zl. Z toho dodáno ostatek dílu Anně 26 gr. 
A tak díl svůj zouplna vyzdvihla. 
   Na díl Martinů k obci zkoupených dáno 1 zl 4 gr. Náležeti 
jim ještě bude 4 zl 2 gr. 
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   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od jakuba 
Prchlíka za grunt 2 zl. Ty sou přijaty k obci petrovské. 
   Letha 1614 za fojta Tomáše Holého položil Václav Soška za 
grunt svůj 2 zl. Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Psíka. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Škřivánka položil Václav Soška za 
grunt posledních peněz těm sirotkům 8 gr. Ty jsou přijaté 
k ruce panské po sirotcích zběhlých. 
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              f 26a 
14 Sirotci nebožtíka Vaňka Němčanského 
 
   Jest jedna Johanka. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti podle knih starejch v listu 
177 a 178, a to takto: 
   Item štěpnici při lesích v 50 zl. 
   Více na vinohradě v Dolní hoře, kterej koupil Šimon Sládek 
od Jana Křenka, náleží jí 38 zl 15 gr. Ty se jí platiti mají 
od letha [15]90 po 2 zl. 
   Item na Lukášovi Krejčířovém 74 zl 15 gr. Ty od letha 
[15]91 po 5 zl podle register horenskejch platiti má. 
   Na to, co j[es]t od Křenka a Lukáše položeno z register 
horenskejch, se doptati. 
   Však nachází se v těch starejch registřích, že Lukáš 
položil letha [15]91 5 zl. 
   Více tej Johaně se nachází podle odvedení na smlúvách 
svadebních, jakž j[es]t položeno v těchž knihách, náleží tej 
Johance na témž vinohradě Šimona Sládka v Dolní hoře od Zuzany 
mateře její jí odvedených 10 zl. 
                                                  Summa 173 zl 
   Vydání na to: 
   Item štěpnici vejš psanou tu j[es]t táž Johanka na díl svůj 
v 50 zl přijala. 
              f 26b 
   A týž více tej Johance náleží kráva jedna, duchna jedna a 
podušky dvě, to j[es]t při Jírovi Kušánkovi ujci jejím. 
Povinnen j[es]t jí, když toho potřebovati bude, takové ložní 
šaty, a to hodné, i krávu hodnou vydati. Rukojmě Tomáš 
Buchlovský, Jíra Charabec. 
 
   Letha 1594 položil Lukáš Krejčířů za vinohrad podle ourody 
do truhlice 4 zl. 
   Letha [15]94 položil Šimon Sládek za vinohrad napřed psaný 
půl peněz, neb ourody žádné nebylo, 2 zl 15 gr. 
   Letha [15]95 položil Lukáš Krejčířů za vinohrad 2 zl. 
   Téhož letha přijato od Šimona Sládka za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Šimona Sládka za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Lukáše Krejčířového za vinohrad    
2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Šimona Sládka za vinohrad 2 zl. 
   Též letha [15]97 přijato od Lukáše Krejčířového za vinohrad  
2 zl. 
   Letha 1598 přijato od Šimona Sládka za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Šimona 
Sládka za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta [Jana] Mackového z poručení J.M. Paní 
dáno Johance na šaty k svadbě 20 zl. 
   Od Eliáše Novákového přijato za vinohrad trojích peněz od 
leta [15]98 s letem 1600 7 zl. Ty přijal Jan Vávrů na díl ženy 
své Johanky.     
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   Též jemu dáno na díl Johanky ženy jeho hotových peněz 3 zl. 
              f 27a 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Eliáše 
Novákového za vinohrad 1 zl. Ten přijal Jan Vávrů na díl 
Johanky ženy své. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Eliáše 
Novákového za vinohrad 3 zl. Ty přijal Jan Vávrů na díl 
Johanky ženy své. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Eliáše 
Novákova za vinohrad 4 zl. Ty přijal Jan Vávrů na díl Johanky 
ženy své. 
   Ten vinohrad jest doplacen a peníze od nápad[níků] 
vyzdviženy. 
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              f 29a 
15 Sirotci nebožtíka Matěje Palachova 
 
   Jest jich trý, Jan, Jíra, Anna a Rejna mateř jejich štvrtá. 
Jan j[es]t ženatý, Anna vdaná, Jíra při mateři zůstává. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Tomáše 
Buchlovskýho, otčíma jejich, 60 zl. 
   Na to j[es]t od letha [15]92 vyšlejch 22 zl. 
   Z toho j[es]t dáno za dluhy n[ebožtíka] otce jejich 5 zl  
15 gr. 
   A při právě zůstává 16 zl 15 gr.    
   Týž jim náleží za krávu jalovici, prasata a za dvojí hony 
žita 10 zl 10 gr. 
   Více jim náleží na vinohradě v Zbavse hoře 25 zl. 
           Summa toho všeho kromě zaplacení dluhu 89 zl 25 gr. 
   Dělíc tu summu na štyři díly, dostane se na jeden každý díl 
po 22 zl 13 gr 5 den. 
 
   Vydání z té summy: 
   Rejně, mateři těch si[rotků], kráva a svině za 2 zl 20 gr.   
   A mimo to na gruntě sobě porazila 19 zl 23 gr 5 den. 
   Item Janovi žita na dvojích honech a prase za 2 zl 25 gr. 
   Týž jemu letha [15]88 a [15]89, též [15]90 dáno 5 zl 15 gr. 
   Anně na dvojích honech žita, též jalovici a prase za 4 zl 
25 gr. 
   Více Anně dáno letha [15]89 a [15]90 3 zl. 
   Item Jírovi dán vinohrad ve 25 zl. 
   A tak převzal na díl svůj 2 zl 16 gr 2 den, povinen j[es]t 
vejš psaným osobám je navrátiti. 
              f 29b 
   A hotovejch mimo to vydání má bejti při právě 8 zl. 
   Z těch osmi zlatých dáno Janovi 4 zl a Anně dáno též 4 zl. 
A tak do letha [15]92 jim nic při právě vyšlého není. 
 
   Letha [15]93 a [15]94 položil dvojích peněz purgkrechtních 
za grunth svůj Tomáš Buchlovský po 4 zl – 8 zl. Z toho dáno 
Janovi Mackovi 4 zl a Vaňkovi Vrbovi dáno 4 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Tomáše Buchlovskýho za grunth peněz  
4 zl. Z toho dáno Janovi Mackovi 2 zl, Vaňkovi Vrbovi 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Tomáše Buchlovskýho za grunth 
ostatních peněz 2 zl 6 gr 2 den. Ty přijali Jan Macků a Vaněk 
Vrbů. A tak tu více žádné spravedlnosti ti s[irotci] nemají. 
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              f 31a 
16 Sirotci nebožt[íka] Martina Machala 
 
   Jest jich trý, Václav, Anna, Lida a Barbora mateř jejich 
štvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Šimka Kunšického 
otčíma jejich i s mateří 30 zl. 
   Na to má bejti do letha [15]93 vyšlejch 9 zl. 
   z toho dáno za dluh nebožtíka otce jejich, jakž v rejstřích 
starých položeno, 3 zl 18 gr. 
   A tak mimo zapla[ce]ní dluhu má bejti hotovejch na právě  
5 zl 12 gr. 
   Dáno z nich mateři těch si[rotků] 1 zl 10 gr 3 ½ den. 
   A na sirotky zůstává 4 zl 1 ½ den. 
   A tak na gruntě od letha [15]94 při s[vaté]m Jiří otčíma 
svého ještě každý dílu svého bráti po letech má mimo tu vyšlou 
spravedlnost po 5 zl 7 ½ gr, přijde každému z ročních peněz  
20 gr. 
 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Šimek Kunšický za grunth svůj 
dvojích peněz 4 zl. Ty sou vydány Lidě vejš psaný na díl její. 
   Letha [15]95 přijato od Šimka Kunšickýho za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Lidě vejš psané na díl 
její. 
   Letha [15]96 přijato od Macka Poláka za grunth 3 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Macka Machale za grunth 3 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato za grunt od 
Macka Poláka 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Barboře mateři jejich. 
              f 31b 
   Václav k registrům se nestavil a spravedlnosti je[mu] 
náleželo 6 zl 18 ½ gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na 
Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest vyzdviženo letha 
[15]99 4 zl a ještě se dovzíti má 2 zl 18 ½ gr. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry 
Slovákových za grunt 1 zl. Ten jest dán Ance na díl její. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry Slováčka 
za grunt 2 zl. Z toho vzato k ruce panské po Václavovi sirotku 
zběhlým 1 zl 7 ½ gr, Anně dáno na díl její 22 ½ gr. 
   Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato z důchodův 
sirotčích, což na dluhu za Je[ho] [Mil]ost Pánem vyšlé 
spravedlnosti těchto sirotkův zůstávalo, totiž 6 zl 1 ½ gr. 
   Na to poraženo jest, což Jeho [Mil]ost Pánu po Václavovi ut 
s[upr]a sirotku zběhlým dovzíti se náleželo ostatek, totiž  
1 zl 10 ½ gr. 
   Barboře, mateři těch sirotků, dílu jejího dáno ostatek, 
totiž 3 zl 22 ½ gr. 
   Anně dáno na díl její ostatek toho, což na dluhu za Jeho 
[Mil]ost Pánem zůstávalo, totiž 28 ½ gr. 
   Zůstává se tejž Anně ještě na doplnění dílu jejího dodati 
(kteréž peníze z gruntu ut s[upr]a po letech se pokládati 
mají), totiž 3 zl 27 gr. 
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   Tolikéž podobně Lidě zůstává se na doplnění dílu její[ho] 
dodati 18 gr. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Pavla 
Krchňavého za grunt peněz těmto sirotkům náležitých 2 zl. Ty 
jsou vydány Anně do Ježova. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Pavla 
Krchňavého za grunt peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydány Anně do 
Ježova na díl její. 
   Dáno z nich též Anně posledních 1 zl 27 gr. A tak tu již 
nic nemá, ani žádný jiný právem jejím. 
   Ty peníze přijal muž její. 
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              f 32a 
17 Sirotky nebožt[íka] Jana Novákových 
 
   Jest jich trý, Martin, Zuzana a Anna. Zuzana ta j[es]t byla 
vdaná, Martin s Annou bez proměnění stavu zůstávali. 
   Měli každej své spravedlnosti podle zápisu kněh starejch 
v listu 15 po 76 zl 7 gr 3 den. 
   Zuzana ta j[es]t vzala na díl svůj 44 zl 3 ½ gr 1 den a tak 
jí doplniti dílu jejího se má na níže psaných osobách 31 zl  
29 gr 1 den 1 v. 
   Item Martinovi též vydáno 7 zl 24 ½ gr. A vtom j[es]t 
umřel, spravedlnost po něm zůstalá Anně sestře jeho, souc 
ještě svobodná, připadla, ta Anna též j[es]t v Bobalově vdaná. 
   A tak tej Anně dílu Martinového i jejího náleželo mimo to, 
což j[es]t vyzdvihl, 144 zl 21 gr 2 ½ den. 
   Na to vzala štěpnici ve 40 zl. 
   Též po letech vyzdvihla i s tou roubanicí, kterou v díle 
svém přijala, 73 zl 18 gr 1 den 1 v. 
   A tak jí po letech se ještě doplniti dílu toho dostane  
30 zl 28 ½ gr 1 v. 
   Summa toho, co se Zuzaně a Anně ještě na díly jejich 
dopniti má, učiní 63 zl 6 gr 6 den. 
 
   Na to jim na lidech těchto ta summa zůstává: 
   Na Janovi Košmonovi podle odvedení Jíry Puchrého 7 zl  
28 ½ gr. Ty má platiti od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl. 
   Item na Jírovi Puchrém otčímu jejich za louku zůstává  
28 zl. Kromě těch 2 zl, které j[es]t jim položil, těch 28 zl 
j[es]t vyšlejch a za ním zadrželé zůstávají. 
              f 32b 
   Více převzatejch peněz za tímž otčímem zůstává 2 zl 2 den. 
   A za vinohrad zůstává jim dopláceti po 6 zl – 25 zl. 
   Na to přijali od něho zejména Anna 11 zl 26 gr 1 den. 
   Zuzanna přijala 5 zl 25 gr 4 ½ den. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Košman napřed psaný 1 zl 7 ½ gr. 
Ty sou vydány Zuzaně na díl její. 
   Letha [15]94 položil ostatních peněz za vinohrad 7 zl 8 gr 
1 ½ den. Ty přijala Anna a Zuzanna na díly své. 
   Téhož letha [15]94 položil Jíra Puchrý za louku na zadržalé 
peníze Zuzaně a Anně, kteréž od něho přijaly, 10 zl. 
   A tak jim ještě, totiž Zuzaně a Anně, doplatiti má dle 
smlouvy učiněné 16 zl. 
   Ty má takto vyplniti: letha [15]95 při Vánocích 8 zl a 
letha [15]96 ostatních položiti má 8 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jíry Puchrého 8 zl. Z toho dáno 
Zuzaně na díl její 4 zl a Ance též na díl její 4 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Jíry Puchrého ostatní peníze za 
louku 8 zl. Ty sou dány Ance a Zuzaně každé po 4 zl. 
   A tak táž Zuzanna a Anka nic více tu nemají, neb svou 
spravedlnost zouplna vyzdvihly. 
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              f 35a 
18 Sirotci nebožt[íka] Šťastného 
 
   Jest jedna Margeta. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti i po neb[ožtíku] Janovi 
bratru jejím kromě toho, co j[es]t neb[ožtík] Jan za živnosti 
své i ona vyzdvihli, 182 zl 22 gr. 
   Kterážto spravedlnost na níže psaných věcech takto se 
pokládá: 
   Item za žito a réž prodanou 20 zl 20 gr. 
   Item za Dorotou Masařkou v Bobalově podle register starejch 
v listu 182 mimo to, což prve dala, ještě nedoplněného dluhu 
14 zl 24 ½ gr. Ty měla platiti od letha [15]84 po 2 zl a již 
je všecky zadržala. 
   Item na štvrti roli Martina Prchlíka podle kněh novejch 
purgkrechtních 49 zl. A ty od letha [15]94 při s[vaté]m Jiří 
platiti má po 6 zl a již na to zadržel do letha [15]93 3 zl. 
   Item na Jírovi bratru svém má, což jí přebral z jejího dílu 
15 zl 19 gr. Ty se jí mají zase navrátiti. 
   Item hotovejch na právě zůstává 37 zl 18 gr 3 ½ den. 
   Týž jí náleží štěpnička u Proudu, na kterouž j[es]t půjčeno 
15 zl. Tu měl Jan Barvíř vyplatiti a si[rotkům] peníze dáti. 
   Item náleží jí louka v Hr[á]dečný, kteráž se pokládá ve  
30 zl. 
                                 Summa toho všeho 182 zl 22 gr 
              f 35b 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Martin Prchlíků za grunth 
svůj peněz purgkrechtních dvojích po 6 zl – 12 zl. 
   Též toho letha [15]93 položil 3 zl. 
   Letha [15]93 položila Dorota Masařka na peníze zadržalé 
napřed psané do truhlice 7 zl. 
   Letha [15]94 položil Jan Martinků oužitku z louky Margetě 
napřed psané 16 gr. Ty sou jí vydány na líkařství, když 
nemocná byla. 
   Letha [15]94 jakož jest Jíra, napřed psaný bratr Margety 
nahoře položené, z její spravedlnosti přebral 15 zl 19 gr, za 
kteréžto 15 zl 19 gr jest štěpnice, témuž Jírovi napřed 
položenému náležitá, Margetě sestře jeho v té summě odvedena. 
Kteráž jest Janovi Martinkovi a Matějovi Krchňavýmu za těch  
15 zl 19 gr prodána. A hned napřed psanému sir[otku] položeno 
závdanku 5 zl a ostatek od letha [15]95 po 5 zl při Vánocích 
vyplniti mají. 
   Sirotkům napřed psaným odvedeno na vyšlou spravedlnost, 
kteráž Janovi neboštíka Šimka Janíkových na vinohradě 
náležela, 35 zl 26 gr 3 ½ den. Ty jak se jim pokládati mají, 
při tychž sirotcích položeno najdeš. 
              f 36a 
   Item štěpnička napřed psaná u Proudu, ta jest prodána 
Barboře, pozůstalý vdově po nebož[tíku] Vítkovi Chmelovi za  
15 zl. Za kterouž platiti má od letha [15]95 při Vánocích 
pořadně po 2 zl. Rukojmě Jan Krejčíř, Jíra Pálků RSN. 
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   Letha [15]95 přijato od Martina Prchlíka za grunth peněz 
purgkrechtních 5 zl. 
   Téhož letha přijato od Krchňavýho a Jana Martinka za 
štěpnici 3 zl. 
   Letha [15]95 přijato z oužitku od štěpnice při Proudu od 
Pavla Hloška 2 zl. 
   Téhož letha přijato od Doroty Masařský za dluh povinný  
4 zl. 
   Letha [15]96 položil Matěj Pánků podle poručenství 2 zl. Ty 
sou dány Margetě na díl její 2 zl. 
   Téhož letha přijato od Martina Prchlíka za grunth 5 zl. 
   Téhož letha přijato od Pavla Hloška za štěpnici u Proudu  
2 zl. 
   Téhož letha [15]96 přijato od Jana Martinkového a Matěje 
Krchňavýho za štěpnici 2 zl. 
   Margetě dáno [na] díl její hotovejch peněz 21 zl, když se 
měla vdávati. 
   Letha [15]97 přijato od Martina Prchlíka za grunth 5 zl. 
   Téhož letha přijato od Pavla Hloška za štěpnici 2 zl. 
   Leta [15]97 přijato od Martinkových Jana a od Jana 
Ondřejových 2 zl. 
   Téhož letha [15]97 přijato od Doroty Masařky 2 zl. 
   Téhož letha vydáno Lukášovi na díl manželky jeho 29 zl. 
              f 36b 
   Letha 1598 přijato za grunt od Martina Prchlíkova 5 zl. 
   Též přijato od Mikuláše Okáně na místě Pavla Hloška za 
louku, které přijal Lukáš na díl ženy své 2 zl. 
   Od Jana Martinkového přijato i od Jana Ondřejových za 
štěpničku 2 zl. Zuostává ještě přes rok dodati 1 zl 19 gr. 
   Od Doroty Masařky přijato ostatních peněz 1 zl 24 ½ gr. A 
tak doplatila. 
   Z toho vydáno Markytě na díl její, kteréž přijal Lukáš muž 
její, 8 zl 24 ½ gr. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Ondřejového jinak Krejčířového 
přijato od Jana Martinkového a Jana Ondřejového ostatních 
peněz 1 zl 19 gr. Ty přijal Lukáš na díl Markyty ženy své. 
   Téhož letha za fojta ut s[upr]a Mikuláš Okáň zkoupil od 
Lukáše, muže Markytiného, což za štěpnici dopláceti měl, za 
hotové 2 zl, 7 zl. A tak ji Mikuláš Okáň doplatil. 
   Z statku n[ebožtíka] Šimánka Janíkova přijato podli odvodu 
po s[irotcích] zběhlých 20 zl 15 gr. Ty sou vydány Markytě na 
díl její. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Martin Prchlíků 
za grunt dvojích peněz i za rok 99 10 zl. Ty přijal Lukáš, muž 
Markytin. 
   Z statku Šimka Janíkova přijato podle odvodu po sirotcích 
zběhlých 2 zl. Ty přijal Lukáš Margitin, muž její. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Martina 
Prchlíkova za grunt ost[atní] 4 zl. Ty přijal Lukáš na díl 
Markyty ženy své. 
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   Lukášovi odvedena louka v Hrádečné na díl Markyty manželky 
jeho ve 30 zl. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato z statku 
n[ebožtíka] Šťastného podli odvodu 2 zl. Ty přijal Lukáš na 
díl Markyty ženy své. 
   Zuostává se ještě týmuž Lukášovi dodati dílu Markyty 
manželky jeho od letha 1603 42 zl 7 ½ gr. 
              f 37a 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato z statku 
n[ebožtíka] Šimka Janíkova podle odvodu 1 zl. Ten jest přijal 
muž Markytin na díl její. 
   Z statku n[ebožtíka] Šimka Janíkova přijato 2 zl. Ty přijal 
Lukáš na díl ženy své Markyty. 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato z statku 
neboštíka Šimka Janíka podle odvodu ostatních peněz 11 zl  
11 ½ gr. Ty jest prodal Lukáš Kopýtko, manžel Zuzanin. 
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              f 38a 
19 Sirotci nebožt[íka] Jíry Velkýho 
 
   Jest jedna Lida, ta j[es]t již vdaná v Kněždubě. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti mimo prvnější její 34 zl 3 gr 
3 ½ den vyzdviženejch ještě hotovejch, kteréž při právě 
zůstávají 7 zl 14 gr 3 ½ den. 
   A více mimo to spravedlnosti žádné se jí nenachází. 
   Té Lidě napřed psané jest ukázáno na summu vyšlou 7 zl, 
kteréž náležely Janovi a Martinovi, sirotkům nebož[tíka] Ondry 
Psíka. Ty jak se jí vyplniti mají, při tychž sirotcích tam 
napsáno najdeš. 
   Na to tej Lidě dáno z statku Psíkovýho 2 zl 8 ½ gr. 
 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato po 
s[irotcích] zběhlých z statku n[ebožtíka] Ondry Psíka 5 zl    
6 gr. Ty sou vydány Lidě ut s[upr]a na díl její. 
   A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihla a tak tu nic 
nemá. 
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              f 39a 
20 Sirotci nebožt[íka] Bartoše Masihovejch 
 
   Jest jedna Kateřina, ta jest v Petrově za Rivolou. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti podle kněh starejch v listu 
140, též 142 51 zl, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje. 
   Na to j[es]t přijato bylo na právo od Jana Hejnejch 26 zl a 
od Martina Bartoňova 14 zl, učiní 40 zl. 
 
   Z toho jí toto dáno: 
   Letha [15]90 když pro ni chodili do Podivína 10 gr. 
   Letha [15]92 k svadbě 10 zl. 
   Téhož letha muži jejímu 3 zl. 
   Více jemu 3 zl. 
   Též letha [15]92 muži jejímu 2 zl. 
   Více j[em]u 5 zl. 
   Více jemu 5 ½ zl. 
   Více jemu, i co písaři od rozdílu 1 zl dán, 3 zl. 
   Více jemu 2 zl. 
   Letha [15]93 dáno jemu 2 zl 10 gr. 
                                  Summa toho vydání 36 zl 5 gr 
   Hotovejch býti má na právě 3 zl 25 gr. 
   A mimo to jí zůstává ještě na Václavovi Staňkovém 4 zl. 
   A na Matyášovi otčímu jejím zůstává jí 7 zl. 
   Ty sobě sama od nich vyupomínati povinna j[es]t. 
   Těch 7 zl napřed položenejch Matyáš nadepsaný letha [15]94 
položil, kteréž sou vydány Kateřině napřed psané. 
              f 39b 
   Sirotkům napřed psaným odvedeno na vyšlou spravedlnost 
jejich 2 zl 1 gr 1 ½ den, kteráž náležela Václavovi, sirotku 
nebo[žtíka] Matěje Zákoníka, sirotku zběhlému. 
 
   Letha [15]95 přijato na vyšlou spravedlnost 1 zl 29 gr. Ty 
sou dány Kateřině na díl její. 
   Letha 1598 přijato z gruntu Jíry Charapce 2 zl. Ty sou dány 
Kateřině na díl její, jakž napřed psáno, na dluh Staňka 
Bartoňového. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato z gruntu 
Jíry Charabce 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na dluh Staňka 
Bartoňového ostatních peněz. A tak ona tu nic nemá. 
   Ty 4 zl leta 1598 a 1599 položené jsou tam do statku 
n[ebožtíka] Staňka Bartoňového vydány. 
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              f 40a 
21 Sirotky nebožtíka Jíry Zákoníka 
 
   Jest [jich] dvý, Jan a Kateřina. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti každému i po Pavlovi, bratru 
jejich zemřelém, toto: 
   Item Janovi, což j[es]t prve mimo to vyzdvihl, 72 zl 26 gr 
1 ½ den. 
   Item Kači 68 zl 11 gr 1 ½ den. 
   A ostatek 101 zl 7 ½ gr dopláceti se jim má z gruntu 
Zachariáše otčíma jejich podle zápisu kněh novejch 
purgkrechtních od letha [15]95 po 8 zl při svatým Jiří. 
   Na vejš psanou summu 101 zl zadržal jim peněz Zachariáš 
otčím jejich 24 zl. 
   Letha [15]94 položil Zachariáš Tichý za grunt svůj 
zadržalejch peněz sirotkům vejš psaným 24 zl. 
   Téhož letha [15]94 položil Zachariáš peněz purgkrechtních 
za grunth 8 zl. 
   Z toho vydáno Kateřině na díl její 16 zl a na Jana 
zanecháno v truhlici sirotčí 16 zl. 
   Více dáno Kateřině na díl její na svrchu psanou 
spravedlno[st] 10 zl. 
   Janovi též dáno na díl jeho na koupení vinohradu 6 zl. 
   Letha [15]91 a [15]92 dáno Kateřině na kožich a jiné věci 
k svadbě 16 zl. 
   Více jí dáno k též svadbě 6 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Zachariáše za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
              f 40b 
   Letha [15]95 dáno Kateřině na díl její 10 zl. 
   Téhož letha [15]95 dáno Janovi na díl jeho 3 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Zachariáše Tichého za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Dáno letha [15]96 Kateřině na díl její 7 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Zachariáše Tichého za grunt 6 zl. 
Ty sou vydány Janovi na díl jeho. 
   Téhož letha [15]97 též dáno Janovi na díl jeho 4 zl. 
   Letha 1598 přijato od Zachariáše Tichého za grunt 6 zl. 
Z toho dáno ostatek dílu Kateřině 3 zl 11 gr 1 ½ den. A tak 
díl svůj zouplna a docela vyzdvihla. 
   Janovi dáno na díl jeho z hotových peněz 8 zl 19 gr. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od 
Zachariáše Tichýho za grunt 6 zl. Ty sou vydány Janovi na díl 
jeho. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Zachariáše 
Tichého za grunt 6 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Zachariáše 
Tichého za grunt 3 zl. Ty přijal Jan na díl svůj. 
   Letha 1603 a 1604 přijato z gruntu Zachariáše Tichého 
dvojích peněz 21 zl. Ty oboje peníze přijal Jan na díl svůj. 
   Zuostává se jemu ještě 9 zl 17 ½ gr. 
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              f 43a 
22 Sirotci nebožtíka Jiříka Škrabáka 
 
   Jest jich šest, Jan, Martin, Mikoláš, Kača, Zuzana, Johanna 
a Anna mateř jejich sedmá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně na gruntě 
Burijana jinak Burše, jakž v knihách novejch purgkrechtních 
položeno jest, 22 zl. Ty jim od letha [15]94 při svatým Jiří 
po 2 zl jíti mají. 
   Dostane se jednomu každému po 3 zl 4 gr 2 den. 
   A tak se těm sirotkům mimo to více žádné spravedlnosti jim 
náležité nenachází. 
 
   Letha [15]94 položil Mikuláš Rivolů za podsedek svůj peněz 
purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Anně, mateři napřed psaných 
sirotků, na díl její. 
   Jan a Kateřina, napřed psaní nápadníci, ty sou spravedlnost 
svou, což jim náleželo, každej 3 zl 4 gr 2 den Mikolášovi 
Rivolovi prodali. A tak tu nic více nemají. 
   Letha [15]95 přijato od Mikoláše Rivolový[ch] za grunth 
peněz purgkrechtních 2 zl. Z toho dáno mateři na díl její     
1 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Mikuláše Rivoly za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Johanně na díl její. 
   Letha [15]97 přijato od Mikoláše Rivoly za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
              f 43b 
   Letha 1598 přijato od Mikuláše Rivoly za grunt 2 zl. 
   Vyzdviženo hotových peněz k ruce J.M. Páně po Martinovi a 
Mikulášovi, sirotcích zběhlých, 5 zl a s[irotků]m n[ebožtíka] 
Jana Masihy na leta odvedeno 1 zl 8 gr 4 den. A tak oni tu 
spravedlnosti své míti nebudou. Act[um] [15]98. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Mikuláše 
Rivoly za grunt 2 zl. Z toho dáno mateři ostatek na díl její 
4 gr 2 den, Johance dodáno ostatek dílu jejího 1 zl 4 gr  
2 den. A tak obě zouplna díly své vyzdvihly. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Mikuláše 
Rivoly za grunt peněz purg[krechtních] 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Mikuláše 
Rivoly za grunt ostatních 1 zl 21 gr 3 den. Ty sou vydány 
Zuzaně na díl její. Zůstává se jí ještě dodati 1 zl 12 gr  
6 den.  
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového dáno Zuzaně ostatek dílu 
její[ho], což jí náleželo, 1 zl 12 gr 6 den. A tak díl svůj 
zouplna vyzdvihla. 
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              f 44a 
23 Sirotci nebožt[íka] Martina Bučka 
 
   Jest jich dvý, Jan a Johanna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na Jírovi Bučkovi podle kněh 
purgkrechtních na každej díl po 32 zl 21 ½ gr, a to takto: 
   Na gruntě 45 zl 13 gr. 
   Na vinohradě 20 zl. 
   Na to j[es]t položeno do letha [15]92 při každým s[va]tým 
Jiří z gruntu 31 zl 12 gr. 
   Z toho vydáno Janovi 21 zl 28 ½ gr. 
   Item Johanně 9 zl 13 ½ gr. 
   A doplniti se jim dílů jejich má od letha [15]94 při 
s[vaté]m Jiří toto: 
   Item Johance, aby ona také 21 zl jako Jan vybrala, k těm  
9 zl pořadně bráti má od letha [15]94 12 zl. A když je 
vyzdvihne, potom spolu s Janem každej rok z gruntu po 2 zl a 
z vinohradu, jakž ouroda půjde, dobrati jí dílu jejího přijde 
mimo těch vejš psanejch 21 zl 13 ½ gr ještě 11 zl 3 gr. 
   Item Janovi též náleží mimo těch 21 zl 28 ½ gr, kteréž, 
jakž vejš dotčeno, vyzdvihl, ještě 10 zl 23 gr. 
              f 44b 
   I poněvadž on více než Johanka hotovejch peněz do letha 
[15]92 než ona vyzdvihl, povinnen j[es]t dotud nebrati, dokudž 
Johanna také tak mnoho jako on nevybere. A když ona tak mnoho 
jako Jan vybere, mají společně z gruntu na každej díl po 2 zl 
a z vinohradu, jakž ouroda, bráti. 
 
   Letha [15]94 Jiřík Bučků položil za grunth svůj Johance 
sestře své 4 zl. 
   Téhož letha [15]94 koupil napřed psaný Jiřík Buček od 
bratra svého Jana, což mu na témž gruntě náleželo 10 zl 23 gr. 
A tak tu tenž Jan nic více nemá. 
   Letha [15]95 přijato od Bučka za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 8 zl. Sou vydány Johance na díl její. 
   Letha [15]96 položil Jíra Bučků za grunth Johaně sestře 
své, kteréž na díl svůj přijala, 2 zl. 
   Letha [15]97 položil Jíra Bučků za grunth, kteréž Johanna 
na díl svůj přijala, 2 zl. 
   Letha 1598 položil Jíra Bučků za grunt 2 zl. Ty přijala 
Johanna na díl svůj. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackova položil Jíra Buček za 
vinohrad dvojích peněz 4 zl. Ty přijala Johanka na díl svůj. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého položil Jíra Buček 
za vinohrad ostatních peněz 1 zl 8 gr. 
   A tak ten vinohrad doplacen. 
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              f 46a 
24 Sirotci nebožtíka Martina Curika 
 
   Jest jedna Barbora a mateř její Kača druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikoláše Rivoly  
11 zl. Ty jim jíti mají, když obec petrovská podle zápisu kněh 
purgkrechtních 30 zl 15 gr vyberou. 
 
   Letha [15]95 Kateřina vejš psaná prodala spravedlnost svou, 
což jí náleželo, Burianovi Vlčnovskému 5 ½ zl. A tak ona tu 
žádné spravedlnosti více nemá. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového Barbora ut s[upr]a 
zemřela a spravedlnosti své 5 ½ zl Jírovi Janouchovi poručila, 
kterouž jest týž Janouch Burjanovi Lacinovskýmu za hotový 1 zl 
prodal. 
   A tak ti sirotci žádné spravedlnosti již nemají. 
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25 Sirotci nebožtíka Šimka Janíkového 
 
   Jest jich trý, Lukáš, Johanna a Kača. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti každému na díl jeho po 43 zl 
19 gr 3 den, a to takto: 
   Item hotovejch s prodaného vína, též z gruntu Jana Mackova 
otčíma jejich, na kterémž nyní Jan Ledabednář j[es]t, též i za 
obilí při právě zůstává 70 zl 13 gr 2 den. 
   A mimo to zůstává těm si[rotkům] na plnění dílů jejich na 
lidech těchto toto: 
   Na vinohradě v Horní hoře, kterej Jan, Šimka Janíkového 
syn, bratr těch si[rotků], na díl svůj v 60 zl ujal, dopláceti 
má 16 zl. 
   Na gruntě Ledabednáře 16 zl. Ty jim pokládati má od letha  
[15]94 při s[va]tým Jiří po 5 zl až do vyplnění těch 16 zl. 
   Dorota Masařka z Bobálova za bečku vína dopláceti zůstává 
12 zl 15 gr. 
   Jíra Krně za obilí 1 zl. 
   Na vinohradě Jana otčíma jejich 14 zl. 
 
   Letha [15]94 vinohrad napřed psaný, kterejž Jan n[ebožtíka] 
Šimka Janíkových v díle svém ujal a potom z gruntu panskýho 
z služby Jeho Mi[l]osti Páně zběhl, jest prodán Tomášovi 
Smrhovi za summu 60 zl. Závdanku dáti má při Vánocích letha 
[15]95 5 zl a platiti má ostatek podle ourody hory. Rukojmě za 
placení a dílo vinohradní Martin Prchlíků, Jíra Charabec, Jíra 
Prchlíků R.S.A.N. 
              f 47b 
   Vydání svrchu psané summy: 
   Johance na díl její, když nemocná byla, 1 zl. 
   Kráva, kteráž Johance od otčíma jejího vydána jí býti má, 
ta j[es]t mezi touto summou napřed psanou, v těch 14 zl j[es]t 
položena. Když jí krávu vydá, nebude zůstávati za otčímem 
jejím za vinohrad toliko 12 zl. 
   Dáno z těch hotovejch vyšlejch peněz od spravování statku  
2 zl 3 gr 2 den. 
 
   Letha [15]94 Jan Ledabednář položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 zl. 
   Letha [15]94 položil Jan, otčím napřed psaných sirotkův, za 
vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Johaně na díl její. 
   Více též Johaně vydáno od starších za díl její 19 zl. 
   Více vydána kráva od otčíma jejího Jana napřed psaného. 
 
   Jakož jest Jírovi n[ebožtíka] Ondry Hamrle na dvou 
vinohradech spravedlnosti jemu náležité 46 zl, ty se odvozují 
sirotkům napřed psaným, aby oni jich sobě na díly své takovou 
summu vyzdvihli. A kdo jim platiti má, o tom při sirotcích 
nebo[žtíka] Ondry Hamrle zapsáno najdeš. 
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   Jakož jest Janovi, sirotku napřed psanému, na vinohradě 
Tomáše Smrhového náleželo 44 zl, i poněvadž se k rejstrům 
nestaví, spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. A jest 
z toho odvedeno sirotkům nebož[tíka] Šťastného 35 zl 26 gr 
3 ½ den a sirotkům nebož[tíka] Jakuba Vlacha též odvedeno na 
vyšlou summu 8 zl 3 ½ gr. 
 
   Letha [15]94 položila Dorota Masařka za víno jí prodané do 
truhlice 5 zl. 
   Letha [15]95 položil Ledabednář za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 zl. Ty sou vydány Johaně na díl její. 
   Téhož letha přijato od Jana otčíma jejich za vinohrad 2 zl. 
   Téhož letha [15]95 přijato od Tomáše Smrhových za vinohrad 
závdanku 5 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Ledabednáře za grunth peněz 5 zl. 
Ty sou vydány Johaně na díl její. 
   Téhož letha [15]96 přijato od Doroty Masařky za víno 
prodané 3 zl. 
   Téhož letha přijato od Jana Mackovýho otčíma jejich za 
vinohrad 2 zl. 
   Téhož letha přijato od Tomáše Smrhovýho 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Ledabednáře ostatních peněz za 
grunth 1 zl. 
   Téhož letha přijato od Jana Mackovýho za vinohrad 3 zl. 
   Téhož letha přijato od Tomáše Smrhy za vinohrad 3 zl. 
   Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Vlacha podle 
odvodu, jakž nahoře dotčeno, 8 zl 3 ½ gr. 
   Též dáno Johaně ostatního dílu jejího 7 zl. A tak ona tu 
více nic nemá. 
              f 48b 
   Letha 1598 přijato od Jana Mackového za vinohrad ost[atní] 
3 zl. A tak jej zouplna docela doplatil. 
   Též přijato od Tomáše Smrhového za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Tomka 
Smrhového za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle podli odvodu 
po s[irotku] zběhlým 3 zl. 
   Do statku n[ebožtíka] Šťastného dáno podli odvodu po 
sirotcích ut s[upr]a zběhlých 20 zl 15 gr. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Tomek Smrhů za 
vinohrad 2 zl.  
   Ty 2 zl jsou dány do statku n[ebožtíka] Šťastného podle 
odvodu po sirotcích zběhlých. 
   Od Doroty Masařky z Bobalova za víno přijato 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Doroty 
Masařky za víno 15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého dáno do statku 
n[ebožtíka] Šťastného podli odvodu 2 zl. 
   Kateřině dáno hotových peněz 1 zl 19 gr. 
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   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Tomka 
Smrhového za vinohrad 1 zl. 
   Od Doroty Masařky za víno přijato 1 zl. Zůstává ještě za ně 
2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle přijato podli odvodu po 
s[irotcích] zběhlých 1 zl. 
   Kateřině dáno na díl její hotových peněz 2 zl. 
   Lukášovi též dáno na díl jeho 1 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle přijato po s[irotcích] 
zběhlých 1 zl. Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] 
Šťastného. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Tomka 
Smrhového za vinohrad 2 zl. Ty jsou dány na s[irotky] 
n[ebožtíka] Šťastného podle odvodu. 
   Od Doroty Masařky za víno přijato 1 zl. Ty přijal Lukáš na 
díl svůj. 
   Z statku n[ebožtíka] Ondry Hamrle podle odvodu přijato  
3 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 2 zl, Lukášovi též dáno 
1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Tomka 
Smrhového za vinohrad 11 zl 11 ½ gr. Ty jsou odvedeny do 
statku n[ebožtíka] Šťastného. A tak těm sirotkom odvod 
doplacen. 
          spátkem přes 2 listy 
           f 46b(!) 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhova přijato od Doroty Masařky 
za víno ostatní 1 zl. A tak dluh za víno doplatila. Ten 1 zl 
vydán jest Kateřině na díl její. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato z statku 
n[ebožtíka] Ondry Hamrle podle odvodu 2 zl. Ty přijala 
Kateřina na díl svůj. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato z s[tatku] 
n[ebožtíka] Ondry Hamrle podli odvodu 4 zl. Z toho přijal 
Tomek Smrhů na díl Lukášů 2 zl, Jíra Škřivánek na díl 
Kateřinin 2 zl. 
   Za tou příčinou Tomek Smrhů začal přijímati ty peníze, že 
neb[ožtík] Lukáš, syn Šimka Janíkových, z dílu svého 
nedobraného v tomto statku jemu povinného Martinovi, synu 
Tomka Smrhovýho, od vlastní sestry téhož Lukáše zplozenýmu 
polovici, totiž 19 zl 24 gr 1 ½ den poručil. A tak Tomek Smrhů 
na díl Martina syna svého ty peníze přijal. 
   Letha 1613 za fojta Václava Matuškového přijato z statku 
n[ebožtíka] Ondry Hamrle podli odvodu 4 zl. Z toho přijal 
Tomek Smrhů na díl Lukáše 2 zl a Jíra Škřivánek na díl 
Kateřinin 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho z statku neb[ožtíka] 
Ondry Hamrle podli odvodu přijato 1 zl. Ten jest dán Jírovi 
Škřivánkovi na díl Kateřiny manželky jeho. 
   Více z statku neb[ožtíka] Ondry Hamrle podli odvodu přijato 
1 zl. 
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   Letha 1614 Martinovi, synu neb[ožtíka] Tomka Smrhovýho, 
nápadu po Lukášovi ujci jeho poručených jemu dáno 1 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato z statku 
n[ebožtíka] Ondry Hamrle podle odvodu 2 zl. Z toho dáno Jírovi 
Škřivánkovi na díl manželky jeho 1 zl a na s[irotka] 
n[ebožtíka] Tomka Smrhového zanecháno 1 zl. 
   Více přijato od Jíry Kozáka z statku Tomáše Smrhového 1 zl. 
Ten jest vydán Jírovi Škřivánkovi. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého z statku 
n[ebožtíka] Ondry Hamrle přijato do tohoto statku peněz za 
vinohrady 2 zl. Ty sou vydány Kateřině Škřivánkové. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého z s[tatku] 
n[ebožtíka] Ondry Hamrle přijato 15 gr. 
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              f 49a 
26 Sirotci nebožt[íka] Matěje Bolehradskýho 
 
   Jest jich štvero, Margita, Babuše, Eva, Kateřina a Lida 
mateř jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vacule Skokova  
20 zl. Ty jim od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl jíti mají. 
 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Vacule Skokových za dvě letha 
peněz purgkrechtních 4 zl.  
   Těch 4 zl, kteréž Vacule Skokových položil, sou vydány Lidě 
mateři jejich. A tak tu nic více nemá. 
   Letha [15]95 přijato od Vacule Skokových za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
   Z toho dáno Lidě mateři ostatního dílu jejího 1 zl a druhý 
zl[atý] v truhlici zanechán a jest vydán Evě na díl její. 
   Letha [15]96 přijato od Vacule Skokových za grunth peněz   
2 zl. 
   Téhož letha [15]96 dáno Evě ostatního dílu jejího 2 zl. A 
tak tu více spravedlnosti žádné nemá. 
   Letha [15]97 našel se vinohrad těm si[rotkům] i s mateří 
náležitý v Dolní hoře, kterejž jest prodán Pavlovi Novákovi do 
Sudoměřic za summu 50 zl. Závdanku položil Pavel při 
odevzdávce 10 zl.  
   Z toho závdanku zaplaceno dluhu Židu Šeré[mu] 7 zl. 
              f 49b 
   Lidě, mateři těch s[irotků], dáno z toho závdanku 1 zl. 
   Evě na díl její dáno 1 zl. 
   Margetě též dáno na díl její 1 zl. 
   Téhož leta [15]97 přijato od Pavla Nováka za vinohrad 
ročních peněz 5 zl, ostatek pokládati má od leta 98 po 5 zl. 
   Téhož leta [15]97 vydáno Margitě na díl její 2 zl. 
   Téhož letha dáno Lidě na díl její 2 zl. 
   Letha 1598 přijato od Jakuba Sýkory za grunt 2 zl. Ty 
peníze položil na místě Vacule Skokových. 
   Od Pavla Novákového za vinohrad přijato 5 zl. Z toho dáno 
Lidě mateři jejich z vinohradu 1 zl, Evě též dáno na díl její 
2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Pavla 
Novákového z Sudoměřic za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato od Vacule Skokových ze čt[vrt] roli 2 zl. 
   Maruši dáno na díl její lonských za roli položených 2 zl. 
   Evě na díl její vydáno 6 zl. 
   Markytě též dáno na díl její 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Pavel Novákového 
za vinohrad 3 zl. Ty 3 zl jsou vydány Lidě mateři jejich. 
   Z statku Ondry Hamrle podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 
přijato peněz hotových 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Vacule 
Skokových za grunt 1 zl. 
   Od Pavla Novákového za vinohrad 1 zl. 
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   Lidě mateři dáno na díl její 1 zl, Markytě též dán 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Vacule 
Skokových za grunt 1 zl. Ten jest vydán Maruši na díl její. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Pavla 
Novákového za vinohrad 2 zl. 
   Z toho dodáno ostatek dílu Evě 18 gr. A tak tu nic nemá. 
   Markytě též dodáno na díl její 1 zl 12 gr. Zuostává jí 
ještě 6 gr. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Pavla 
Novákového za vinohrad 3 zl. 
                                               Na 8.listu dále 
           f 57a[!] 
   S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Bolehradského 
 
   Náleží ještě dodati se na doplnění díluo jedno[mu] každýmu 
sirotku toto: 
   Lidě mateři mimo prvnější vydání 2 zl. 
   Babuši náleží zouplna díl její 14 zl. 
   Kateřině tolikýž 14 zl. 
   Markytě náleží dodati 6 gr. 
                                              Summa 30 zl 6 gr 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového dodáno ostatek dílu Lidě 
mateři, totiž 2 zl. 
   Markytě též dodáno 6 gr. 
   A tak ony díly své vyzdvihly. 
   Kateřina a Babuše nikdy v řádu nestály a k rejstrům se 
nestavěly, spravedlnost jejich na Jeho [Mil]ost Pána připadla, 
totiž 28 zl. Ta se po letech k ruce Jeho Mi[l]osti přijímati 
má. Act[um] 1607. 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Pavla 
Novákového za vinohrad v Dolní hoře i z zadržalými penězi  
6 zl. Ty jsou přijaty k ruce J.M. Páně po sirotcích zběhlých. 
   Zuostává se ještě za ten vinohrad dopláceti 12 zl. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jana Curika 
na místě Pavla Nováka za Dolní horu 1 zl. Přijat jest k ruce 
J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařovýho přijato od Adama 
Slezákovýho na místě Jana Curika za Dolní horu 2 zl. Přijaty 
jest k ruce J.M. Páně po zběhlých. 
   Letha 1613 za fojta Václava Matouškového přijato od Adama 
Poláka 1 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Adama Poláka 
peněz 1 zl. 
   Leta Páně 1618 od Adama Poláka za vinohrad v Dolní hoře 
přijato 1 zl 15 gr. Jsou obrácené k ruce JM Páně po 
s[irotcích] zběhlých. 
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              f 50a 
27 Sirotci nebožt[íka] Ondry Hamrle 
 
   Jest jeden Jíra, ten j[es]t rybáře[m]. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti po ne[božtíku] otci jeho 
náležité mimo to, což se dluhu po otci jeho zaplatilo, 77 zl 
25 gr. 
   Na to přijal vinohrad v díle svém v Zbavse hoře v summě  
39 zl. 
   A vyzdvihl 9 zl 27 ½ gr. 
   A při právě jemu zůstává hotovejch 17 zl do letha [15]93. 
   A od letha [15]94 při svatém Jiří dopláceti jemu má Tobiáš 
švagr jeho ze mlejna 4 zl 27 ½ gr. 
   Týž jemu náleží na vinohradě v Horní hoře, kterejž drží Jan 
Ratisků, 7 zl. Jak jíti mají, spravíš se knihami horenskejmi. 
 
   Letha [15]94 položil Tobiáš za mlejn svůj ostatních peněz 
do truhlice 4 zl 27 ½ gr. 
   Jakož jest Jírovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti 
náleželo na vinohradě v Horní hoře, kterýž Jan Ratisků drží,  
7 zl, též více na druhým vinohradě v Zbavse hoře, kterýž 
Martin Sedláků a Martin Hasník drží, 39 zl, i poněvadž se 
k rejstrům nestaví, taková spravedlnost jest odvedena 
sirot[kům] neboštíka Šimka Janíkova. Ty jak jíti mají, knihami 
horenskými se spravíš. 
   Z toho vinohradu [v] Zbavsa hoře platiti má Jakub Hanák. 
              f 50b 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od 
Krchňavého za vinohrad v Zbavse hoře na místě Jakuba Hanáka   
3 zl. Ty sou dány do statku Staňka(!) Janíkova podli odvodu po 
s[irotku] zběhlým. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry 
Pálkového za vinohrad, které položil na místě Jana Ratisky, 
v Horní hoře 2 zl. Ty sou odvedeny do statku Šimka Janíkového 
podli odvodu po s[irotcích] zběhlých. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry 
Pálkového za Horní horu 1 zl. Ten jest dán na s[irotky] 
n[ebožtíka] Šimka Janíkového podli odvodu po s[irotcích] 
zběhlých. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry 
Pálkového za vinohrad 1 zl. Ten jest dán do statku n[ebožtíka] 
Šimka Janíkového podle ut s[upr]a odvodu po s[irotcích] 
zběhlých. 
   Od Jakuba Hanáka přijato za Zbavse horu 3 zl. Ty sou dány 
na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Janíkova. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového Jakub Hanák prodal 
vinohrad v Zbavsa hoře, za kterýž těmto sirotkom platíval, 
Janovi Staňkovýmu za summu 25 zl, placením od letha 1609 po  
3 zl podle ourody. 
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   Od Jana Staňkového přijato za Zbavsa horu 1 zl. 
   Od Jana, syna Jana Hanáka, za druhou polovici v Zbavsa hoře 
přijato 1 zl. 
   Odevzdáno do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Janíkova 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Jana 
Staňkového za obě polovice Zbavsa hory 4 zl. Dány jsou do 
s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Janíkova podle odvodu. 
   Letha 1613 za fojta Václava Matouškova přijato od Jana 
Staňkova za jednu polovici 2 zl. 
   Od Václava Staňkového za druhou polovici 2 zl. 
   Ty 4 zl jsou odvedeny na s[irotky] Šimka Janíkového podle 
odvodu. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jana Staňkového za 
jednu polovici vinoh[radu] ut s[upr]a v Zbavsa hoře přijato  
1 zl. Ten 1 zl jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka 
Janíkovýho podli odvodu. 
   Též od Vácslava Staňkového za druhou polovici vinohradu 
přijato 1 zl. Ten jest též do statku n[ebožtíka] Šimka 
Janíkovýho dán. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana 
Staňkového za polovici vinoh[radu] 1 zl. 
   Více od Václava Staňkového za druhou polovici v též hoře  
1 zl. 
   Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Šimka Janíkového podle 
odvodu. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Staňka Jana 
přijato 1 zl a od Václava Staňkového též přijato za vinohrad  
1 zl. Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka 
Janíkového. 
   Od Václava Motýle za vinohrad přijato 1 zl. 
                                                   přes 1 list 
           f 51b(!) 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Vácslava Motýle 
za vinohrad v Zbavsa hoře přijato 15 gr. Jsou obrácené do 
s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Janíkového. 
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28 Sirotci nebožt[íka] Pavla Malýho 
 
   Jest jeden Martin, ten po řemesle krejčířském vandruje. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti mimo prvnější vyzdvižení i 
po Dorotě sestře jeho 26 zl 17 gr. 
   Na to j[es]t při právě 1 zl 20 gr a ostatek 24 zl 27 gr 
zůstává na vinohradě Jana Hemrýška [ze] Strážnice, kterejž 
drží v Dolní hoře. 
   Ty měly prve jíti než Jírovi Janouchovi, však co j[es]t ten 
Jíra Janouchů z toho vinohradu bral, povinen by byl to zase 
navrátiti, neb on neměl své spravedlnosti než až naposledy, 
když by Martin napřed psaný svou spravedlnost vybral, teprv po 
letech bráti. 
   Item z vyšlejch peněz dáno od spravování statku 9 gr. 
 
   Michal Oravský [ze] Strážnice položil za vinohrad letha 
[15]95 s[irotkům] napřed psaným 2 zl. 
   Letha [15]96 položil Michal Oravský za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]97 položil Michal Oravský za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]99 přijato od Michla Oravskýho za vinohrad lonské 
a letoší peníze za fojta Jana Krejčířového 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Michale 
Oravského 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Michale 
Oravského za vinohrad 1 zl. 
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              f 52a 
29 Sirotci nebožtíka Martina Bazalky 
 
   Jest jich dvý, Martin a Mikoláš. 
   Mají své spravedlnosti po neb[ožtíku] Janovi bratru jejich 
na vinohradě v Růžené, kterej drží Jan Macků, oběma spolu  
40 zl. 
   Na to j[es]t položenejch 24 zl. 
   Dáno z toho na dluhy bratra jejich 12 zl 21 gr 5 ½ den. 
   Item na díl Mikuláše, když ho hledali, dáno 5 gr 1 den. 
   Martinovi na střevíce 7 ½ gr. 
   Více jemu na díl jeho od řemesla a na šaty 4 zl 21 gr. 
   Dáno z toho od jejich vkladu spravedlnosti 11 gr 2 den. 
   A na tom vinohradě Jan Macků doplatiti má po 4 zl – 16 zl. 
 
   Letha [15]94 Jan Macků položil za vinohrad svůj peněz 
ročních 4 zl. 
   Mikulášovi, napřed psanému sirotku zběhlému, náleží 
spravedlnosti mimo vyšlou summu 8 zl, ta jest na Jeho Mi[l]ost 
pána připadla a jest odvedena sirotkům Jana Skokova. 
   Letha [15]95 přijato od Jana Mackového za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Mackovýho za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1597 a 1598 přijato od Jana Mackového za vinohrad  
2 zl. 
              f 52b 
   Jakož Martinovi náleželo na díl jeho hotových peněz 10 zl a 
po letech bráti též 10 zl, ta spravedlnost na J.M. Pána 
jakožto po zběhlým připadla a což na hotově bylo, to 
vyzdviženo a 10 zl odvedeno sd[irotkům] n[ebožtíka] Tobiáše 
Mlynáře k vyzdvižení. A tak on tu žádnej své spravedlnosti na 
ten čas nemá. Act[um] 1598. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana 
Mackového za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil týž Jan Mackův 
za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od něho za 
vinohrad ostatních peněz 2 zl.  
   A tak vinohrad doplacen. 
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              f 53a 
též 29  
(asi má být 30) 
 
   Maruši Němcový j[es]t při právě vyšlejch peněz jí 
spravedlivě náležitejch 3 zl. 
   Letha [15]95 dáno Maruši ostatního dílu jejího 3 zl. A tak 
tu spravedlnosti žádné více nemá. 
  Zouplna zaplaceno. 
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              f 54a 
31 Sirotci nebožtíka Vítka Chmelovýho 
 
   Jest jich dvý, Martin, Johanka a Barbora macecha jejich 
třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Martina 
Ondroušovýho 40 zl. 
   Na to jest jim položeno od téhož Martina závdanku 9 zl a 
ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích po 3 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Horní hoře, kterejž Martin, 
nadepsaný s[irotek] n[ebožtíka] Vítka, drží 80 zl.  
   Ten platiti má takto: letha [15]94 má položiti Holomkovi 
Židu 1 zl a od letha [15]95 témuž Židovi položiti má 13 zl a 
od letha [15]96 položiti má Holomkovi Židu 13 zl a ostatek od 
letha [15]97 platiti má pořadně po 5 zl. 
   Více náleží těm sirot[kům] na Martinovi bratru jejich za 
krávu 2 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterejž Barbora 
mateř jejich drží, 50 zl. 
   Roubanici za 10 zl, kterouž ta mateř ujala. 
   Více jim náleží kráva jedna, kterouž táž mateř ujala, 2 zl.       
   Více jim náleží na štěpnici, kterouž Johanna sestra jejich 
ujala, 18 zl. 
   Více jedna kráva, kterouž táž Johanna ujala, ve 2 zl. 
   Více jim náleží na louce v Hačkách 15 zl, kteráž jest dána 
v dluhu Davidovi Židu. 
              f 54b 
   Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterejž Kuba 
Matoušů drží, 77 zl. Ty pokládati má po 6 zl, jakž zápis 
v knihách horenských strážnických o tom položeno najdeš. 
 
   Letha [15]95 přijato od Víta jinak Martina Ondroušových za 
krunt peněz 3 zl. 
   Z toho dáno Mojžíšovi synu Danielovému ostatní dluhu jeho, 
což je[mu] nebož[tík] otec jejich dlužen byl, 1 zl 19 ½ gr. 
   Mackovi dáno na dluh za žito 1 zl 10 gr. 
   Letha [15]95 položil Martin Chmel za vinohrad v Horní hoře  
25 zl. 
   Ty sou dány Šerému Židu za dluh n[ebožtíka] otce jeho do 
Strážnice. 
   Letha [15]96 přijato od Ondrouše za grunth 3 zl. Ty sou 
dány Holomkovi Židu. 
   Téhož letha [15]96 přijato od Martina za vinohrad peněz   
11 zl. Ty se vydaly na dluh napřed položený Abrahamovi 
Holomkovi. 
   Téhož letha položil Martin za vinohrad Holomkovi Židu  
13 zl. A tak Holomek tu více nic nemá. 
   Letha [15]97 přijato od Ondrouše za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno ostatního dluhu Matějovi 
Vaculovému 20 gr. 
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  A Skyvovi Židu dáno též 2 zl 10 gr a ještě je[mu] dodati má 
2 zl 6 gr. 
   Leta 1598 přijato od Ondrouše za grunt 3 zl. Z toho dáno 
Skyvovi Židu ostatek dluhu 2 zl 6 gr a Mikulášovi Okáňovi a 
Martinovi 24 gr. 
              f 55a 
   Téhož letha ut s[upr]a našlo se, že Kuba Matoušků vyplnil 
za vinohrad v Dolní hoře, jakž to z register horenských výpis 
přinesl, po letech 9 zl. Ty přijala od něho Johanna na díl 
svůj. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového Mikuláš Okáň prodal 
Martinovi Ondrušovi, což na díl manželky jeho Johanky je[mu] 
náleželo, 19 zl za hotových 5 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova  přijato od Jíry 
Škřivánka za grunt 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Jíry 
Škřivánka za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1612 a 1613 za fojta Václava Matoušového přijato od 
Jíry Škřivánka dvoje peníze 4 zl. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého přijato od Jíry 
Škřivánka za grunt 2 zl 23 gr 5 ½ den. 
 
   NB. Těch všech 10 zl 23 gr 5 ½ den od letha 1610 až do 
letha 1614 za grunt položených jsou přehlídnutím k tomuto 
statku připsány, nebo náležejí všecky do s[tatku] n[ebožtíka] 
Jíry Tuhýho. 
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              f 58a 
32 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Miškéřových 
 
   Jest jedna Anna, ta jest vdaná, a Manda mateř její druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Svrčka 80 zl. 
   Na vinohradě v [Z]bavse hoře 70 zl. 
   Na druhém vinohradě v Dolní hoře 90 zl. 
   Více na štěpnici 30 zl. 
   Na roubanici více 4 zl. 
   Více na půl Plži 15 zl. 
   Více na louce u Sudoměřic 20 zl. 
   Více na louce v Orlí 30 zl. 
   Více druhého půl Plže 15 zl. 
                              Summa všeho statku učiní 354 zl. 
   Dělíc tu summu na dva díly, dostane se na jeden díl po  
177 zl. 
   Na to jest jim položeno 4 zl 15 gr. 
 
   Vydání: 
   Jan Svrčků ten jest sobě na jmenované[m] statku díl Anny 
manželky své podle zápisu kněh novejch purgkrechtních 177 zl 
srazil, v listu 293 napsáno najdeš. 
              f 58b 
   Item Manda, mateř těch sirotků, na díl svůj přijala toto: 
   Item vinohrad v Dolní hoře v 90 zl. 
   Item více louku v Orlí v 30 zl. 
   Item půl Plže v 15 zl. 
   Item peněz hotových přijala 4 zl 15 gr. 
                 Summa všeho, což na díl svůj přijala, 139 zl. 
   A tak se jí ještě doplniti má dílu jejího od Jana Svrčky  
38 zl. Ty jí od letha [15]95 při Vánocích po 4 zl vyplniti má. 
 
   Letha [15]96 a [15]95 položil Svrček za grunth Mandě nahoře 
psané 8 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového našlo se z register 
purg[krechtních] při gruntě 35, že jest položeno od letha 1596 
s letem 1600 patery peníze po 4 zl, učiní 20 zl. Ty přijala 
Manda, mateř s[irotků], na díl svůj. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Matoušových 10 zl. Ty přijala Manda Miškéřových. A tak jí 
zouplna doplaceno. 
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              f 61a 
33 Sirotci nebožt[íka] Kašpara Hrušky 
 
   Jest jich patero, Jíra, Václav, Jan, Johanka, Anka. Ti 
sirotci se mají letha [15]95 při Novým lítě postaviti. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matouše 
Přítržského 50 zl. 
   Na vinohradě v Zbavse hoře vyplace[né]ho mají, což 
nebož[tík] otec jejich zaplatil a Jíra bratr jejich jej drží, 
5 zl. 
   Více jedna kráva, kterou týž Jíra bratr jejich k sobě 
přijal, 4 zl. 
                                Summa všeho statku činí 59 zl. 
   Dělíc na pěth dílů, dostane se na jeden díl po 11 zl 24 gr. 
   Jíra již nahoře psaný přijal na díl svůj těch 5 zl na 
vinohradě a krávu ve 4 zl. Však povinnen bude Johance tele od 
té krávy přisaditi a potom sestře své oddati. 
 
   Však z těch ze všech dílů mají se dluhy tyto sníti: 
   Krchňavýmu dáno za dluh z té nahoře psané summy 4 zl. 
   Holomkovi Židu se zaplatiti má, což neb[ožtík otec jejich 
dlužen zůstal 4 zl 10 gr. 
   A tak se jim nedostane toliko na díly než po 10 zl 4 gr. 
 
   Letha [15]95 přijato od Matouše Přítrského za grunt peněz 
purgkrecht[ních] 4 zl. Ty sou vydány Holomkovi Židu na dluh 
jeho. 
              f 61b 
   Letha [15]96 přijato od Jana Kukala za grunth závdanku 3 zl  
20 gr. 
   Jakož náleželo Václavovi s[irotčího] dílu jeho 10 zl 4 gr, 
ta [spravedlnost] na J.M. Pána jakožto po zběhlým připadla. 
Z níž jest vyzdviženo hotových k ruce J.M. Páně 3 zl 20 gr a 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Masihy k vyzdvižení odvedeno 7 zl 
14 gr. A tak on tu dílu svého na ten čas nemá. Actum letha 
1598. 
   Jakož Janovi a Johance náleželo dílu jejich každému po  
10 zl 4 gr, což učiní 20 zl 8 gr, ta spravedlnost jejich na JM 
Pána připadla jakožto po s[irotcích] zběhlých. Act[um] za 
fojta Matěje Pavlíkového letha 1610. 
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              f 64a 
34 Sirotci nebožt[íka] Jana Masihových  
 
   Jest jich osmero, Jíra, Matě[j], Martin, Pavel, Jan, Anka, 
Zuzanna, Kateřina a Zuzanna mateř jejich devátá. Ty sirotky 
všecky při mateři zůstávají do vůle vrchnosti. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech 
toto: 
   Na gruntě a poloulání 80 zl. 
   Více na vinohradě v Svárově 130 zl. 
   Na druhém vinohradě v též hoře 50 zl. 
   Na třetím vinohradě v Růžené 120 zl. 
   Štěpnice za 100 zl. 
   Item louka v Orlí za 30 zl. 
   Item roli u šibenice za 15 zl. 
   Item roli v Hačkách za 15 zl. 
   Item louka u Staré hory za 12 zl. 
   Item Plž za 20 zl. 
   Item na dluzích 34 zl. 
   Item bečka vína za 24 zl. 
   Hotovejch peněz se našlo 12 zl. 
                              Summa všeho statku učiní 642 zl. 
   Dělíc tu summu na devěth dílů, dostane se na jeden každý 
díl po 71 zl 10 gr. 
              f 64b 
   Vydání z napřed psanejch příjmů a statku poznamenanýho 
toto: 
   Zuzanna matka na díl svůj vzala peněz hotovejch 14 zl. 
   Podsedek s půl lánem roli v 80 zl. 
   Více přijala vinohrad v Růžené v 120 zl. 
   Více přijala louku pod Starou horou ve 12 zl. 
           Summa všeho, což matka těch sirotků k sobě přijala, 
učiní 226 zl. 
 
   Item Jíra a Matěj ti berou na díl svůj vinohrad v Svárově 
ve 130 zl. 
   Více přijali na díly Plž ve 20 zl. 
   Hotovejch peněz přijali 10 zl. 
   Item Martin na díl svůj přijal vinohrad malý v Svárově ve 
50 zl. 
   Item Anka a Zuzanna přijaly štěpnici na své díly ve 100 zl. 
   Item Kateřina ta na díl svůj přijala louku v Orlí ve 30 zl. 
   Item Pavel ten přijal roli u šibenice v 15 zl. 
   Item Jan ten přijal roli v Hačkách ve 15 zl. 
 
   Dluhové tito k vyupomínání těm s[irotkům] náležité 
zůstávají: 
   Jan Vlasák za bečku vína 30 zl. 
   Daniel Kotků dlužen 2 zl. 
   Mikoláš Miškéřů 2 zl. 
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              f 65a 
   Letha [15]95 přijato od Zuzanny za statek jí prodaný 
závdanku 6 zl. Z toho dáno Martinovi na dílo vinohradní na díl 
jeho 3 zl a sirotkům všem osmi dáno každému na díl jeho po   
22 ½ gr. 
   Téhož letha [15]95 přijato od Jíry a Matěje za vinohrad, 
kterej sou na díly své přijali, 4 zl. 
   Téhož letha [15]95 přijato od Mikoláše Miškéřového za dluh  
2 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Šimka Klučového za statek 7 zl. 
   Téhož letha přijato od Jíry a Matěje za vinohrad 4 zl. Ty 
sou dány Martinovi na díl jeho. 
   Letha [15]97 přijato od Šimka Klučového za grunth 7 zl. 
   Téhož letha přijato od Jíry a Matěje za vinohrad 4 zl. 
   Martinovi dáno na díl jeho 5 zl. 
   Téhož letha [15]97 přijato od Jana Vlasáka za víno prodané  
8 zl. 
   Letha 1598 přijato od Jana Vlasáka za víno na dluh 11 zl. 
   Od Jíry a Matěje přijato 4 zl. 
   Z toho dáno Pavlovi na díl jeho v nemoci 1 zl. 
   Jakož vyzdviženo z tohoto statku k ruce J.M. 1 zl 8 gr  
4 den, taková spravedlnost jest odvedena jim s[irotkům] zase 
na statku Jíry Škrabala, kteréž sobě odtud vyzdvihnouti mají. 
Act[um] 1598. 
   Též bylo vyzdviženo z tohoto statku k ruce J.M. Páně 7 zl  
14 gr, ta spravedlnost odvedena jest na to místo na statku 
Kašpara Hruškova po Václavovi s[irotku] zběhlým. Act[um] ut 
s[upr]a. 
   Letha [15]98 za fojta Jíry Surého přijato od Šimka 
Klučového za grunt 7 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Šimka 
Klučového za grunt 6 zl. 
   Též přijato od Jíry a Matěje za vinohrad 4 zl. 
              f 65b 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a dáno Ance na díl její  
6 zl. 
   Též dáno Martinovi na díl jeho 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Šimka 
Klučového za grunt 6 zl. 
   Od Jíry a Matěje přijato za vinohrad 4 zl. Ty přijal Tomáš 
Buchlovský na díl Anny manželky své. 
   Též jemu dáno ostatek dílu, což Anně manželce jeho 
náleželo, 10 zl 4 gr. A tak ta Anna díl svůj všechen 
vyzdvihla. 
   Kateřině od učení šití dáno 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Šimka 
Klučového za grunt 3 zl. 
   Od Jíry a Macka přijato za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Šimka 
Klučového za g[runt] 3 zl. 
   Zuzaně dáno k svadbě na díl její 8 zl. 
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   Vyhledalo se z smluv svadebních, že náleží Pavlovi, Zuzaně, 
Kači a Janovi vejminky Zuzany mateře jejich, kterouž učinila 
na smlúvách svadebních berouc sobě Šimka Klučového za manžela, 
summy 20 zl, přijde na každého po 5 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového položil Šimek Klučů za 
grunt 7 zl. 
   Z toho dáno Zuzaně na díl, které přijal Haža muž její,  
2 zl. 
   Kateřině dáno na hojení nohy na díl její 5 zl. 
   Jakubovi Hažovi dáno na díl Zuzanin ženy jeho 5 zl 17 ½ gr. 
Zuostává se ještě dodati tej Zuzaně i z výminky mateřinej  
10 zl. Ty sobě na smlúvách svadebních vymínila. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Matyáše 
Ostřešovského za víno na dluh 6 zl. 
   Letha 1605 za fojta Šimka Klučova z poručení J.M. Páně 
poručníků vypůjčeno [od] těchto sirotků peněz hotových na 
zaplacení dluhu o s[vaté]m Jiří 10 zl. Takové peníze zase mají 
se oplatiti z důchodů panských, když toho potřebovati budou. 
              f 66a 
   Letha 1607 Jan Masařů odtrhnouc od gruntu 38 vinohrad 
v hoře Růženné, za nějž se spolu s gruntem platilo, povinen 
jest za něj dopláceti na tyto sirotky summu 60 zl, placením od 
letha 1608 po 4 zl. Rukojmě Václav Mathoušků, Martin Hlaváč 
S.R.S.A N. 
   Od Mathyáše Ostřešovského na zaplacení vína přijato 4 zl. 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jana 
Masařova za Růžennou 2 zl. 
   Od Jíry na místě Matějové[m] za Svárov 2 zl. 
   Ty 4 zl jsou vydány Zuzaně na díl její. 
   Matěj zemřel a po sobě dílu svého, i což na vinohradě 
v Svárové hoře zaplatil, odemřel summy 84 zl 10 gr. Ta 
spravedlnost připadla na Jíru, Pavla, Jana bratry a Kateřinu, 
Zuzannu sestry, přijde na každého po 16 zl 26 gr. 
   Jíra ujmouc v Svárové hoře vinohrad v summě 160 zl, z toho 
sobě porazil dílu svého i po Matějovi zemřelém nápadu 88 zl  
6 gr a zaplatil do letha 1608 15 zl. A tak ještě dopláceti 
zuostává 56 zl 24 gr, placením od letha 1609 podle ourody po  
4 zl. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jana 
Masařova za vinohrad v Růžené 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od něho za 
vinohrad v Růžené 4 zl. 
   Od Jíry Masihových za vinohrad v Svárově 2 zl. 
   Z toho dáno Mikulášovi Bradáčovi, manželu Zuzanninýmu, na 
díl její 6 zl. Zůstává se jí dodati ještě 22 ½ zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Jana 
Masařového za Růžennou 2 zl. 
   Od Jíry Masihových za Svárov přijato 1 zl. 
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   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Masařových 
za vinohrad 4 zl. 
   Letha téhož přijato od Jíry Masihových za Svárov 2 zl. 
   Mikulášovi Bradáčovi na díl Zuzany manželky jeho dáno 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého od Jana Masařového za 
vinohrad v Růženné přijato 3 zl. 
   Od Jíry Masihových za Svárov přijato 2 zl. 
              f 66b 
   Díl Pavlů, což jemu spravedlnosti náleželo, na Jeho 
[Mil]ost Pána jakožto po sirotku zběhlým připadl, kterýž se 
k ruce Jeho [Mil]osti Páně vyzdvihovati má. 
   Letha 1614 k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Pavlovi sirotku 
zběhlým přijato 2 zl a Mikulášovi Bradáčovi na díl Zuzanny 
manželky jeho dáno 3 zl. 
   Téhož letha 1614 od Mathyáše Ostřešovskýho na doplacení na 
místě neb[ožtíka] Jana Vlasáka za 1 b[ečku] vína přijato 
ostatek, totiž 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po Pavlovi 
zběhlým. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana 
Masaře za vinohrad v hoře Růženné 3 zl. 
   Od Jíry Masihového za vinohrad v Svárové 2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od téhož Jana 
Masaře za vinohrad v Růženné hoře 2 zl. 
   Od Jíry Masihového za vinohrad v Svárové 2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Miškéřového přijato 2 zl. 
   Z toho vydáno na díl Zuzannin, které přijal Mikuláš 
Brad[áč], 2 zl. 
   Na JM Pána obráceno 2 zl. 
   Janovi, kterýž ve dvoře slouží, vydáno na díl jeho 2 zl. 
   Letha Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Jana 
Masaře za vinohrad v Růženné hoře 3 zl. 
   Od Jíry Masihového za vinohrad v Svárové 3 zl. 
   Z toho vydáno Janovi, aby sobě roli ovsem zaseti mohl,  
3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Jana Masaře 
za vinohrad v Růženné 2 zl. 
   Od Jíry Masihovýho za vinohrad v Svárové 2 zl. 
   Z toho dáno Mikulášovi Bradáčovi na díl Zuzanin 2 zl. 
   A Janovi sirotku, který jest ve dvoře, 2 zl. 
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              f 68a 
35 Sirotci neboštíka Jana Chandořila 
 
   J[es]t jeden Mikoláš a Kateřina mateř jeho druhá. Mikoláš 
j[es]t malý a při mateře své zůstává. 
   Vyhledalo se jim spravedlnost na gruntě Matěje Vančulového 
70 zl. 
   Na vinohradě v Horní hoře, kterejž týž Matěj Vančulů drží, 
70 zl. 
                              Summa všeho statku učiní 140 zl. 
 
   Z toho se tyto dluhy zaplatily: 
   Do Veselí Chandořilovi 5 zl. 
   Plesníkovi petrovskýmu dáno 3 zl. 
 
   Sejmouc takové dluhy, zůstává čistého statku 132 zl. 
   Dělíc na dva díly, dostane se na jeden každý díl po 66 zl. 
   Matěj Vančulů díl Kateřiny manželky své sobě 66 zl srazil a 
dluhu ut s[upr]a zaplatil 8 zl. A tak dopláceti zůstává od 
letha [15]97 po 4 zl. 
 
   Letha [15]97 přijato od Matěje Vančule za statek 4 zl. 
   Letha 1598 přijato od Matěje Vančule za g[runt] 4 zl. 
Z toho dáno z dílu Mikulášova, když nemocen byl, na líkařství 
1 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato za statek 
od Matěje Vančule 4 zl. 
   Jírovi Rybáři do Spinku, strejci sirotka ut s[upr]a, 
poněvadž na něho ten díl jako na vlastního strejce připadl, 
dáno hotových peněz 11 zl. A již bráti bude od leta 1600 po  
4 zl. 
              f 68b 
   Letha 1600 ze fojta Jana Mackového přijato od Matěje 
Vančule za vinohrad a grunt 2 zl. Ty sou vydány Jírovi Rybáři 
do Spinku nápadu po s[irotku] svrchu psaným. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Matěje 
Vančule za vinohrad a grunt 2 zl. Ty sou vydány Jírovi Rybáři 
do Spinku. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Matěje 
Vančulového za vinohrad a g[runt] 4 zl. Ty sou vydány Jírovi 
Rybáři do Spinku. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Matěje 
Vančulového za grunt 2 zl. Ty přijal Jíra Rybář do Spinku. 
   Též od něho přijato za grunt, co doložil 2 zl. Ty přijal 
Jíra Rybář do Spinku. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Matěje 
Vančule za g[runt] 4 zl. Ty přijal Jíra Rybář do Spinku. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matěje 
Vančule za grunt 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Matěje 
Vančule za grunt 2 zl. 
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   Podli bedlivého vyhledání zuostává se Jírovi Rybáři do 
Spinku nápadu po Mikulášovi, s[irotku] nahoře psaným, dobírati 
po letech summy 38 zl.  
   Ten Jíra Rybář zemrouc, připadlo to na Annu manželku a 
Dorotu dceru její, přijde na každého 19 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového dáno Anně, manželce 
Jíry Rybáře, do Spinku na díl její 3 zl. 
   Vinohrad svrchu psaný v Horní hoře, za kterýž Matěj Vančule 
těmto sirotkům platiti měl, Kateřina, vdova po témž Matějovi 
zůstalá, prodala jej Buršovi Hanákovi z Starého Města za summu 
30 zl, platiti jej má od letha 1615 podle ourody po 2 zl. Těch 
všech 30 zl z toho vinohradu do statku tohoto platiti se má a 
což Matěj Vančule za něj vyplnil, to se všecko škoduje, že ten 
vinohrad zpustoval. 
   A ze gruntu 20 ještě mimo těch 30 zl vyplatiti se má do 
tohoto statku 5 zl. 
   Letha 1613 za fojta Vácslava Mathouškového od Kateřiny, 
vdovy po neb[ožtíku] Matějovi Vančulovi zůstalé, za grunt 
přijato 2 zl. Ty přijal Vácslav Třináctý ze Vnorov, manžel 
Anny vejš psané. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jana Konečnýho na 
místě Kateřiny manželky jeho za grunt přijato 2 zl. Ty přijal 
Vácslav Třináctý ze Vnorov na díl Anny ženy jeho. 
              f 69a 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana 
Konečného za grunt peněz ročních těm sirotkům 1 zl. 
   Téhož leta přijato od Burše Hanáka za vinohrad v Horní hoře 
1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového od Burše Hanáka za 
vinohrad v Horní hoře 1 zl. 
   Vydáno Václavovi Třináctému do Vnorov, jakož lonské 2 zl, 
tak letoší 1 zl, čehož učiní 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Burše Hanáka za 
vinohrad v Horní hoře přijato 1 zl. 
   Vydáno Václavovi Třináctému do Vnorov týž 1 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Burše Hanáka za 
vinohrad v Horní hoře přijato peněz 1 zl. 
   Ten jest vydán Vácslavovi Třináctému do Vnorov. 
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              f 71a 
36 Sirotek nebožt[íka] Martina Mžika 
 
   Jest jedna Zuzanna. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jana Ratisky 25 zl. 
   Na to jest jí vydáno na díl její 4 zl. 
   A při právě zůstává 4 zl. 
   A ostatek se jí vyplniti má od letha [15]97 po 2 zl. 
 
   Letha [15]97 přijato od Jana Ratisky za grunth 2 zl. 
   Letha [15]98 přijato od Jana Ratisky za grunt 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato z gruntu 
Jana Ratisky položených od Matouše Krchňavého 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato z gruntu Matouše 
Pleška 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Krchňavého za grunt jeho 22 ½ gr. 
   Více tomuto sirotku náleží z gruntu 22 Bartoše Kojetínského 
po Kači Mžikové tetě její nápadu 11 zl 15 gr, jíti jí mají od 
letha 1604 po 4 zl. 
   NB. Jakož Zuzaně sirotku náleželo dílu jejího 32 zl 15 gr, 
ta spravedlnost jakožto [po] sirotku zběhlým jest na J.M. Pána 
obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost 
Pánem bylo 12 zl 22 ½ gr, ostatek jíti má poo letech k ruce 
panské. Act[um] za fojta Matěje Pavlíkova letha 1610. 
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              f 72a 
37 Sirotci nebožtíka Tobiáše Mlynáře 
 
   Jest jich štvero, Pavel, Johanka, Tobiáš, Jan a Alžběta 
mateř jejich šestá. Ty sirotky sou malý a při otčímu 
zůstávají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech 
toto: 
   Na mlejně u Petrova 350 zl. 
   Na louce orací v Hačkách 50 zl. 
   Na louce v Prosticích 18 zl. 
   Na druhé louce v Prosticích 2 zl. 
   Na Petrovsku na roubanici 3 zl. 
   Tři koně i z hříbětem za 36 zl. 
   Krávy štyři a jalovičky tři za 15 zl. 
   Svin všech i s náčení[m] cínovým za 8 zl. 
   Na vinohradě v Svárových 140 zl. 
   Na vinohradě v Horní hoře 55 zl. 
   Na dvou vinohradech vyplaceného 18 zl. 
   Za obilí prodané 24 zl. 
   Za vína prodaná 116 zl. 
                Summa všeho statku učiní v jedné summě 835 zl. 
 
   Z toho se tyto dluhy zaplatiti mají, jakž níže poznamenáno 
stojí: 
   Plesníkovi petrovskýmu za jablka 20 zl 15 gr. 
   Pinkusce Židovce 8 zl. 
   Danielovi Židu 24 zl. 
   Aronce Židovce 4 zl. 
   Chaskovi Židu 14 zl 17 gr 1 den. 
   Masaři petrovskýmu 1 zl. 
              f 72b 
   Martinovi Štěpánovi za Plž 5 zl. 
   Matlovi tovaryši mlynářskýmu 2 zl. 
   Pavlovi Kováři do Strážnice 5 zl. 
   Drobnejch dluhů všelijakejch za víno i jiné všelijaké věci 
12 zl 3 gr 1 den. 
   Tobiášovi Grošíkovi 20 gr. 
   Zuzaně do Rosic, kteráž se po smrti n[ebožtíka] Vaška 
Holejch otce jejího narodila, má se jí z toho statku vyplniti, 
jakž manžel té Zuzany smlouvu v Petrově před panem ouředníkem, 
30 zl, placení rok po roku po 5 zl. 
                  Summa všech dluhův učiní 126 zl 25 gr 2 den. 
   I sejmouc takové dluhy z napřed spsaného statku, zůstává 
čistého statku 708 zl 4 gr 5 den. 
   Dělíc tu summu na pěth dílů, dostane se na jeden každej díl 
po 141 zl 18 gr 6 ½ den. 
 
 
 
 



 

 

      68 
 
   Pavel Konečný ten na místě manželky své Alžběty, matky vejš 
psanejch sirotků, [přijal] toto: 
   Mlejn se vším náčením za 350 zl. 
   Louku orací za 50 zl. 
   Louku v Prosticích za 18 zl. 
   Louku druhou v Prosticích za 2 zl. 
   Roubaničku na Petrovsku za 3 zl. 
   Koně tři za 36 zl. 
   Dobytka hovězího za 15 zl. 
   Vinohrad v Svárových za 140 zl. 
   Summa všeho, což Pavel Konečný k sobě přijal, učiní 614 zl. 
Z toho sobě díl Alžběty manželky své srazil, což na díl její 
přišlo, 141 zl 18 gr 6 ½ den. 
              f 73a 
   A tak ještě Pavel Konečný dopláceti má za statek napřed 
psaný 472 zl 11 gr ½ den. 
   Na tu summu položil závdanku Pavel Konečný 40 zl. 
 
   Příjem peněz: 
   Závdanku přijato 40 zl. 
   Za obilé přijato 24 zl. 
   Za víno prodané 36 zl. 
                                          Summa příjmu 100 zl. 
   Vydání peněz: 
   Danielovi Židu dáno dluhu 24 zl. 
   Drobného dluhu všelijakého zaplaceno 12 zl 3 gr 1 den. 
   Matlovi tovaryši dáno 2 zl. 
   Pavlovi Kováři 5 zl. 
   Martinovi Štěpánovi dáno 5 zl. 
   Zuzaně napřed psané dáno podle smlouvy 5 zl. 
   Masaři petrovskýmu 1 zl. 
   Plesníkovi do Petrova dáno 20 zl 15 gr. 
   Pinkusce Židovce dáno 8 zl. 
   Aronce Židovce dáno 4 zl. 
   Chaskovi Židovi dáno 14 zl 17 gr 1 den. 
   Grošíkovi dáno 20 gr. 
   Na kostel dáno 6 zl a ještě se na týž kostel vyplniti má  
4 zl. 
 
   Na to mají na níže psanejch věcí sirotky samé štyři každému 
po 141 zl 18 gr 6 ½ den: 
   Na Jiříkovi Bogarovi za víno 35 zl. 
   Na Zemanovi v Petrově za víno 33 zl, platiti má po 4 zl od 
letha 97. 
   Na dvou vinohradech, kterejž drží matka těch sirotků, na 
posledncích penězí[ch] a na jiném též na posledních penězích 
18 zl. 
   Rukojmě za Zemana Jan Krejčířových, Václav Krupička SRSN. 
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              f 73b   
   Na Pavlovi Konečném otčímu jejich za statek jemu prodaný 
472 zl 11 gr ½ den a ostatek má platiti od letha [15]97 po   
20 zl. 
 
   Letha [15]97 přijato od Pavla Konečného za statek jemu 
prodaný 20 zl. 
   Od Bogara přijato za víno 35 zl. 
   Též přijato od Zemana podle zapsání za víno 4 zl. 
   Z toho dáno Zuzaně do Rosic na díl její 5 zl. 
   Plesníkovi též dáno ostatního dílu jeho za dluh 3 ½ zl. 
   Utraceno chodíc do Veselí upomínajíc, co žalobného dali a 
utratili po pěthkráte 1 zl. 
   Letha 1598 přijato od Pavla Konečného za statek jemu 
prodaný 20 zl. Z toho dáno Zuzaně do Rosic na díl její 10 zl. 
   Jakož bylo z tohoto statku vyzdviženo k ruce J.M. Páně 
hotových peněz 10 zl, taková spravedlnost jest zase těmto 
s[irotkům] na statku Martina Bazalky odvedena po Martinovi 
sirotku zběhlým. Ten jak jim jíti [má], při tom statku správu 
vzíti můžeš. Act[um] 1598. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Pavla 
Konečného za statek ut s[upr]a 20 zl. Z toho dáno Zuzaně na 
díl její do Rosic 5 zl. 
   Též přijato od Václava Zemana za víno 4 zl. 
   Též přijato od něho za lonský rok 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Pavla 
Konečného za statek 20 zl. 
   Z toho dáno Zuzaně do Rosic ostatek spravedlnosti podli 
smlouvy 5 zl. A tak spravedlnost svou vyzdvihla. 
   Johance dáno na hojení a na stravu Grošíčce 12 zl. 
              f 74a 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Zemana za víno 2 zl. 
   Od Pavla Konečného za mlejn a statek napřed psaný přijato 
10 zl. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého z poručení J.M. Paní 
dáno Johance na díl její od hojení na nohu 2 zl. 
   Od Pavla Konečného přijato za mlejn 5 zl. Z toho dáno 
Johance od hojení na nohu 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Zemana za víno, lonské a letoší za víno 4 zl. 
   Od Pavla Konečného též od něho přijato za statek jemu 
prodaný 20 zl. 
   Johance dáno na díl její peněz hotových od hojení jí i na 
stravu 6 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Pavla 
Konečného za grunt a statek 20 zl. 
   Od Václava Zemana za víno na dluh 4 zl. 
   Z toho půjčeno Václavovi Zemanovi 2 zl, maje oplatiti, jak 
víno prodá nebo vyšenkuje. 
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   Našla se cedulka v penězích u Pavla písaře sirotčího 
vlastní rukou psaná, že jest půjčeno [od] těchto sirotků peněz 
hotových Zachariášovi Tichýmu 10 zl, kteréž měl oplatiti o 
posudku letha 1598. Rukojmě za to Jan Mackových a Jan Václava 
Ratisky. 
   Letha 1605 za fojta Šimka Klučova z poručení J.M. pánů 
poručníků vypůjčeno [od] těchto si[rotků] peněz hotových na 
zaplacení dluhu o s[vaté]m Jiří 30 zl. Takové peníze mají zase 
oplaceny bejti z důchodův panských, když toho potřebovati 
budou. 
   Což ještě Václav Zeman jinak Petrášů za víno těmto 
si[rotkům] dopláceti zůstával, totiž 16 zl, ty se od letha 
1608 z gruntu 5 Pavla Krchňavé[ho] platiti mají podli zápisu 
při témž gruntě. 
   Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Pavla 
Krchňavého na dluh za víno dle odvodu 1 zl 15 gr. 
   Od Pavla Konečného přijato za mlejn 8 zl. 
              f 74b 
   Letha 1609 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Pavla 
Konečného za grunt a mlejn 5 zl. 
   Od Pavla Krchňavého za g[runt] přijato 1 zl 15 gr. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Pavla 
Konečného za mlejn 12 zl. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařova přijato od Václava 
Matoušova za grunt za rok 1610 3 zl. 
   Od Pavla Konečného za mlejn přijato 10 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od něho za 
g[runt] 2 zl. 
   Od Pavla Konečnýho za mlejn přijato 7 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a z poručení J.M. Páně vydáno 
na díl jeho, totiž Janovi, a posláno do Boleslavi 22 zl. 
   Od Václava Matoušového za grunt přijato 2 zl. 
   Od Pavla Konečnýho přijato za mlejn 9 zl 15 gr. 
   Letha Páně 1614 za fojta Thomáše Holého přijato od Václava 
Matoušového za g[runt] 2 zl. 
   Též od Pavla Konečnýho za grunt přijato i za mlejn 10 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Václava 
Matoušového peněz za grunt 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Pavla 
Konečného 10 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Václava 
Matoušového posledních peněz 2 zl. 
   Od Pavla Konečného za mlejn přijato 10 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Pavla Konečného 
přijato za mlejn peněz ročních 10 zl. 
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   Jakož se při tomto statku nacházelo, že n[ebožtíku] 
Zachariášovi Tichýmu půjčeno bylo 10 zl a těch až posavad 
neoplatil, protož Matěj Tichý, bratr vlastní neboštíka 
Zachariáše, podvolil se takový dluh 10 zl zaplatiti takto: 
letha 1618 při posudcích 5 zl a letha 1619 tolikéž při 
posudcích 5 zl dáti má. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Pavla Konečného 
za mlejn přijato peněz ročních 10 zl. 
   Ty jsou vydané Janovi, který jest na učení v Boleslavi. 
              f 75a 
   Letha páně 1623 za fojta Pavla Krchňavého vyhledalo se, co 
těmto sirotkům každému na díl jeho náleží a na čem: 
 
   Janovi po otci na jeho díl přišlo 141 zl 18 gr 6 ½ den. 
   Po Thobiášovi, bratru jeho zemřelém, nápadu 70 zl 24 gr  
3 den. 
   Po Johance zemřelé sestře jeho nápadu 65 zl 9 gr 3 den. 
             Summa toho, což jemu náleží 277 zl 21 gr 5 ½ den. 
   Na to jemu vydáno 32 zl, zůstává se jemu dodati 245 zl  
21 gr 5 ½ den. 
 
   Pavlovi, sirotku od nepřátel zajatému, náleží po otci dílu 
a po Thobiášovi bratru a Johance sestře jeho zemřelé tím 
spůsobem jako Janovi summy 277 zl 21 gr 5 ½ den. 
 
   Ta spravedlnost jejich na těcjto věcech jim náleží: 
   Peněz vyšlých, kteréž za Jeho [Mil]ostí Pánem na dluhu 
jsou, 206 zl. 
   Na mlejně petrovským, který prodán jest Matějovi 
Prosenskýmu jinak Mazači, placením po 10 zl náleží summy  
195 zl 26 gr ½ den. 
   Z statku Matěje Tichýho vyplatiti se má 10 zl. 
   Na půl achteli vinoh[radu] v hoře Svárově, který jest 
prodán Martinovi Haluzovi, placením po 3 zl – 50 zl. 
   Na půl achteli vinoh[radu] v hoře Svárově, který jest 
prodán Matějovi Kyjovskýmu, placením po 3 zl - 50 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato závdanku za 
vinoh[rad] v Svárově od Martina Haluze 2 zl. 
   Též od Matěje Kyjovského závdanku za vinoh[rad] v Svárově 
2 zl. 
   Ty 4 zl vydány jsou Janovi na díl jeho. 
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              f 76a 
38 S[irotci] n[ebožtíka] Matyáše Bartoňovýho 
 
   Jest jich čtvero, Jan, Pavel, Václav, Zuzanna a Kateřina 
mateř jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných osobách 
toto: 
   Na podsedku Jana Maškových a dvú rúbanicích, též i na 2 
vinohradech, jeden v novosadu a druhý v Růženej hoře, tolikéž 
za dobytek i včely i na jiném hospodářství summy 170 zl. 
   Na to se dluhu nachází 23 zl 8 gr. 
   Sejmouc takové dluhy, zůstává čistého statku 146 zl 22 gr. 
 
   A obzvláštně nachází se dluhu povinného na kostel 1 ½ zl. 
   Kači Mžikové též dluhu náležité[ho] 1 zl. 
   A tak sejmouc všecky dluhy, zůstává čistého statku 144 zl  
7 gr. 
   Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se na 1 každý díl 28 zl 
25 gr 1 ½ den. 
 
   Leta [15]97 položil závdanku 23 zl 8 gr. Ty jsou vydány za 
dluh nahoře psaný osobám těmto: 
   Item Holomkovi Židu do Strážnice 19 zl. 
   Pavlovi Mackovému 2 zl. 
   Šmoladovi za dluh 2 zl 8 gr. 
   A tak mají zaplatceno. 
              f 76b 
   Téhož letha [15]97 přijato ročních peněz od Jana Maško[va] 
8 zl. Z toho dáno Kači Mžikové za dluh 1 zl a na kostel 
petrovský 1 ½ zl. 
   Téhož leta [15]97 srazila sobě matka těch si[rotků] díl 
svůj 28 zl 25 gr 1 ½ den. A tak tu více nic nemá. 
   Item Zuzaně dáno na díl její na kožich 2 zl. 
   Letha 1598 přijato od Jana Maškova za grunt do truhlice 
sirotčí 8 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její k svadbě 4 zl. 
   Letha 1599 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana 
Maškova za grunt 6 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackova přijato od Jana Maškova za 
grunt 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackova přijato od Jana Maškového 
za grunt 4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Jana 
Maškového za grunt 2 zl. 
   Zuzaně na díl její dáno z hotových peněz 4 zl. 
   Pavlovi dáno na díl jeo, když nemocen byl, 2 zl. 
   Letha 1603 za předního fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Maškového za g[runt] 8 zl. 
   Zuzaně dáno na díl její 2 zl. 
   Pavlovi též dáno na jeho díl 2 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Maškového za g[runt] 8 zl. 
   Zuzaně dáno na díl její 3 zl. 
   Pavlovi dáno na díl jeho 4 zl. 
   Letha 1607 za fojta Thomáše Smrhového přijato z statku 
neb[ožtíka] Jana Maškova na doplacení vinohradu 2 zl. Ten 1 zl 
jest dán Zuzaně na díl její a druhý na sirotka do truhlice 
sirotčí vložen. 
   Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhova přijato z důchodův na 
dluh Jeho [Mil]osti Pána 9 zl. Ty přijal manžel Zuzanin na díl 
její. 
              f 77a 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Vojtka 
Chmelaře za grunt 2 zl. 
   Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 zl, dluhu dáno Kači 
Mžikové, které přijal Tomáš Smrhů, dluhu dáno 1 zl. 
   Na kostel petrovský též dluhu dáno 1 zl 15 gr. 
   Pavel Surý na díl Zuzanny manželky své ujal roubanici u 
Černého jezera ve 7 zl. 
   NB. Martinovi Bílých prodána roubanice těchto sirotků u 
Plesníkové hrázi za 4 zl, platiti [má] od letha 1608 po 1 zl. 
   Václavovi Matoušovýmu prodán vinohrad ve Tmici těchto 
sirotků za 30 zl, platiti má podle ourody od leta 1609 po 2 zl 
podle ourody. 
   Jírovi  Klobřovi prodán novosad nad Růžennou těchto sirotků 
za 20 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl podle ourody. 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina 
Bílých za roubanici 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina 
Burjana, Vojtka Chmelaře místo jeho 2 zl. 
   Od Václava Matoušového přijato za Tmici lonský 1 zl a 
letoší 2 zl, učiní 3 zl. Ty přijal muž Zuzanin na díl její. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova přijato od Martina 
Burjanova za grunt 2 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 zl. 
   Od Martina Bílého za roubanici přijato 1 zl. Přijala jej 
Zuzanna na díl svůj. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Martina 
Burjanova za g[runt] 2 zl. Přijal je Pavel Surý na díl 
Zuzanin. 
   Od Václava Matoušového za vinoh[rad] 2 zl. 
   Od Martina Bílého za roubanici 1 zl. 
   Z toho dáno Pavlovi muži Zuzaninému 3 zl. 
              f 77b 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Martina 
Burjana za grunt 4 zl. 
   Od Martina Bílýho za roubanici ostatní 1 zl. 
   Vydáno Zuzaně na díl její 5 zl. 
   Od Václava Matoušového za Tmici 1 zl. Přijal jej na díl 
Zuzanin muž její. 
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   Václavovi odveden k užívání na díl jeho nad Růženou 
vinohrad, který byl Jíra Klobřa koupil, ve 20 zl. 
   Letha 1613  za fojta ut s[upr]a přijato od Martina  
Burjanového za g[runt] 2 zl. Ty přijal Václav na díl svůj. 
   Od Václava Matoušového za vinohrad přijato 2 zl. Ty přijal 
muž Zuzanin na díl její. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holých přijato od Martina 
Burjanového za grunt 2 zl. 
   Též od Vácslava Matoušového za vinohrad přijato 2 zl. 
   Z toho dáno Vácslavovi na díl jeho 2 zl a Pavlovi Surýmu na 
díl Zuzanny manželky jeho též 2 zl. 
   Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou 
spravedlnost na dluhu zůstávající 11 zl. Ty sou dány obilím 
Vácslavovi na díl jeho. 
   Leta ut s[upr]a přijato od Martina Burjanového za grunt 
peněz 2 zl. Ty sou vydány Pavlovi Surýmu na díl manželky jeho. 
   Téhož leta Václav Matoušů položil za vinohrad v novosadě 
1 zl. Ten přijal Václav na díl svůj. 
   Letha 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Martina 
Burjanového za grunt 2 zl. Ty přijal Pavel Surý na Bobalov na 
místě manželky své. 
   Od Vácslava Matoušového přijato za vinohrad v novosadě 
Tmici 2 zl. Ty přijal Václav na díl svůj. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Martina 
Burjanového přijato za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijal 
Pavel Surých do Bobalova. 
   Téhož leta přijato od Václava Matoušového za vinohrad 
v hoře Tmici přijato peněz ročních 2 zl. Ty sou vydány 
Václavovi na dělání vinohradu a přijala je Zuzanna sestra jeho 
na místě bratra svého. 
   Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého přijato od 
Burjanového Martina za grunt 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl 
svůj. 
   Téhož letha od Václava Matoušového za vinohrad v hoře Tmici 
2 zl. Ty sou vydané Václavovi na dělání vinohradu a přijala je 
Zuzanna na místě jeho. 
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              f 80a 
39 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Cvrčkového 
 
   Jest jeden Daniel, Anka mateř jeho druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti: 
   Na gruntě, na kterémž Anka, mateř toho sirotka, jest 60 zl. 
   Též na štěpnici 30 zl. 
   Na roubanici 30 zl. 
   Na Sudoměřickej louce 20 zl. 
   Na půl Plži 10 zl. 
   Na vinohradě v [Z]bavsa hoře 40 zl. 
   Na druhém vinohradě [v] Staré hoře 70 zl. 
   Za dobytek hovězí 8 zl. 
   Summa všeho statku, což mateř toho sirotka přijala, 242 zl. 
 
   Z toho se tyto dluhy sníti mají a zaplatiti: 
   Předně Jakubovi Vlachovi 2 zl dáno. 
   Šeré[mu] Židu do Strážnice 5 ½ zl dáno. 
   Jírovi Kováři 1 zl dáno. 
   Mikolášovi Smrčkovi 4 zl dáno. 
   Mahdě Miškérové 5 zl dáno. 
                              Summa všeho dluhu učiní 17 ½ zl. 
   A mimo to ještě dluhu zaplatiti má za vinohrad v Starej 
hoře Mikolášovi Cvrč[kovi] do Sudoměřic 30 zl. Ty jemu se od 
leta [15]98 pokládati mají po 2 zl. 
                                 Summarum všech dluhů 47 ½ zl. 
              f 80b 
   Sejmouc takové dluhy zůstává čistého statku 194 ½ zl. 
   Dělíc tu summu na 2 díly, dostane se na 1 každý díl po  
97 zl 7 ½ gr. 
   Anka, mateř toho s[irotka], ta jest sobě díl svůj na statku 
napřed psaným srazila 97 zl 7 ½ gr. 
   A tak táž Anka s[irotku] n[ebožtíka] Jana Cvrčkového 
dopláceti zůstává, a to takto: 97 zl 7 ½ gr za grunt a statek 
od leta [15]98 po 6 zl a vinohrad v Starej hoře po 2 zl. 
 
   Letha 1598 přijato od Václava Martina Matuškového za 
vinohrad v Staré hoře 2 zl. Ty přijal Jan Svrčků z Sudoměřic, 
neb jemu z toho vinohradu náležejí. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od Václava 
Martina Matuškového za vinohrad 2 zl. Ty přijal Mikuláš Svrčků 
za ten ut s[upr]a vinohrad. 
   Též přijato od Václava Martina Matuškového za grunt dvojích 
peněz po 4 zl – 8 zl. 
   Danielovi sirotku tomuto náleží mimo díl jeho, kterýž jemu 
v statku tomto po otci jeho přišel, achtel vinohradu 
zaplacenej v Dolní hoře v 100 zl, který jemu Mahda Miškéřových 
babka jeho za zdravého života oddala. Ten vinohrad puštěn 
k užívání Václavovi otčímu jeho až do zrostu téhož sirotka a  
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má jej dobře dělati, sirotka opatrovati, křivdy mu nečiniti, 
do školy jej dáti a po vyjití 8 leth bude povinen jemu 
z užitku pátý vědro aneb peníze za ně dávati. 
   Jakož se zůstávalo z tohoto statku Mikulášovi Švrčkovi do 
Sudoměřic zaplatiti za Starou horu 18 zl, ty sou jemu ukázány, 
aby je z vinohradu Mikuláše Morousa, kterýž ten vinohrad drží, 
vyzdvihoval. 
   Díl Daniele sirotka, kterýž mu náleží, totiž 97 zl 7 ½ gr, 
povinen Václav Matuškových ten díl sirotčí z novosadu, 
poněvadž vinohrady toho sirotka prodal a peníze k ruce své 
obrátil, platiti od letha 1604 po 4 zl. Rukojmě Václav 
Krupička, Burian Lačnovský S.R.S.A N. 
              f 81a 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Matouškova za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Danielovi od školy 
1 zl 15 gr. 
   Jakož Danielovi, sirotku napřed psanému, náležel achtel 
vinohradu v Dolní hoře, kterýž jemu v summě 100 zl tuto napřed 
položen jest, takovej achtel vinohradu jsouce po vpádu 
nepřátelským pustý a ležíc za několiko leth oulehlí, prodán 
jest z poručení urozeného vladyky pana Jakuba Kobylskýho 
z Kobylího, ty časy ouředníka na Strážnici, letha 1612 
Jiříkovi Hodinářkovi za summu 33 zl, za kterýž platiti má od 
letha 1614 podli ourody po 3 zl. 
   Za ten vinohrad peníze pokládané u horného mají se 
vyzdvihovati, komuž budou náležeti, a při tomto statku nebude 
se potřebí více zastavovati. 
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              f 82a 
40 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Vančule 
 
   Jest k tomu sirotků dvý, Pavel, Jan a Margeta mateř jejich 
třetí. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě Václava Hlučínskýho posledních 16 zl. 
   Na vinohradě Matěje Vančule v Horní hoře 13 ½ zl 2 gr. 
   Na vinohradě v Svárově vyplatceného 9 zl. 
            Summa, což se jim statku našlo, učiní 38 zl 17 gr. 
   To dělíc na tři díly, dostane se každému na jeho díl po  
12 zl 25 gr 4 ½ den. 
 
   Ten vinohrad v Horní hoře prodala vdova, pozůstalá po 
n[ebožtíku] Martinovi Vančulovi, Bršovi Hanákovi z Starého 
Města za summu 30 zl, platiti jej má počna letha 1615 při 
Vánocích podle ourody po 2 zl. 
   Ten vinohrad nenáležel Martinovi Vančulovi, nežli Matějovi 
bratru jeho, za kterýž měl platiti týž Matěj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jana Chandořila, jakž o tom při témž statku 
n[ebožtíka] Jana Chandořila doloženo jest. 
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              f 83a 
41 S[irotci] n[ebožtíka] Lukáše Krejčířové[ho] 
 
   Jest jich k tomu trý, Jíra, Kateřina, Johanka a Kateřina 
mateř jejich čtvrtá. 
   Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Grunt z vozem, z pluhem, se dvěma koňmi, s kusem rolím nad 
hliníkem za 50 zl. 
   Na vinohradě v Dolní hoře zaplatceného 41 zl. 
   Roubanice nová v 10 zl. 
   Krávy 3 po 3 zl za 9 zl. 
   Roli za Stařínem za 30 zl. 
   Louka v Hrádečnej za 30 zl. 
   Novosad vinohrad za 15 zl. 
   Achtel vinohradu v Růženej hoře za 140 zl. 
   Půl čtvrti roli na Strážnicsku za 40 zl. 
   Štěpnice za 50 zl. 
   Vína mladého 2 b[ečky] 8 v[ěder] po 16 zl za 44 zl. 
                              Summa všeho statku učiní 459 zl. 
 
   Z toho se tyto dluhy níže psané splatiti mají: 
   Starším petrovským podli poručenství 3 zl 15 gr. 
   Na zbor petrovský poručenejch 2 zl. 
   Abrahamovi Židu Holomkovi 13 zl. 
   Danielovému synu Mojžíšovi 1 zl 24 gr. 
   Šerému Židu dluhu 1 zl 10 gr. 
   Janovi Krejčířovi dluhu podli sečtení 3 zl 10 gr 3 ½ den. 
   Václavovi Zemanovi za prázdnou bečku dluhu 1 zl 7 ½ gr. 
   Matyášovi Krejčířovému za prázdné 3 v[ědra] dluhu 10 gr. 
                                Summa dluhu učiní 23 zl 23 gr. 
              f 83b 
   Sejmouc ty dluhy zuostává čistého statku 432 zl 7 gr. 
   Dělíc to na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po  
108 zl 1 gr 5 den. 
 
   Na to j[es]t jeden každý na díl svůj přijal toto: 
   Kateřina macocha přijímá na díl svů[j] grunt z vozem, 
z koňmi i z rolí nad hliníkem za 50 zl. 
   Vinohrad v Dolní hoře, na kderémž zaplatceného jest 41 zl. 
Ten sobě má doplatiti a sirotkům Vaňka Němčanskýho ty peníze 
do truhlice se mají skládati 
   Roubanici za 10 zl. 
   Krávu za 3 zl. 
   Summa, což Kateřina, matka těch sirotků na díl svůj 
přijímá, 104 zl. A tak zuostává se jí na díl její ještě dodati 
4 zl 1 gr 5 den. 
 
   Kateřině sirotku na díl její se zanechává roli za Stařínem 
za 30 zl. 
   Louka v Hrádečnej za 30 zl. 
   Novosad v Tmici za 15 zl. 
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   Kráva 1 zanechává se u Jana Krejčíře strej[ce] její[ho] za 
3 zl. 
   Též se jí zanechává při témž Janovi z lože šatů, ty aby jim 
do vdaní jejího dochoval. 
   Letha 1603 Jan Krejčířuo z lože šatů a krávu Kateřině 
odvedl. 
   Summa, což Kateřina na díl svůj přijímá, učiní 78 zl. A tak 
se jí zuostává dodati k doplnění dílu jejího 30 zl 1 gr 5 den. 
              f 84a 
   Jíra přijal na díl svůj vinohradu v Růženej půl achtele 
v 140 zl. 
   Též přijal půl čtvrti roli na Strážnicsku v 40 zl. 
   Louku za Stařínem podli poručenství otce jeho mimo jiné 
všechny díly. 
   Summa, což Jíra na díl svůj přijal, učiní 180 zl. Zuostává 
sestrám svým mimo sražení dílu svého dopláceti od leta [15]99 
po 4 zl až do vyplnění sum[my] 71 zl 28 gr 2 den. 
 
   Johance zanechává se na díl její štěpnice v 50 zl. 
   A kráva jedna za 3 zl. 
   Též se jí zanechává z jedno lože šatů pernejch u Jana 
Krejčíře strejce jejího, ty má jí i z tou krávou, kderáž na 
díl její přišla, do vdání anebo zrostu jejího dochova[ti]. 
   Letha 1604 Jan Krejčířuo krávu a z lože šatů Johance 
odvedl. 
   Summa toho, což přijímá na díl svůj 53 zl. Zuostává se jí 
dodati doplnění dílu jejího 55 zl 1 gr 1 den. 
 
   Hotovejch peněz utrženejch za víno zuostává po splacení 
dluhu na všecky díly při právě 17 zl 7 gr. 
 
   Letha 1599 za fojta Jana Krejčířového z těch peněz dáno ze 
všech dílů sirotčích písaři a ouřadu od spravení statku 7 zl. 
To se má ze všech dílů při vydávání porážeti. 
   Též dáno Jírovi od učení řemesla a na šaty 5 zl. 
   Kateřině macoše dáno na díl její 1 zl. 
   Kateřině sirotku též 1 zl, Jírovi 1 zl, Johaně 1 zl a Jan 
Krejčířuo dlužen zůstává 1 zl 7 gr. 
              f 84b 
   Příjem a vydání: 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového přijato od téhož 
Jana za užitek vinný samé[mu] Jírovi 10 zl. Ty sou jemu vydány 
na šaty a od učení řemesla krejčovského. 
   letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Jan Krejčířů za 
oužitek vinný samému Jírovi 4 zl. 
   Ty 4 zl jsou vydány Jírovi Kopcovému na díl Kateřiny 
manželky jeho. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Krejčířového za užitek vinný a obilní 4 zl. Ty přijal Jíra na 
svůj díl. 
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   Od Jíry přijato na doplacení dílu jeho přebraného 4 zl. Ty 
sou vydány Kateřině na díl její. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry za 
vinohrad 6 zl. Z toho dáno Johance na díl její 4 zl, též dáno 
Kateřině na díl její 2 zl. 
   Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Jíry svrchu 
psaného za vinohrad v Růženné 2 zl. Ty 2 zl sou dány Johance 
na díl její. 
   Více Jíra ut s[upr]a položil za vinohrad, kteréž přijala 
Kateřina na díl svůj, 1 zl 15 gr. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Jíry za 
vinohrad 1 zl 15 gr. Ty přijal muž Kateřinin na díl její. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Lukášovýho 
za Růžennou 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jíry Lukášovýho za 
Růžennou přijato 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jíry 
Lukáše 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj. 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Jíry 
Lukášového 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Lukášového 
2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Lukášového 
posledních peněz za vinohrad v Růženné přijato 4 zl 9 gr  
5 den. 
   A tak Kateřina díl svůj zouplna dobrala. 
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              f 88a 
42 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Krchňavého 
 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového sepsán a 
zinventován jest tento statek, ku kerémuž jest sirotků 
sedmero, Martin, Matouš, Jan, Václav, Anna, Pavel, Zuzanna a 
Kateřina mateř jejich osmá. 
   Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména 
toto: 
   Grunt z půl lánem roli, ze štěpničkou Řehákovskou a jiným 
hospodářstvím i z osetím 100 zl. 
   Vinohrad v Horní hoře zaplacený za 100 zl. 
   Achtel vinohradu v Růžené za 141 zl. 
   Novosad vinohrad v Tmici z káděmi i z dřívím na boudu a 
pres za 100 zl. 
   Roli v Hačkách i z osetím za 70 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Růžené za 65 zl. 
   Štěpnice na Sudoměřicku za 60 zl. 
   Kus roli nad Plžemi petrovskými za 20 zl. 
   Roubanice Jurkovská za 30 zl. 
   Štěpnička u lávek za 20 zl. 
   Plž pro víno za 20 zl. 
                         Summa toho všeho statku učiní 736 zl. 
   Z toho se snímá dluhu za Růženou Holomkovi Židu 19 zl. 
   To dělíc na 8 díluo, přijde na každého po 90 zl. 
 
   Toto jeden každý na svůj díl přijímá: 
   Matouš podli kšaftu otce svého přijal grunt s polouláním, 
z bránú a jiným hospodářstvím i z roubanicí Řehákovskou za  
100 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Růžené, na němž zaplaceného jest  
70 zl 15 gr. 
   Též půl roubanice veliké za 10 zl. 
               Summa toho všeho, což na díl svůj přijal, učiní 
180 zl 15 gr. 
              f 88b 
   Z toho sobě dílu svého, což na něj přišlo, 90 zl srazil. 
   A tak mimo poražení dílu svého zuostává ještě bratrům a 
sestrám svým dopláceti 90 zl 15 gr, placením od letha 1600 po 
8 zl. 
 
   Martin též podli kšaftu přijímá vinohrad v Horní hoře 
zaplacený v summě 100 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl. 
   A tak zůstává ještě dopláceti 10 zl, placením od letha 1600 
po 4 zl. 
 
   Pavel též přijímá podli kšaftu otce svého půl achtele 
vinohradu v Růžené, na němž zaplaceného jest 70 zl 15 gr. 
   Štěpnici na Sudoměřicku za 60 zl. 
                                      Summa toho 130 zl 15 gr. 
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   Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl.  
   A tak zuostává ještě dopláceti bratřím a sestrám svým 40 zl 
15 gr, placením po letha 1600 po 5 zl. 
 
   Jan podli kšaftu otce svého přijímá vinohrad novosad 
v Tmici z dřívím všeckým a káděmi za za summu 100 zl. 
   Roli v Hačkách polovici za 35 zl. 
   Štěpnici u lávek za 10 zl. 
   Plž pro víno za 20 zl. 
                                            Summa toho 165 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl.  
   A tak zůstává dopláceti ještě bratřím a sestrám svým 75 zl, 
placením od letha 1600 po 8 zl. 
 
   Václav též na díl svůj přijal malou Růženou v summě 65 zl. 
   Polovici roli v Hačkách za 35 zl. 
                                           Summa všeho 100 zl. 
 
   Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl. 
   A tak ještě mimo to zůstává dopláceti 10 zl, placením od 
letha 1600 po 4 zl. 
              f 89a 
   Anna přijala na díl svůj roli nad Plži za 20 zl. 
   Půl roubanice veliké za 10 zl. 
                                             Summa toho 30 zl. 
   Zůstává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího summy  
60 zl. 
 
   Zuzanna přijala roubanici Jurkovskou za 30 zl 
   Zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího ještě 60 zl. 
 
   Kateřině, mateři těch sirotků, díl její zouplna vyplniti se 
má, totiž 90 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Matouše za 
statek 6 zl. Ty sou dány Holomkovi Židu za vinohrad v Růžené. 
   Od Martina za vinohrad 4 zl. 
   Od Pavla za vinohrad 2 zl 15 gr. 
   Od Jana za vinohrad 4 zl. 
   Od Václava za vinohrad 2 zl. 
   Těch všech 12 zl 15 gr vydány sou Kateřině mateři jejich na 
díl její. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Matouše za 
grunt 2 zl. 
   Od Pavla za vinohrad i na místě Matoušovým, neb je[mu] 
druhou polovici pustil, 3 zl. Z toho se počítá na stranu 
Matoušovu za polovici 1 zl 15 gr. 
   Z toho dáno Kateřině mateři na díl její 2 zl, Holomkovi 
Židu za vinohrad dáno 3 zl. 
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   Od Jana přijato za vinohrad 3 zl. 
   Od Václava též přijato za vinohrad 2 zl. 
   Těch 5 zl vydány sou Kateřině mateři. 
 
   Martin zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal na vinohradě 
svým v Horní hoře, kterýž byl na díl svůj přijal, summy 94 zl. 
Ta spravedlnost připadla na Matouše, Jana, Zuzanu, Václava, 
Pavla a Annu, bratry a sestry jeho, přijde na každého po 15 zl 
20 gr. 
              f 89b 
   Ten vinohrad Jan ujal a dílu sobě na něm porazil 15 zl  
20 gr. Zuostává ještě dopláceti z toho vinohradu těmto: Anně 
20 zl 20 gr, Zuzaně 20 zl 20 gr, Pavlovi 15 zl 20 gr, 
Matoušovi 15 zl 20 gr a Václavovi 15 zl 20 gr. 
 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Matouše za 
statek a vinohrad 5 zl. 
   Od Pavla přijato za vinohrad 3 zl. 
   Z toho dáno mateři na díl její 2 zl a Davidovi Holomkovi za 
Růžennou 6 zl. 
   Od Jana přijato za vinohrad v Horní hoře 6 zl. 
   Pustili je[mu], aby když 10 zl za ten vinohrad vyplní, aby 
platil po 5 zl podli ourody. 
   Též od něho přijato na místě Martinovým za Horní horu 4 zl. 
   Od Václava přijato za malou Růženou 3 zl. 
   Z toho dá[no] mateři na díl její, aby 30 zl vybrala, na 
doplnění jich 8 zl 15 gr. 
   Též jí dáno více 1 zl 15 gr, Anně dáno na díl její 1 zl  
15 gr, Zuzaně též dáno 1 zl 15 gr. 
   A tak již všickni jednostejně z pokládaných peněz bráti 
budou. 
 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Masařového za grunt 2 zl. 
   Od Matouše přijato za Růženou 8 zl. Z toho dáno za Růženou 
Holomkovi Židu 6 zl. 
   Anně dáno na díl její, které přijal Pavel Nováků manžel 
její 2 zl. 
   Matoušovi dáno na díl jeho 2 zl. 
   Od Václava za vinohrad přijato 3 zl. A tak Václav ten 
vinohrad doplatil. 
   Od Pavla přijato za vinohrad 5 zl. 
   Od Jana přijato za vinohrad 8 zl. Ty sou dány do s[tatku] 
n[ebožky] Kateřiny Krchňavé. 
   Anně dáno na díl její 4 zl 22 ½ gr. 
   Od Jana přijato za vinohrad, který po Martinovi koupil,  
3 zl. 
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              f 90a 
   Letha 1606 za fojta Václava Matouškového položil Mathouš za 
vinohrad v Růžené 3 zl. Ty přijal David Holomek Žid, 
nápad[ník] Holomků. 
   Jan zemřel a dílu otcovského po sobě zanechal 90 zl a 
zaplatil za vinohrad i co sobě po Martinovi, bratru jeho 
zemřelém, porazil 43 zl 20 gr, čehož všeho učiní v summě  
133 zl 20 gr. 
   Ta spravedlnost připadla na Matouše, Pavla bratry a 
Zuzannu, sestru jeho vlastní, na dítky od Anny zplozené, na 
dítky Václavovy a Kateřinu, manželku Janovu, půjde na každého 
po 22 zl 8 gr 2 den. 
    
   Letha 1607 za fojta Thomáše Smrhového přijato od Mathouše, 
syna neb[ožtíka] Matěje Krchňavého, za statek 6 zl. 
   Od Pavla za vinohrad přijato 4 zl. 
   Více od Mathouše Krchňavých přijato za vinohrad v Horní 
hoře, kterýž po Martinovi, bratru svém zemřelém, zůstalej 
ukoupil, peněz ročních 4 zl, platiti za něj má po 5 zl. 
    
   Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Matouše za 
vinohrad v Růžené 4 zl. 
   Od Marka Vančíka za grunt na místě Jana Masařového přijato 
2 zl. Ty přijal Matouš Krchňavý. 
   Od Matouše přijato za vinohrad po Martinovi ukoupený 3 zl. 
   Více od něho přijato za Zbavsa horu, kterou po n[ebožce] 
mateři koupil. 
   Od Pavla přijato za druhou polovici vinohradu v Růžené  
4 zl. 
   Od Jíry Michalového přijato za Tmici na místě Jana sirotka 
letoších a lonských 9 zl. 
   Z toho dáno Zuzaně na díl její 6 zl. 
   Zuzaně dáno hotových peněz na díl její 14 zl 7 ½ gr. 
   Starším bobalovským na díl Annin dáno na dítky její 
hotových peněz 14 zl 7 ½ gr. 
   NB. Jakož náleželo Pavlovi nápadu po Martinovi, bratru jeho 
zemřelém, na Horní hoře Matouše bratra jeho summy 15 zl 20 gr, 
ty jest prodal Matoušovi bratru svýmu za hotových 2 zl 15 gr. 
              f 90b 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matouše za 
Růženou 4 zl. 
   Též od něho za vinohrad v Horní hoře po Martinovi ukoupený 
3 zl. 
   Zuzaně dáno na díl její těch 7 zl. 
   Jakož Pavlovi náleželo nápadu po Janovi, bratru jeho 
zemřelém, 22 zl 8 gr 2 den, z toho nápadu sráží sobě za Plž, 
kterýž ukoupil, 20 zl. Zuostává se jemu dodati 2 zl 8 gr  
2 den. 
   Matouš koupil kus roli v Hačkách, kteráž Janovi na díl jeho 
náležela, za summu 35 zl. 
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   Na to vyplnil Zuzaně nápadu po Janovi, bratru jeho 
zemřelém, 22 zl 8 gr 2 den. 
   A tak zuostává dopláceti mimo to Matouš po 3 zl od letha 
1610. 
   Od Matouše přijato za Růžennou 1 zl 21 gr 5 den. Ty přijala 
Zuzanna na díl svůj. 
   Jakož Matoušovi náleželo nápadu po Janovi, bratru jeho 
zemřelém, summy 22 zl 8 gr 2 den, z toho sobě srazil, což za 
roli dopláceti pozuostával 12 zl 21 gr 5 den. 
   Více sobě na ten nápad porazil na Horní hoře, což dopláceti 
má 9 zl 16 gr 4 den. 
   Od Pavla přijato za Růžennou 4 zl. Ty přijali starší 
bobalovští na díl Annin. 
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Matouše 
za Růženou 2 zl. 
   Od Pavla přijato za Růženou 3 zl. 
   Z toho dáno Zuzaně na díl její 2 zl 15 gr, starším 
bobalovským na díl Annin 2 zl 15 gr. 
   Od Matouše přijato za Horní horu 3 zl. Z toho dáno Zuzaně 
na díl její 1 zl 15 gr, starším bobalovským na díl Annin 1 zl 
15 gr. 
   Od Jíry Michalového přijato za Tmici na místě Janovém 3 zl. 
Z toho dáno Zuzaně 1 zl a starší bobalovští na díl Annin 
přijali 2 zl. 
 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařovýho přijato od Pavla za 
Růžennou 5 zl. Ty sou dány starším bobalovským na díl Annin. 
   Od Mathouše přijato za Růžennou 8 zl. 
   Od Mathouše za Horní horu přijato 5 zl. 
   Z těch 13 zl dáno Mathoušovi Surýmu na díl Zuzannin 9 zl a 
starším bobalovským na díl Annin 4 zl. 
              f 91a 
   Od Mathouše přijato za Horní horu 3 zl. Ty přijal Mathouš 
Surý na díl Zuzannin. 
   Od Jíry Michalových z Sudoměřic přijato za Tmici 6 zl. 
Z toho dáno starším bobalovským na díl Annin 2 zl a Mathoušovi 
Surých na díl Zuzannin 4 zl. 
   Jakož náleželo Kateřině, manželce Janovej, nápadu po Janovi 
manželu jejím 22 zl 8 gr 2 den, ta spravedlnost, poněvadž ona 
zemřela, připadla, poněvadž dítek žádných neměla, na Jíru 
Michalového z Sudoměřic, bratra jejího vlastního. Na kteroužto 
spravedlnost přijal štěpnici u lávek v 10 zl a srazil sobě na 
vinohradě v Tmici, za nějž platí, 12 zl 8 gr 2 den. A tak ten 
nápad zouplna vyzdvihl. 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Matouškového přijato od Pavla 
Krchňavého za Růženou 3 zl. 
   Od Jíry Michalových z Sudoměřic 3 zl. 
   Od Matouše za Růženou 4 zl. 
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   Též od něho za Horní horu přijato 4 zl. 
   Z toho dáno do Bobalova na díl Annin 7 zl, Matoušovi Surýmu 
na díl Zuzanin 7 zl. 
 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Pavla Krchňavýho 
za Růžennou 4 zl. 
   Od Jíry Michalového za Tmici 6 zl. 
   Od Matouše za Růžennou 4 zl. 
   Též od něho za Horní horu 4 zl. 
   Z toho dáno Anně na díl její 9 zl, Zuzaně též dáno 9 zl. 
   Více přijato od Matouše za Růžennou 3 zl. Z toho dáno Anně 
1 zl 15 gr, Zuzaně 1 zl 15 gr. 
 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého přijato od Mathouše 
Krchňavýho za vinoh[rad] v Růžené 4 zl 23 gr 2 den. 
   Též od něho za Horní horu přijato 5 zl. 
   Od Pavla Krchňavýho ze Růžennou ostatních peněz přijato  
5 zl. A tak má Růžennou zouplna zaplacenou. 
   Od Jíry Michalového za Tmici přijato 4 zl. 
   Z toho dáno Pavlovi, což se jemu ještě nápadu po Janovi, 
bratru jeho zemřelém, na díl jeho dodati mělo ostatek, totiž  
2 zl 8 gr 2 den. A tak týž Pavel tu nic více nemá. 
   Na díl Anny odvedeno ouřadu bobalovskýmu na dítky její 
5 zl 18 gr 2 ½ den. 
   Zuzanně na díl její též dáno do statku neb[ožtíka] Mathouše 
Surýho 5 zl 18 gr 2 ½ den. 
   Více dáno tejž Zuzanně na díl její 4 zl 23 gr 2 den.  
   A tak tejž Zuzanně předáno jest přes díl její po otci i po 
Martinovi a Janovi, bratřích jejích zemřelých, 4 zl 5 gr  
6 ½ den. Ty se do statku neb[ožky] Kateřiny Krchňavé mateře 
její za vydání na doplnění dílu jejího nedobraného obracejí. 
              f 91b 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového od Jíry Michalového 
přijato za vinohrad ve Tmici dvojích peněz, totiž za rok 1615 
a 1616 peněz 7 zl. 
   Též od Matouše Krchňavého za vinohrad v Růženě za rok 1615 
a 1616 po 5 zl přijato 10 zl. 
   Též od něho přijato dvojích peněz za vinohrad v Horní hoře 
6 zl. 
   Z toho odvedeno ouřadu bobalovskému na dítky Anniny 11 zl 
15 gr a do statku n[ebožky] Kateřiny Krchňavé odvedeno 11 zl 
15 gr. 
 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého do Jíry 
Michalového přijato za vionohrad v hoře Tmici peněz 4 zl. Ty 
sou odvedené do statku n[ebožtíka] Pavla Novákového po Anně, 
sirotku n[ebožtíka] Matěje Krchňavého do Bobalova. 
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   Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Jíry 
Michalového za vinohrad v hoře Tmici 4 zl. Ty sou odvedené do 
statku n[ebožtíka] Pavla Novákového po Anně, s[irotku] 
n[ebožtíka] Matěje Krchňavého do Bobalova. 
   Letha 1623 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Michalového za 
vinohrad v hoře Tmici přijato 2 zl. Ty jsou odvedeny do statku 
Kateřiny Krchňavé. 
 
   Jakož jest Matúš Krchňavý platil za vinohrad v Horní hoře 
do statku tohoto a vyplnil peněz 49 zl 16 gr 4 den, zemřel, 
takový vinohrad zase ujala Zuzanna Krchňavá, sestra neboštíka 
Matúše, a porazila sobě na tom vinoh[radě] předně po 
n[ebožtíku] Martinu bratru svém nápadu 15 zl 20 gr, též po 
Janovi, druhém bratru svém, nápadu 22 zl 8 gr 2 den, čehož 
učiní v summě 37 zl 28 gr 2 den. Ostatek platiti má, totiž  
62 zl 1 gr 5 den, placením podle ourody po 5 zl. 
 
   Letha 1630 za fojta Jana Hanáčka přijato od Jíry 
Michalového za vinohrad v hoře Tmici 4 zl. 
   Z toho přijal Jan Velický na místě Zuzanny manželky své  
3 zl a Pavel Krchňavý 1 zl. 
   Item týž Jíra Michalů položil za týž vinohrad 2 zl. 
   Jan Velický přijal 1 zl a Pavel Krchňavý 1 zl. 
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              f 92a 
43 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Ryšavých jináč Miškéřových 
 
   Letha [15]99 za fojta Jana Miškéřových sepsán a zinventován 
jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotků trý, totiž Pavel, 
Jan, Kateřina a Anna mateř jejich čtvrtá. 
   Našlo se jim statku na níže psaných věcech zejména toto: 
   Grunt s polouláním, ze dvěma koňmi a z hříbětem, z vozem, 
s pluhem, z bránou, z dobytkem, z osetím, z roubaničkou a 
jiným hospodářstvím za summu 80 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Růžené za 90 zl. 
   Štěpnička za 15 zl. 
   Louka v Hrádečné za 16 zl. 
                              Summa všeho statku učiní 201 zl. 
 
   Z toho se dluhuo zaplatiti má toto: 
   Mojžíšovi Židu, Danielové[mu] synu 21 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Miškéřových za louku 
ostatních peněz 2 zl. 
                                    Summa všech dluhuov 23 zl. 
   Zuostává čistého statku po sražení dluhuo summy 178 zl. 
   To dělíc na čtyri díly, dostane se každému na díl jeho po 
44 zl 15 gr. 
 
   Toto jeden každý na díl svůj přijal: 
   Anna, mateř těch sirotků, ujala na svůj díl grunt 
z polouláním, z koňmi a jiným hospodářstvím i z vinohradem 
v Růžené a novosadem v hoře Veselé za summu 170 zl. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 44 zl 15 gr. 
              f 92b 
   A tak mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti sirotkům 
summy všecké ještě 125 zl 15 gr, placením od letha 1600 takto: 
za grunt po 4 zl a za vinohrad podli ourody též po 4 zl. 
 
   Kateřina přijala na díl svůj štěpničku za 15 zl. 
   Zuostává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího 29 zl 
15 gr. 
 
   Janovi na díl jeho zanechává se louka v Hrádečné za 16 zl. 
   Zuostává se jemu ještě dodati dílu jeho 28 zl 15 gr. 
 
   Pavlovi dílu jeho zouplna dodati se zuostává, totižto 
suymmy 44 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Zákoníkova za grunt 4 zl. 
   Též přijato od Macka Masihova za víno, které náleželo samé 
mateři a po smrti její přišlo na Jana a Pavla, 12 zl. 
   Též přijato peněz hotových mimo zaplacení dluhu, z závdanku 
zůstalých 1 zl 7 gr. 
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   Z toho dáno dluhu za loučku s[irotům] n[ebožtíka] Tomáše 
Miškéřových ostatních peněz 2 zl. 
   Mojžíšovi Danielové[mu] synu na dluh dáno 15 zl. 
 
   Anna, mateř těch sirotků, bez proměnění stavu svého zemřela 
a statku po sobě zanechala, totiž dílu svého, kterýž sobě, 
jakž napřed doloženo, porazila 44 zl 15 gr. 
   Též za 5 věder vína prodaného utrženo 12 zl. 
   Závdanku za grunt přijato, což byla ona zaplatila, summy  
16 zl. 
                                       Summa toho 72 zl 15 gr. 
   Z toho dluhův po ní zuostalých zaplaceno 14 zl 23 gr. 
   A tak ještě toho statku pozůstalo mimo splacení dluhův 
jejích 57 zl 22 gr. 
              f 93a 
   Ta spravedlnost připadla na Jana a Pavla, dítky její 
vlastní a od ní splozený, půjde každýmu po 28 zl 26 gr. 
   Ty náleží na těchto věcech, totiž na gruntě a vinohradě 
v Růžené hoře. 
 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Zákoníkova za grunt 2 zl. Ty sou dány Mojžíšovi Danielo[vému] 
na dluh jeho. 
   Letha 1602 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Václava 
Zákoníka 2 zl. Ty sou vydány Mojžíšovi Židu za dluh jeho. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Zákoníka za g[runt] 4 zl. Z toho dáno ostatek dluhu Mojžíšovi 
Židu 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Václava 
Zákoníka za grunt 4 zl. Z toho dáno Kateřině, s[irotku] 
n[ebožtíka] Tomáše Miškéřových, dluhu za louku ost[atní] 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Mikuláše 
Škrabáka za grunt 1 zl 15 gr. 
   NB. Novosad v hoře Veselé prodán Danielovi Masařových za  
18 zl, placení podle ourody po 2 zl. 
   Vinohrad v Růžené náleží na samého Jana sirotka, nebo 
Kateřina sestra a Pavel bratr jeho zemřeli. Puštěn ten 
vinohrad k užívání Pavlovi Kušánkovi, aby z něho za 2 letha za 
užitky nic nedával. 
   NB. Jan sirotek zemřel a spravedlnosti své všecké po sobě 
zanechal summy 99 zl. Ta spravedlnost připadla na krevní 
přáteli jeho, bratry a sestry strejcovy, zejména na tyto: na 
Annu od n[ebožtíka] Matěje Miškéřového splozenou, na Jíru, 
Pavla, Jana, Zuzannu, dítky od Jana Miškéřových splozené, a na 
Kateřinu od Tomáše Miškéřových 
              f 93b 
splozenou, jichž jest všech šestero, přijde na každého toho 
nápadu po 16 zl 15 gr. 
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   Toto jeden každý na sebe přijal: 
   Václav Matoušů na díl Anny manželky své, dcery od 
n[ebožtíka] Matěje Miškéřových splozené, přijal půl achtele 
vinohradu v Růžené v 16 zl 15 gr. A tak díl její zouplna 
vyzdvihl. 
   Jíra od n[ebožtíka] Jana Miškéřových splozený přijal 
štěpnici v 4 zl a ostatek pustil Klimkovi Masaři švagru svému 
12 zl 15 gr. 
   Klimek Masař na díl Kateřiny manželky své, od n[ebožtíka] 
Jana Miškéřových splozené, přijal novosad v Veselé hoře ve  
18 zl. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijal hotový 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova přijal hotové 2 zl. 
   Pavlovi, Janovi a Zuzanně, od n[ebožtíka] Jana Miškéřových 
dítkám, díly jejich zuostávají, každému po 16 zl 10 gr, na 
gruntě Mikuláše Škrabáka 12. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Václava 
Ratiškovského za grunt 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Václava 
Ratiškovského za grunt 2 zl. 
   Ty oboje peníze mají pojaty býti do statku Jana Masihy. 
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              f 96a 
44 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Brychtového 
 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového sepsán a 
zinventován jest ten statek, ku kterémuž jest jeden sirotek 
Jan a Kateřina macocha jeho druhá. 
   Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména 
toto: 
   Podsedek s rolí nad hliníkem, ze dvěma koňmi, s vozem, 
s pluhem, z bránou a jiným hospodář[stvím] 50 zl. 
   Roubanice nová za 10 zl. 
   Roli nad Doubravkou za 50 zl. 
   Vinohrad v Dolní hoře zaplacený za 41 zl. 
   Štěpnice na Sudoměřicku za 20 zl. 
   Vinohrad v Staré hoře za 300 zl. 
   V Sudoměřicích na podsedku Matěje Zezhule zuostává od letha 
1600 11 zl, placením od toho letha po 3 zl. 
   Též v Sudoměřicích na druhým podsedku Jíry Valového zůstává 
od letha ut s[upr]a 14 zl, placením po 2 zl. 
   Roubanice za Horními štěpnicemi za 1 zl. 
   Vína 2 bečky prodaný po 28 zl za 56 zl. 
   Dobytek hovězí a svinský za 12 zl. 
   Peněz hotových našlo se 24 zl. 
                              Summa všeho statku učiní 589 zl. 
 
   Toto dluhuo z toho zaplatiti se má: 
   Jeronýmovi Lokajovi do Strážnice za 3 měřice žita po 40 gr 
– 4 zl dáno. 
   Za vinohrad v Staré hoře dodati se má ostatních peněz 5 zl 
dáno. 
                                           Summa dluhuov 9 zl. 
   Zuostává čistého statku po sražení dluhuov 580 zl. 
              f 96b 
   Dělíc tu summu na dva díly, dostává se každému na díl jeho 
po 290 zl. 
 
   Kateřina macocha sirotčí přijala na svůj díl grunt z rolí 
nad hliníkem, z koňmi, s vozem, pluhem, bránou, z štěpnicí na 
Sudoměřicku, z roubanicí novou, z vinohradem v Dolní hoře, 
z rolí nad Doubravkou, z roubanicí za Horními štěpnicemi za 
summu 172 zl. 
   Též vína 1 bečku za 28 zl. 
   Dobytek hovězí a svinský za 12 zl. 
   Peněz hotových 12 zl. 
                                      Summa toho učiní 224 zl. 
   Zuostává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího 66 zl. 
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   Janovi sirotku zanechává se na díl jeho vinohrad v Starej 
hoře v summě 300 zl. 
   Též bečka vína, která jest prodána za 28 zl. 
   Peněz hotových do truhlice vloženo 12 zl. 
                                            Summa toho 340 zl. 
   Z toho sobě sráží dílu svého, což na něj přišlo summy  
290 zl. 
   A tak zuostává dopláceti Kateřině macoše své ještě mimo 
poražení dílu svého 50 zl, placením od letha 1600 po 10 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha [15]99 za fojta Jana Krejčířového dáno písaři z dílu 
sirotčího od spravení statku 2 zl 15 gr. 
   Ostatek vloženo do truhlice, totiž 9 zl 15 gr. 
   Přijato za bečku vína prodanou 33 zl. Z toho dáno na 
doplacení vinohradu ostatních peněz Jírovi Vrabcovi 5 zl. A 
tak ten vinohrad zaplacen. 
              f 97a 
   NB. Jan, sirotek svrchu psaný, zemřel a spravedlnosti po 
sobě zanechal jmenovitě vinohrad v Staré hoře zaplacený za 
summu 300 zl. 
   Peněz hotových mimo zaplacení dluhu 37 zl 15 gr. 
                                      Summa toho 337 zl 15 gr. 
   Z toho se zaplatiti má Kateřině macoše na doplnění dílu 
jejího 50 zl. A tak zuostává toho statku ještě 287 zl 15 gr. 
   Ta spravedlnost připadla na strejce a tety toho sirotka, 
jmenovitě na Matěje Prokše Vrbeckých, na Michala bratra jeho, 
na Kateřinu sestru jejich, na Jana a Anku, též sestru jejich, 
na Jíru neboštíka Macka Vrbeckých, na Matouše Manových od 
Kateřiny splozenému, na Ondru Vrbeckých, na Dorotu sestru a 
Jíru bratra jeho, kterýchž jest deset, přijde každýmu na díl 
jeho po 28 zl 22 ½ gr. 
   Toho půl vinohradu Matěj Prokše Vrbeckých koupil za summu 
150 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 28 zl 22 ½ gr a 
Kateřině, macoše sirotka výš psaného, na doplnění dílu jejího 
vyplniti má 25 zl po 5 zl placením od letha 1601, ostatek pak 
nápadníkům nahoře psaným. 
   Druhou polovici toho vinohradu koupil Michal, bratr Macka 
Prokše Vrbeckých, za 150 zl. Z toho sobě srazil dílu svého  
28 zl 22 ½ gr a Kateřině, macoše toho sirotka ut s[upr]a, na 
doplnění dílu jejího vyplniti má 25 zl po 5 zl placením od 
letha 1601, ostatek pak nápadníkům nahoře psaným. 
 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového dáno nápadníkům nahoře 
psaným z hotových peněz kromě Matěje Vrbeckých Prokše a 
Michala bratra jeho, což v truhlici zuostávalo, každý[mu] po  
4 zl 21 gr 1 den. A tak v truhlici nic nemají. 
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              f 97b 
   Letha 1601 za fojta Zachariáše Tichého přijato od Matěje 
Vrbeckých za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Kateřině, macoše 
tohoto sirotka. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Prokšového za vinohrad na místě Michala bratra jeho 7 zl. 
   Od Veruny, manželky n[ebožtíka] Matěje Prokšového, za 
druhou polovici vinohradu v Staré hoře přijato 5 zl. 
   Z toho dáno Eliášovi Novákovi na díl Kateřiny napřed psané, 
manželky jeho 12 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jana 
Prokšového na místě Michalovém za vinohrad 5 zl. 
   Od Veruny Prokšové za vinohrad 5 zl. 
   Eliášovi Novákovi dáno na díl Kateřiny ženy jeho dáno  
10 zl. 
   Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového od Veruny Prokšové 
přijato za vinohrad 5 zl. 
   Těch 5 zl dány sou Johance, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] 
Eliášovi Novákovi, na nápad po témž Eliášovi Novákovi. 
   Více přijato od Jana Prokšového za druhou polovici 
vinoh[radu] 5 zl. 
   Veruna vejš psaná pustila k doplacení svou polovici 
vinohradu v hoře Starej Janovi Prokšovýmu a tak on již ten 
všecken vinohrad drží a povinen jest za něj každého roku 
platiti po 10 zl. 
   Janovi Radějovskýmu, manželu Johanky vejš psané, dáno na 
nápad, což jí po prvnějším jejím manželu Eliášovi Novákovi 
náleží 5 zl. A ještě jemu toho nápadu náležeti bude dovzíti  
16 zl. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jana 
Prokšového za vinohrad 5 zl. Ty přijal Jan Radějovský na díl 
Johanky. 
   Více položil Jan Prokšů za druhou polovici vinohradu 
v Staré hoře 7 zl. Přijal je Jan Radějovský. 
   NB. Jakož náleželo Jírovi Martina Manového nápadu po 
sirotku nahoře psaném a po Matoušovi bratru a Dorotě sestře 
jeho zemřelých, jakž o tom nahoře psáno jest, summy 86 zl  
7 ½ gr, ty jest prodal Janovi Prokšový[mu] na vinohradě jeho 
v Staré hoře za troje hony obilí. A tak on tu již více nemá. 
              f 98a 
   Letha 1610 za fojta Pavla Fojtového Jan Prokšů odprodal půl 
vinohradu v Staré hoře, který byl dostal od Veruny Janovi 
Lonskému z Rohatce za summu 171 zl 15 gr. Závdanku je[mu] dal 
21 zl 15 gr a platiti má při každých Vánocích po 5 zl až do 
vyplnění summy. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný. Rukoj[mě] 
Jíra Košík z Rohatce, Jan Prokšů z Sudoměřic, Jan Radějovský 
z Bobalova S.R.S.N. 
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   Letha 1612 za fojta Václava Matouškového přijato od Jana 
Lonskýho z Rohatce za Starou horu dvojích peněz i z letošími  
9 zl. Z toho dáno Janovi Radějovskýmu 4 zl, Kateřině 
n[ebožtíka] Prokše Vrbeckých 2 zl 15 gr a Anně sestře její  
2 ½ zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Matoušového přijato od Jana 
Lonského z Rohatce za Starou horu peněz 5 zl. Z toho dáno 
Kateřině n[ebožtíka] Prokše Vrbeckých 2 zl 15 gr a Anně sestře 
její tolikýž 2 zl 15 gr. 
   Letha 1614 za fojta Tomáše Holých přijato od Jana Lonských 
z Rohatce za Starou horu peněz ročních 5 zl. Z toho dáno 
Kateřině n[ebožtíka] Prokše Vrbeckých 2 zl 15 gr a Anně sestře 
její též dáno 2 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1615 Jan Lonský za fojtství svého položil za 
vinohrad v Staré hoře peněz ročních 5 zl. Ty přijala Kateřina 
n[ebožtíka] Prokše Vrbeckých sama. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového od Jana Lonského 
z Rohatce přijato za vinohrad v Staré hoře peněz ročních 2 zl 
15 gr. Ty přijala Kateřina n[ebožtíka] Prokše Masaře. 
   Leta 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Lonského 
přijato peněz za vinohrad Kateřině Masařce 2 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Lonského 
z Rohatce za vinohrad v Staré hoře peněz ročních přijato 2 zl 
15 gr. Ty jsou vydány Kateřině Masařce. 
   Letha 1623 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Lonskýho 
z Rohatce za vinoh[rad] v Starej hoře přijato 2 zl 15 gr.  
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             f 100a 
45 S[irotci] n[ebožtíka] Vávry Mokrého 
 
   K tomu statku jest jeden sirotek Jan a Kateřina mateř jeho 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 9 Matěje Vrbeckého 
summy 25 zl. 
   Na to závdanku přijato 4 zl. 
   Z toho dáno Kateřině mateři na díl její 1 zl. Zůstává se jí 
dodati ještě dílu její[ho] 11 zl 15 gr. 
   Janovi sirotku, neb on nic nevzal, 12 zl 15 gr. 
   Na to jest dluhu za ouřadem 3 zl. 
 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového Tomáš Petrových, manžel 
Kateřiny nahoře psané, prodal (další text chybí). 
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             f 102a 
46 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Pajtoka 
 
   K tomu statku jest sirotkův sedmero, totiž Kateřina, 
Johanka, Zuzanna, Václav, Anka, Pavel, Šimon a Jan. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména 
toto: 
   Na gruntě 18 Jana Křenka zaplacených, mimo těch 26 zl 
Holomkovi Židu dlužných a od neboštíka Matěje Pajtoka 
odvedených, 28 zl, placením po 6 zl, když Jíra Šmolada a 
Holomek Žid svou spravedlnost vyzdvihnou. 
   Na vinohradě v hoře Tmici, který jest prodán Mikulášovi 
Kušánkovi z Bobalova, 60 zl, placením od letha 1600 po 5 zl. 
                                     Summa všeho statku 88 zl. 
 
   Z toho zaplatiti se má dluhův toto: 
   Židem do Strážnice 4 zl. 
   Obci petrovské půjčených 10 zl. 
                                                  Summa 14 zl. 
   Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův k rozdělení  
74 zl. 
   To dělíc na 8 díluo, dostane se každý[mu] na díl jeho po 
9 zl 7 ½ gr. 
 
   Václavovi se poráží na jeho díl 6 zl za tou příčinou, že 
prodajíc vinohrad Mikulášovi Kušánkovi závdanku přijal více, 
nežli na něm zaplaceného měl. A tak se jemu ještě dodati má 
dílu jeho 3 zl 7 ½ gr. 
             f 102b 
   Kateřině náleží dílu jejího 9 zl 7 ½ gr. 
   Johance 9 zl 7 ½ gr. 
   Zuzanně 9 zl 7 ½ gr. 
   Ance 9 zl 7 ½ gr. 
   Pavlovi 9 zl 7 ½ gr. 
   Šimonovi 9 zl 7 ½ gr. 
   Janovi 9 zl 7 ½ gr. 
                                             Summa toho 74 zl. 
   Příjem a vydání: 
   Letha [15]98, [15]99 a 1600 přijato od Mikuláše Kušánka 
závdanku za vinohrad a peněz ročních 21 zl. Z toho zaplaceno 
dluhův, jakž napřed psáno stojí 14 zl. 
   Písaři od rozdílu statku dáno 1 zl. 
   Ostatek vloženo do truhlice sirotčí. 
   Letha 1601 za fojta Jana Mackového dáno Johance na díl její 
do Skalice 4 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového přijato od Mikuláše 
Kušánka za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Mikuláše 
Kušánka za vinohrad 5 zl. 
   Johance dodáno ostatek dílu jejího 5 zl 3 ½ gr. A tak díl 
svůj zouplna přijala. 
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   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Mikuláše 
Kušánka za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Mikuláše 
Kušánka za vinoh[rad] 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého od Mikuláše Kušánka za 
vinohrad v Tmici i za lonský rok přijato 10 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Mikuláše 
Kušánka za vinohrad ve Tmici peněz ročních 5 zl. Vydány 
Pavlovi na díl jeho 2 zl 15 gr a Janovi 2 zl 15 gr. 
             f 103a 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového od Mikuláše 
Kušánkového přijato za vinohrad ve Tmici 2 zl. Ty sou dány 
Pavlovi a Janovi, každému po 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Mikuláše 
Kušánkového přijato za vinohrad ve Tmici 3 zl. Z těch jest 
vydáno Pavlovi a Janovi, každému po 1 zl 15 gr. 
   Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Mikuláše 
Kušánka přijato za vinohrad ut s[upr]a 2 zl. Z těch jest 
vydáno Pavlovi 1 zl a Janovi též 1 zl. 
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             f 105a 
47 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Petrového 
 
   K tomu statku jest jich 3, Kateřina vdaná, Babuše, Jíra. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 19 Jana Matuškového zaplaceného 43 zl, placením 
po 6 zl, když Jan Doubrava svou spravedlnost vyzdvihne. 
   Půl achtele vinohradu v Svárových zaplacený, kterýž jest 
prodán Jírovi Slovákovi za 75 zl. 
   Roubanice na Sudoměřicku zaplacená, kteráž jest prodána 
Jírovi Slovákovi za 10 zl. 
                                    Summa všeho statku 128 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají: 
   Davidovi Holomkovýmu 12 zl 15 gr. 
   Levovi masaři Židu 3 zl. 
                                      Summa dluhu 15 zl 15 gr. 
   Zůstává čistého statku 112 zl 15 gr. 
   To dělíc na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 37 zl  
15 gr. 
 
   Jíra Nováků dílu Kateřiny manželky své na vinohradě 
v Svárových a roubanici na Sudoměřicku sobě srazil 37 zl  
15 gr. A tak mimo poražení dílu svého dopláceti zůstává 47 zl 
15 gr, placením za vinohrad podle ourody po 3 zl a za 
roubanici po 1 zl. Rukojmě Urban Valač, Eliáš Nováků SRSAN. 
             f 105b 
   Šaty ložnými se rozdělili. Kateřina, což jí na díl její 
přišlo, to všecko přijala a bude povinna Babuši sestře své do 
zrostu jejího dochovati 1 podušku a 1 polštář. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Jíry Slováka 
za roubanici 1 zl. Ten přijal Holomek Žid na dluh svůj. 
   Od Jíry Slováka přijato za vinohrad 1 zl 15 gr. Ty přijal 
Holomek Žid na dluh svůj. 
   Tito sirotci na gruntě prodaném Martinovi Hlaváčkovi 
škodují 33 zl, přijde z každého dílu tej škody sníti po 11 zl. 
Act[um] letha 1606 za fojta Václava Matouškového. 
   Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Jíry 
Slováka za vinohrad a roubanici 2 ½ zl. Ty jsou vydány 
Holomkovi Židu na dluh jeho. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jíry Slováka 
za vinoh[rad] a roubanici 1 zl 15 gr. Ty přijal David Holomek 
Žid na dluh. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkova přijato od Martina 
Hlaváčka za grunt 1 zl. Ten přijal Jíra Škřivánek na díl 
Kateřiny manželky své. 
   Od Jíry Škřivánka přijato za Svárov 1 zl 15 gr. Ty přijal 
David Holomek Žid na dluh. 
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   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Martina 
Hlaváčka za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jíra Škřivánek na díl 
Kateřiny. 
   Od Jíry Škřivánka přijato za Svárov 2 zl. Přijal je David 
Holomek Žid na dluh. 
   Letha 1613 za fojta Václava Matouškového přijato od Martina 
Hlaváčka dvojích peněz za grunt 3 zl 15 gr. Z toho dáno 
Škřivánkovi 2 zl a Davidovi Holomkovi ostatek dluhu 1 zl  
15 gr. 
             f 106a 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého přijato od Martina 
Hlaváčka za g[runt] posledních peněz 1 zl 15 gr. Ty jsou 
vydány na dluh na sirotky Leva masaře Žida, které přijal Maušl 
Hesčin Žid, fojt židovský. 
   Více od Jíry Škřivánka za vinoh[rad] ve Svárových přijato  
1 zl 15 gr. Ty sou též dány Maušlovi synu Hesčinýmu Židu, 
fojtu židovskýmu, na s[irotky] n[ebožtíka] Leva masaře Žida. A 
tak týž dluh jest zouplna doplacen. 
   Jakož náleželo Babuši, sirotku napřed psanému, dílu jejího 
(mimo škodování na díl její na gruntě 11 zl) ještě 26 zl  
15 gr, po smrti její ta spravedlnost připadla na Kateřinu 
sestru a Jíru bratra jejího, přijde každému po 13 zl 7 ½ gr. 
   Jíra Škřivánek, manžel Kateřiny ut s[upr]a, na zaplacení 
vinohradu v Svárově porazil sobě po Babuši, sestře manželky 
své, nápadu přišlého těch 13 zl 7 ½ gr. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od téhož Jíry za 
vinohrad ve Svárové hoře peněz 1 zl. 
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             f 107a 
48 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Martinkova  
 
   K tomu statku jest sirotků a nápadníků 6, zejména Kateřina, 
Zuzanna, Anna, Martin, Jíra a Matouš. 
   Náleží jim spravedlnosti na těchto níže psaných věcech 
toto: 
   Grunt s půl lánem roli, s koňmi, z vozem, s pluhem, 
z bránou a jiným hospodářst[vím] za 100 zl. 
   Vinohrad Snětinovský v Staré hoře, na němž zaplaceného jest 
77 zl. 
   Roubanice podle Kvasničky za 12 zl. 
   Vinohrad novosad v Tmici za 20 zl. 
   Roubanice Čertkovská za 14 zl. 
   Vinohrad zadní v Staré hoře za 80 zl. 
   Roubanice na Sudoměřicku za 12 zl. 
   Vína bylo 4 věd[ra], pustili to nápad[níku] Martinovi 
bratru svému. 
   Dobytka hovězího 6 kusů a obilí, což bylo po lidským 
osetého, tímto všeckým se rozdělili. 
                                    Summa všeho statku 315 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají: 
   Na kostel petrovský 3 zl. 
   Polákovi blanaři půjčených 3 zl. 
   Dceři neboští[ka] Jíry Šťastného 3 zl. 
                                            Summa dluhuo 9 zl. 
             f 107b 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův summy 306 zl. 
   To dělíc na 6 díluo, přijde každému na díl jeho 51 zl. 
 
   Martin grunt s půl lánem roli, z konimi, s vozem, pluhem, 
bránou a jiným hospodářstvím a z roubanicí podle Kvasničky 
přijal na díl svůj v summě 112 zl, z toho sobě srazil dílu 
svého 51 zl. A tak zuostává dopláceti mimo poražení svého dílu 
61 zl, placením od letha 1604 za grunt po 4 zl a za roubanici 
po 1 zl. Rukoj[mě] při gruntě jsou zapsáni. 
 
   Matouš přijal na díl svůj vinohrad zadní v Staré hoře i 
s půl roubanicí Čertkovskou v summě 87 zl, z toho sobě srazil 
dílu svého 51 zl. A tak zuostává dopláceti mimo sražení dílu 
svého 36 zl, placením od letha 1604 podle ourody po 4 zl. 
Rukojmě (neuvedeno). 
   Ten vinohrad jest puštěn k dělání Martinovi bratru jeho a 
má za užitek po 4 zl platiti, těmi penězi má se týž vinohrad 
Matouše dopláceti. 
    
   Jíra přijal na díl svůj novosad ve Tmici a půl roubanice 
Čertkovské ve 27 zl. Zuostává se jemu k doplnění dílu jeho 
ještě dodati 24 zl. 
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   Kateřina a Zuzanna přijaly na díl svůj čt[vrt] achtele 
vinohradu Snětinovského v Staré hoře, což na ně[m] 
zaplaceného, sobě porážejí 77 zl. Zuostává se jim k doplnění 
dílů jejich dodati každé po 12 zl 15 gr. 
                 f 108a 
   Anna přijala na díl svůj roubanici na Sudoměřicku ve 12 zl. 
Zuostává se jí dodati dílu jejího ještě 39 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato od Martina za 
grunt a roubanici 5 zl. 
   Od Matouše za vinohrad přijato 4 zl. 
   Ty jsou vydány na dluhy napřed psané. 
   Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového Martin vejš psaný, syn 
neb[ožtíka] Jana Martinkového, poráží sobě na gruntě svém, za 
kterýž dopláceti měl mimo poražení dílu svého 12 zl, z příčiny 
té, že jemu Klateřina, Zuzanna a Anna sestry je[ho] každá 
z dílu svého po 4 zl pustily. Act[um] v přítomnosti stran. 
   Jakož jest se náleželo Jírovi sirotku na díl jeho dodati  
24 zl, takové peníze jest Martinovi bratru svému prodal za tři 
měřice ječmene. 
   Letha 1607 a za fojta ut s[upr]a přijato od Martina za 
užitek vinný z vinohradu zadního v Starý hoře samému 
Mathoušovi náležitý 4 zl. 
   Ty 4 zl odvedeny sou na místě Mathoušovým na doplacení 
vinohradu jeho a dány Anně sestře jeho. 
   Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Martina za 
grunt a statek 2 zl. Ty přijala Anna na díl svůj. 
   Martin pustil vinohrad Matoušů zadní v Staré hoře k užívání 
Kateřině sestře své a ona za užitky platiti má na místě jeho. 
   Od Kateřiny přijato Matoušovi za užitek z vinohradu jeho, 
kteréž Matouš na přebrání své zanechává 4 zl. Ty přijala Anna 
na díl svůj. 
   Letha 1609 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Martina za 
grunt 2 zl. Přijala je Anna na díl svůj. 
   Od Kateřiny přijato za užitek z vinohradu, které on na 
přebrání své zanechává 4 zl. Přijala je Anka na díl svůj. 
             f 108b 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Martina 
za grunt 3 zl. Přijala je Anka na díl svůj. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového za g[runt] přijato od 
Martina 2 zl. Přijala je Anka na díl svůj. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Martina 
Martinkova za g[runt] 3 zl. Ty přijala Anka na díl svůj. 
   Od Kateřiny z Bobalova přijato za užitek vinný 2 zl. Těch 
Matouš zanechává za vinohrad svůj a přijala ty 2 zl Anna na 
díl svůj. 
   Matouš dal na placení vinohradu svého Anně roubanici 
Čertkovskou v 6 zl. Ty peníze jemu se za položení jich 
pokládají. 
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   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina za 
g[runt] 3 zl. 
   Od Matouše za vinohrad 3 zl. 
   Ty přijala Anna na díl svůj. 
   Od Matouše na doplacení vinohradu přijato ostatních peněz  
9 zl. Ty přijala Zuzana a Kateřina na díly své, každá po 4 zl 
15 gr. A tak vinohrad doplacen. 
   Matoušovi odveden k užívání vinohrad jeho v Staré hoře, aby 
jej sobě sám dělal. 
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             f 110a 
49 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Charabce 
 
   K tomu statku jsou sirotci 3, Jan, Kateřina, Anna a Zuzanna 
mateř jejich čtvrtá. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na gruntě 38 zaplaceného jest 47 zl 15 gr, placením po  
3 zl, když se přednější peníze vyplní. 
   Na vinohradě v Zbavse hoře zaplaceného 33 zl 15 gr, 
placením po 3 zl, když se přednější peníze vyplní. 
                                     Summa všeho statku 81 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají: 
   Dluhu do peněz obecních 1 zl. 
   Polákovi blanaři vypůjčených 3 zl. 
   Janovi Masaři z Bobalova 2 zl. 
   Dobrušový[mu] zeti Židovi dluhu 12 zl 15 gr. 
   Mojžíšovi Danielový[mu] synu 18 zl. 
   Davidovi Holomkovýmu strejci 12 zl. 
   Levovi Šalomončiné[mu] 3 zl 18 gr. 
   Šalomounce Židovce 2 zl 15 gr. 
   Matyášovi Ostřešovský[mu] 10 zl 15 gr. 
                                      Summa dluhův 64 zl 3 gr. 
   Zuostává čistého statku mimo dluhy 16 zl 27 gr. 
   To dělíc na 4 díly, dostane se každému na jeho díl po 4 zl 
6 gr 5 den. 
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             f 112a 
50 S[irotci] n[ebožky] Kateřiny Krchňavé 
 
   K tomu statku jest nápadníkuo 6, Jan, Matouš, Václav, Anna, 
Pavel a Zuzanna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech toto: 
   V statku n[ebožtíka] Matěje Krchňavého dílu nedobraného 
zuostává ještě 58 zl 15 gr. 
   Na podsedku novým při lázni petrovské vystaveným 15 zl. 
   Na vinohradě novosadu nad Zbavsa horou, Matoušovi synu 
jejímu prodaným, zuostává 15 zl, placením od letha 1605 podle 
ourody po 2 zl. 
   Kráva zuostala 1 za 4 zl. 
                         Summa všeho statku učiní 92 zl 15 gr. 
 
   Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají podle kšaftu: 
   Na kostel petrovský 8 zl. 
   Janovi a Kateřině, dítkám n[ebožtíka] Pavla Nováka, vnukům 
jejím 10 zl. 
   Martinovi, synu Matoušový[mu] 5 zl. 
   Pavlovi, synu Václavový[mu] 5 zl. 
   Zuzanně dceři její 20 zl. 
   Janovi synu jejímu 13 zl. 
                                           Summa dluhův 61 zl. 
   Zuostává čistého statku mimo dluhy 31 zl 15 gr. 
   Dělíc to na 6 díluo, přijde každému na díl jeho po 5 zl  
7 ½ gr. 
             f 112b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Mackového přijato z statku 
n[ebožtíka] Matěje Krchňavého dílu 8 zl. Ty sou vydány na 
kostel petrovský. 
   Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Mathouše 
Krchňavého za vinohrad v Zbavsa hoře 2 zl. 
   Též on Mathouš porazil sobě na tom svém vinohradě v Zbavsa 
hoře, což jemu v tomto statku dílu jeho po Kateřině Krchňavé 
matce jeho náleželo, totiž 5 zl 7 ½ gr. 
   Též on srazil sobě, což Martinovi synu jeho poručeno bylo a 
on zemrouc, na otce připadly, na vinohradě v Zbavsa hoře 5 zl. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matouše za 
Zbavsa horu 1 zl. Ten přijala Zuzanna na díl svůj. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařovýho přijato od Mathouše 
Krchňavého za Zbavsa horu ostat[ních] 1 zl 22 ½ gr. A tak 
vinohrad ten doplatil. 
   Ty sou odvedeny starším bobalovským na díl Annin. 
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   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého z statku neb[ožtíka] 
Matěje Krchňavýho dílu neb[ožky] Kateřiny Krchňavé nedobraného 
přijato 4 zl 5 gr 6 ½ den. 
   Ty přijala Zuzanna na díl svůj. Ty peníze se při statku 
Mathouše Surýho vypisovati mají. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařové[ho] z statku Matěje 
Krchňavého přijato za rok 1615 a 1616 peněz 12 zl 15 gr. Ty 
sou odvedeny do statku Matouše Surýho. 
   Letha 1623 za fojta Pavla Krchňavého z statku Matěje 
Krchňavého přijato 2 zl. Ty jsou odvedeny do statku Matouše 
Surého. 
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             f 114a 
51 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krejčířového 
 
   K tomu statku jest 4, Daniel, Martin, Anna a Kateřina. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt s půl lánem roli v 10 zl. 
   Achtel vinnohradu v Růžené zaplacený za 20 zl. 
   Louka za Stařínem za 8 zl. 
   Chmelinec za Stařínem za 5 zl. 
   Štěpnice za lávkami zaa 4 ul. 
   Čtyry grevty vinohradu v Tmici za 10 zl. 
   Kožich a z lože šatou za 4 zl. 
                                           Summa statku 61 zl. 
   Dělíc tu summu na 4 díly, přijde na kažého po 15 zl 7 ½ gr. 
 
   Daniel podle kšaftu otce svého přijal grunt s poluláním za 
10 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Růžené za 10 zl. 
   Půl louky za Stařínem za 4 zl. 
                                             Summa toho 24 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 15 zl 7 ½ gr. Zůstává 
dopláceti 8 zl 22 ½ gr placením po 2 zl. 
 
   Václav Jana Maškových na díl Kateřiny manželky své přijal  
2 grefty ve Tmici v 5 gr. 
   Půl louky za Stařínem v 4 zl. 

       Summa toho 9 zl.  
   Zůstává se jemu dodati 6 zl 7 ½ gr. 
 
   Anně sirotku na díl její zanechává se 2 gefty vinohradu ve 
Tmici v 5 zl. 
   Štěpnice za lávkami v 4 zl. 
   Kožich a z lože šatů v 4 zl. 
                                             Summa toho 13 zl. 
   Zůstává se jí dodati 2 zl 7 ½ gr. 
 
   Jakož Daniel zůstával dopláceti nápadníkům svrchu psaným, 
totiž Martinovi 7 ½ gr, Václavovi Jana Maškových 6 zl 7 ½ gr, 
ti nápadníci to všeckno témuž Danielovi odstoupili, toliko aby 
Anně sestře své ty 2 zl 7 ½ gr doplatil. 
   Těch 2 grefty ve Tmici a štěpnice za lávkami Anně sirotku 
náležitých užívati má Daniel a Václav Jana Maškových do zrostu 
jejího a mají chovati sirotka při sobě a opatrovati. 
 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhova jakož nápadníci svrchu 
psaní statkem pozuostalým po nebo[žtíku] Janovi Krejčířovi se 
rozdělili a na dítky od Johanky sestry jejich zapomenuli, 
protož podle vejpovědi urozeného pana Jana Urbana Domanského 
z Domanína, ouředníka toho času na Strážnici, mají a povinni 
budou Anně a Zuzanně od dotčené Johanky, dítkám jejím    
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splozeným, díl matky jejich vyplniti, každý nápadník po 3 zl  
1 ½ gr, což učiní summy 12 zl 6 gr. Každý nápadník platiti má 
při každých Vánocích od letha 1609 po 1 zl. 
             f 115a 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového položil Daniel Jana 
Krejčířového na touž spravedlnost nápadníkům statku po 
neb[ožce] Johance Jana Krejčířového 3 zl 1 ½ gr. Ty přijal 
Vácslav Slavík z Strážnice na díl Anny manželky svý. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého položil Martin, syn Jana 
Krejčířového, což tak do tohoto statku nápadníkům po neb[ožce] 
Johance zaplatiti měl, totiž 3 zl 1 ½ gr. 
   Též Vácslav Jana Maškových, manžel Kateřiny ut s[upr]a, 
týmž nápadníkům položil 2 zl. 
   Z toho dáno Václavovi Slavíčkovi na díl Anny 3 zl 1 ½ gr. A 
tak tu táž Anna nic nemá. 
   Danielovi Koníčkovi na díl Zuzanny manželky jeho dáno 2 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Pavla Holby 
z Bobalova za vinohrad 2 grefty ve Tmici, když jest prodán 
k sirotčímu dobrýmu za 36 zl, placením od letha ut s[upr]a, 
místo závdanku ročních peněz 1 zl 4 gr. 
   Ten přijal Daniel Koníček na díl Zuzanny manželky své 
z dílu Anny, sirotka n[ebožtíka] Jana Krejčířového, podle 
vejpovědi od pana Jana Urbana Domanského učiněného. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového od Pavla Holby přijato 
za vinohrad ve Tmici peněz 1 zl. Ten jest vydán Danielovi 
Koníčkovi na díl manželky jeho. 
   Pavel Holba prodal ten vinohrad Danielovi Jakšovému za tu 
summu na též placení, jak jej sám měl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Daniele 
Jakšového z Bobalova za vinohrad přijato 2 zl. Ty jsou vydány 
Danielovi Koníčkovi po Zuzanně. A již tu nic víc nemá. 
   Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého přijato od 
Daniele Jakšového z Bobalova za vinohrad v Staré hoře 1 zl.    
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(Na volně přiloženém lístku:) 
 
   Letha 1626 ve čtvrtek první v postě v registřích sirotčích 
dědiny Petrova při statku Jana Krejčířového nachází se, že 
Anně sirotku spravedlnosti po témž Janovi Krejčířovém otci 
jejím i s penězi vydělanými přímo to, což jest od Johanky, 
sestry jejich splozené (na kteréž sou při spravování toho 
statku byli pozapomenuli), 3 zl 1 ½ gr poraženo, náleží 
jmenovitě 44 zl 5 gr. 
 
   A ta se jí takto nachází: 
   Štěpnice za lávkami za 4 zl. 
   Kožich a s lože šatů, jestli ničí nejsou aneb jestliže od 
nepřátel nejsou vzaté, za 4 zl. 
   Na Danielovi Krejčířovém bratru jejím 2 zl 7 ½ gr. 
   Za JM Pánem hotových 1 zl. 
   Na 2 greftích vinoh[radu] ve Tmici Pavla Holby 31 zl 26 gr. 
   Na Václavovi Jana Maškových svagkovi jejím 1 zl 1 ½ gr. 
                                           [Summa] 44 zl 5 gr. 
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             f 116a 
52 S[irotci] n[ebožtíka] Urbana Valača 
 
   K tomu statku sou sirotci 3, Pavel, Zuzanna a Jíra jest 
zajatý od nepřítele. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt s poluláním zaplacený. 
   Achtel vinohradu v Růžené zaplacený za 20 zl. 
   Loučka v Orlí zaplacená za 8 zl. 
   Roubanice v nových za 2 zl. 
                                           Summa statku 30 zl. 
   Z toho se zaplatiti má dluhu Jakubovi Dobrušovýmu zeti  
4 zl. Zůstává čistého statku 26 zl. 
   To dělíc na 3 díly, přijde každému po 8 zl 20 gr. 
 
   Pavel přijal na díl svuoj půl achtele vinohradu v Růžené 
v 10 zl. 
   Zůstává dopláceti 1 zl 10 gr. 
 
   Jan Škrabal na díl Zuzanny manželky své přijal druhého půl 
achtele vinohradu v Růžené v 10 zl. 
   Zůstává dopláceti 1 zl 10 gr. 
 
   Na Jíru sirotka zajatého zanechává se louka v Orlí a 
rúbanice v nových v 10 zl. 
   Zůstává se dopláceti 1 zl 10 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jana 
Škráška na doplacení vinohradu v Růžené 1 zl 10 gr. A tak týž 
vinohrad zaplacený má. Ty jsou vydány Jakubovi Dobrušovýmu 
Židu na dluh ut s[upr]a. 
             f 116b 
   Jakož Pavlovi náleželo půl achtele vinohradu v Růžené na 
díl jeho, ten vinohrad jakožto [po] sirotku zběhlým na Jeho 
Mi[l]ost Pána obrácen a prodán jest Janovi Škráškovi za summu 
10 zl. Na to položil závdanku 2 zl 20 gr, přijal je Soplivý 
Žid na dluh svůj a tak dopláceti má od letha 1610 podle ourody 
po 2 zl. Rukoj[mě] Mikuláš Kušánek a Pavel Krchňavý S.R.S.N. 
   Letha 1611 za fojta Václava Matoušového přijato od Jana 
Škráška za vinohrad 2 zl. Přijaty k ruce panské po s[irotku] 
zběhlým. 
   Letha 1612 a 1613 za fojta Václava Matouškového přijato od 
Jana Škráška za vinoh[rad] 2 zl. Přijaty sou k ruce panské po 
s[irotku] zběhlým. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho přijato od Jana Škráška 
za vinohrad v Růženné 2 zl. Ty sou přijaty k ruce panské po 
Pavlovi sirotku zběhlým. 
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   Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana Škráška 
za vinohrad peněz posledních v hoře Růženné 1 zl 10 gr. A tak 
ten vinohrad má zouplna doplacený 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého Martin Škrášek 
položil za ten grunt peněz prvních 2 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Martina Škráška 
za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Janovi 
Škráškovi na díl manželky jeho Zuzany, dcery n[ebožtíka] 
Urbana Valače 1 zl 10 gr. 
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             f 117a 
53 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Krchňavého 
 
   K tomu statku jest sirotek 1 Pavel a Kateřina mateř jeho 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti roro: 
   Grunt 8 zaplacený za 50 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Růžené zaplacený za 60 zl. 
   Roli v Hačkách zaplacená za 30 zl. 
   Peněz hotových 24 zl. 
                                          Summa statku 164 zl. 
   Dělíc to na 2 díly, přijde každému po 82 zl. 
 
   Jíra Tuhých na díl Kateřiny manželky své podle poručenství 
n[ebožtíka] Václava Krchňavého přijal gru[nt] v 50 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Růžené v 60 zl. 
   Peněz hotových 14 zl. 
                                            Summa toho 124 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 82 zl. 
   Zůstává dopláceti 42 zl, placením po 3 zl. 
 
   Pavlovi sirotku zanechává se na díl jeho roli v Hačkách ve 
30 zl. 
   Peněz hotových 10 zl. Ty peníze zůstávají při Jírovi 
Tuhých, pokudž Pavel sirotek k učení do školy nepřijde, má 
jich užívati, a když se učiti bude, aby je[mu] na učení 
vydávány byly. 
   Zůstává se je[mu] dodati k doplacení dílu jeho 42 zl. 
   Více tomu samému sirotku náleží nápadu po n[ebožtíku] 
Janovi Krchňavém strejci jeho 22 zl 8 gr 2 den. Ty je[mu] 
platiti se mají z vinohradu v Horní hoře Matouše Krchňavého 
strejci jeho. 
             f 117b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za fojta Václava Matouškového přijato od Jíry 
Tuhýho na těch 10 zl Pavlových, kderéž za ním jsou, 15 gr. Ty 
sou dány písaři od spravování statku. 
   Letha 1608 za fojta Tomáše Smrhy přijato od Jíry Tuhého za 
statek 1 zl 15 gr. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijalo od Jana Tuhého 
na místě Jíry Škřivánka za vinohrad v Růžené 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Matouškového přijato od Jana 
Kostickýho za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jana Kostickýho za 
vinohrad v Růženné přijato 2 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Jana 
Kostického 3 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového od Jana Kostického 
z Starého města přijato za vinohrad v Růženné 1 zl. Ten jest 
vydán Pavlovi sirotku na šaty 1 zl. 
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   Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Kostického 
z Starého města přijato za vinohrad v Růžené 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Kostického 
z Starého města za vinohrad v Růžené přijato 3 zl. 
 
   Pavel, sirotek svrchu psaný, umřel a spravedlnosti po sobě 
jemu náležité zanechal summy 102 zl 23 gr 2 den. Ta 
spravedlnost připadla na Pavla Krchňavýho, Zuzannu sestru jeho 
a na sirotka n[ebožtíka] Pavla Nováka zplozeného syna od Anny 
Krchňavé, dělíc na tři díly dostane se na jeden díl po 34 zl  
7 gr 5 den. 
   Z toho nápadu ti nápadníci poznamenaní uvolili se dáti na 
kostel petrovský, totiž 4 zl. 
   Letha 1623 za fojta petrovskýho Pavla Krchňavýho od Jana 
Kostického přijato za vinoh[rad] v Růženej 2 zl. Ty přijali 
Pavel Krchňavý a Zuzanna sestra jeho. 
   Ve truhlici sirotčí petrovské bylo položených peněz od Jana 
Kostickýho za vinoh[rad] 3 zl. Ty jsou také přijali Pavel 
Krchňavý a Zuzanna sestra jeho. 
             f 118a 
   A jakož v tomto statku zanechána byla sirotku Pavlovi roli 
slove v Hačkách ve 30 zl, tou rolí podělili se, Pavel vzal 
polovici za 15 zl a Zuzanna sestra jeho za 15 zl. 
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             f 119a 
54 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vašiny 
 
   K tomu statku jest sirotkou 3, Jíra, Pavel a Kateřina. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Půl achtele vinohradu v Dolní hoře zaplacený, prodaný 
Jírovi Kopcovi za 20 zl. Závdanku dáti má z užitku 4 zl a 
platiti každého roku podle ourody po 3 zl. Rukojmě Jíra 
Tuhých, Martin Hlaváček S.R.S.A N. 
                                           Summa statku 50 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Matoušovi Ostřešovskému za obilé 12 zl. 
   Šalomounovi Soplivýmu Židu dluhu 7 zl 14 gr. 
                                     Summa dluhův 19 zl 14 gr. 
   Zůstává čistého statku 30 zl 16 gr. 
   To dělíc na 3 díly, přijde každému po 10 zl 5 gr 2 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Jíry Kopce 
závdanku za vinohrad v Dolní hoře 4 zl. Ty jsou vydány 
Matyášovi Ostřešovskýmu na dluh jeho. 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato [od] Jíry Kopce 
za Dolní horu 1 zl 15 gr. Ty přijal Šalomoun Soplivý. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jíry Kopce 
za vinohrad 2 zl. Přijal je Šalomoun Soplivý. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařovýho přijato od Jíry Kopce 
za vinohrad 3 zl. Dány sou Šalomounovi Soplivýmu na dluh jeho. 
Zůstává se jemu doplatiti na týž dluh ještě 29 gr. 
             f 119b 
   Letha 1612 za fojta Václava Matouškova přijato od Jíry 
Kopce za vinohrad v Dolní hoře 29 gr. Ty přijal Šalomún 
Soplivý. A tak je[mu] dluh doplacen. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Kopce za 
Dolní horu 3 zl. 
   NB. Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 10 zl 5 gr 
2 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské 
obrácena. Act[um] ut s[upr]a. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holých od Jíry Kopce za 
vinohrad v Dolní hoře přijato 3 zl. Ty sou dány Mathyášovi 
Ostřešovskýmu na dluh jeho. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka Jíra Kopců položil 
za vinohrad svůj v Dolní hoře peněz ročních 3 zl. Z toho dáno 
Matyášovi Ostřešovskému na dluh posledních peněz, čím mu dluh 
doplacen 2 zl a k ruce JM Pána přijato z tych peněz 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového Jíra Kopců položil za 
vinohrad v hoře Dolní peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty sou přijaté 
k ruce JM Páně. 
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   Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Kopce přijato 
za vinohrad v Dolní hoře 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jíry Kopce přijato 
za vinohrad v Dolní hoře anebo od Jíry Calába na místě jeho  
2 zl. Ty jsou obrácené k ruce JM Páně. 
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             f 120a 
55 S[irotci] n[ebožtíka] Matyáše Krejčířového 
 
   K tomu statku jsou sirotci 3, Jíra, Jan a Anna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Vinohrad v Veselé hoře prodaný Jírovi Lukáše Krejčířového 
za 20 zl. Závdanku dáti má z užitku 1 zl a platiti podle 
ouorody po 2 zl. Rukojmě Pavel Krchňavý, Jan Kvasničků 
S.R.S.N. 
   Vinohrad v Staré hoře prodán Jírovi Oříškovi za summu  
25 zl, placení po 4 zl podle ourody. 
                                     Summa statku [neuvedeno]. 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Jíry Lukáše 
Krejčířového závdanku za vinohrad 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového Jíra Lukáše 
Krejčířova prodal ten vinohrad ut s[upr]a Petrovi Markových 
masaři za summu 24 zl. Závdanku je[mu] dal 4 zl a pustil jemu, 
což zaplaceného měl, 1 zl, platiti má od leta 1612 podli 
ourody po 2 zl. Odevz[dán] za volný a svobodný. Rukojmě Jan 
Škrášek, Pavel Krchňavý S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Petra 
Markových masaře za vinohrad 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Oříška za 
Starou horu 2 zl. 
   NB. Jakož náleželo Anně a Janovi dílů jejich každýmu po  
6 zl 20 gr summy 13 zl 10 gr, ta spravedlnost jakožto po 
zběhlých jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co 
na dluhu za pánem bylo 4 zl, ostatek po letech jíti má. 
Act[um] ut s[upra].          f 120b 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého od Jíry Oříška za 
vinohrad v Staré hoře přijato 3 zl. Ty sou přijaty k ruce 
panské po sirotcích zběhlých.  
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka Jíra Oříšek položil 
za vinohrad svůj v Staré hoře 3 zl. Ty sou přijaty k ruce 
panské po s[irotcích] zběhlých. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového Jíra Oříšek položil za 
vinohrad v Staré hoře 2 zl. Jsou přijaté k ruce JM Páně. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jiříka Voříška 
přijato peněz za vinohrad v Staré hoře 4 zl. Ty jsou obrácené 
k ruce JM Páně. 
   Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jiříka Voříška za 
vinohrad v Staré hoře přij[ato] 4 zl. Ty sú obrácené k ruce JM 
Páně. 
   Leta Páně 1620 za ouředníka pana Thobiáše Purgkrábka 
z poručení jeho prodán jest ten vinohrad v hoře Veselé 
(poněvadž prve od leta 1612 za něj žádný nic neplatil) Janovi 
Malenovskému na Předměstí strážnickým za 20 zl. Závdanku dal 
při odevzdávce 12 zl, jsou obrácené k ruce JM Páně po 
sirotcích zběhlých, ostatek 8 zl položiti má z oužitku vinného 
leta 1621. 
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             f 121a 
56 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Bučka 
 
   K tomu statku sou sirotci 2, Jan, Lukáš. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt zaplacený. 
   Půl achtele vinohradu v Staré hoře za 30 zl.  
   Jan sirotek ten vinohrad koupil a dílu svého sobě na něm 
srazil 15 zl. Zůstává Janovi dopláceti Lukášovi bratru své[mu] 
15 zl, placením každého roku po 2 zl podle ourody. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matouškova prodán vinohrad ut 
s[upr]a, když pustý byl, Pavlovi Martina Matouškových za summu 
25 zl. Závdanku dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1613 
podle ourody po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] 
Matěj Pavlíků, Václav Matoušků S.R.S.N. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1612 za fojta ut s[upr]a přijato závdanku za vinohrad 
1 zl. 
   NB. Jakož náleželo Lukášovi dílu jeho ještě 14 zl, ta 
spravedlnost jakožto po s[irotku] zběhlým jest k ruce panské 
obrácena. Act[um] ut s[upra]. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holých od Mathouše Polkovskýho 
na místě Pavla Mathouškových za vinohrad v Staré hoře přijato 
1 zl. Ten jest vzat k ruce panské po Lukášovi. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Matouše 
Polkovského za vinohrad v Staré hoře peněz ročních 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Matouše 
Polkovského za vinohrad v Staré hoře 1 zl. Jest přijat k ruce 
JM Páně. 
   Letha 1617 za fojt[a] Pavla Krchňavého přijato od Matouše 
Polkovského za vinohrad v Staré hoře peněz ročních 2 zl. Jsou 
přijaté k ruce JM Páně. 
   Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Matouše 
Polkovského přijato za vinohrad v Staré hoře 1 zl. Ten jest 
přijat k ruce JM Páně. 
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             f 122a 
57 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Surýho 
 
   K tomu statku jest nápadníků 5, Pavel, Matouš, Zuzanna, 
Johanka a Janovy děti. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, z vozem, pluhem, bránou a 
jiným nářadím, na němž zaplaceného jest 27 zl, placením po  
2 zl, až se předních peněz obci bobalovské 3 zl doplatí. 
   Vinohrad v Horní hoře z boudou, presem, na němž zaplaceného 
jest 90 zl. 
   Druhý vinohrad v tejž hoře, na němž zaplaceného j[es]t  
22 zl. 
   Na vinohradě Zbavsa hoře, kderýž drží jednu polovici Martin 
Kramář a druhou polovici Šebesta Kopec v Strážnici, 
zaplaceného 68 zl 15 gr. 
   Na gruntě 17 Martina Bílého zaplaceného 27 zl, placením po 
2 zl, až se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Skokovýho 41 zl vyplatí. 
                                    Summa statku 234 zl 15 gr. 
   Dělíc tu summu na 5 dílů, přijde každému na jeho díl po  
46 zl 27 gr. 
 
   Matouš přijal grunt z vinohradem v Horní hoře v summě  
117 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 46 zl 27 gr, zůstává 
dopláceti 70 zl 3 gr, placením podle ourody od letha 1608 po  
4 zl. 
             f 122b 
   Pavel přijal na svůj díl vinohrad v Horní hoře 22 zl. 
Zůstává se jemu dodati 24 zl 27 gr, ty jemu náležejí na 
vinohradě Matoušovém. 
 
   Zuzanna přijala peněz hotových z vinohradu Šebesty 
Zplasného 3 zl 15 gr a na vinohradě Šebestovém ukázáno jí  
28 zl. Zůstává se jí dodati 15 zl 12 gr, ty jí náležejí na 
vinohradě Matoušovým. 
 
   Johanka přijala peněz hotových z vinohradu Mikuláše 
Rivolových v [Z]bavse hoře 6 zl a na vinohradě Mikuláše Rivoly 
ukázáno jí 31 zl. Zůstává se jí ještě dodati 9 zl 27 gr, ty jí 
náleží na vinohradě Matoušovým. 
 
   Pavlovi a Mikulášovi, dítkám splozeným od Jana Surého, a 
Kuně mateři jejich díl jejich zouplna zůstává, totiž 46 zl  
27 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matouše za 
Horní horu lonské a letoší 6 zl. Ty přijal Pavel na díl svůj. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato od Matouše za 
Horní horu 2 zl. Přijal je Pavel na díl svůj. 
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   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Matouše 
za Horní horu 2 zl. Přijal je Pavel na díl svůj. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Mathouše za 
Horní horu 4 zl. Ty přijal Pavel na díl svůj. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Mathouš Surých vinohrad v Horní 
hoře prodal Mathoušovi Slezákovi, kterýž byl na díl svůj 
přijal, za summu tu totiž 117 zl a což na díl jeho přišlo, 
srazil sobě 46 zl 27 gr a což po letech zaplatil, to všechno 
mimo vzetí závdanku totiž 6 zl Mathoušovi Slezákovi pouští. A 
tak týž Mathouš Surý tu nic víc míti nebude. Platiti placením 
ut s[upr]a podle ourody po 4 zl. 
   Tento zápis jest omylně napsán a nic neplatí. 
             f 121b 
   Mathouš Surých prodal vinohrad, kterýž jemu byl v dílu dán, 
Mathoušovi Slezákovi za summu 90 zl a což na něm zaplaceného 
měl, to jest všechno mimo vzetí závdanku 6 zl Slezákovi 
pustil, za nejž platiti má podle ourody placením ut s[upr]a. A 
tak týž Mathouš díl svůj zouplna vyzdvihl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového položil Matouš 
Slezák Pavlovi Surýmu 3 ul. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Matouše Poláka za 
vinohrad 4 zl. Přijal je Pavel Surý. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holých od Mathouše Poláka za 
vinohrad v Horní hoře přijato 2 zl. Ty sou vydány Pavlovi ut 
s[upr]a na díl jeho. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Matouše 
Poláka jinak Polkovského za vinohrad peněz 3 zl. Z tych přijal 
Pavel Surý na díl svůj 1 zl a Janovy děti Pavel a Mikuláš 
každý po 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Matouše 
Poláka za vinohrad v Horní hoře 2 zl. Z toho přijal Pavel 1 zl 
a Mikuláš též 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Matouše 
Poláka za vinohrad v Horní hoře 2 zl. Z toho přijal Pavel 1 zl 
a Mikuláš též 1 zl. 
   Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého při posudcích 
petrovských jakož jest Matouš Polák maje v držení svém 
vinohrad těmto sirotkům náležitý v Horní hoře za něj neplatil 
a z gruntů panských odešel, toho vinohradu nedělaného 
zanechal, z jistým dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, toho 
času ouřadníka na Strážnici, fojt a starší petrovští prodali 
takový vinohrad v Horní hoře, s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry 
Surého náležitý, Pavlovi, Jana Surého synu, za summu tu, což 
se za něj vyplatiti má a v rejstřích sirotčích vyhledá bez 
závdanku, platiti jej má ten Pavel Surý po 4 zl podli ourody. 
Rukojmě Matouš Krchňavý a Muikuláš Baša SRSAN. 
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             f 123a 
58 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Ledabednáře 
 
   K tomu statku jsou sirotci 3, Pavel, Anna, Zuzanna a 
Zuzanna mateř jejich štvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek 46 prodán Jírovi Škřivánkovi za 25 zl bez 
závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Zbavsa hoře zaplacený za 70 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v též hoře prodán Bartoňovi 
Šarovcovi za 35 zl. Závdanku dáti má z užitku 2 zl a platiti 
každého roku podle ourody po 1 zl. Rukojmě Martin Bílý, Martin 
Martinků S.R.S.A.N. 
   Roubanice proti Stařínu za 10 zl. 
                                          Summa statku 140 zl. 
   Dělíc tu summu na 4 díly, přijde každému po 35 zl. 
 
   Zuzanna macocha přijala na svůj díl čtvrt achtele vinohradu 
v Zbavse hoře ve 35 zl. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla. 
   Táž Zuzanna umřela a ten díl svuoj poručila Pavlovi Holbovi 
bratru svému. 
 
   Pavel na díl svuoj přijal druhú polovici vinohradu od 
macošiného v 35 zl. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl. 
 
   Anně zanechává se na díl její roubanice v 10 zl. Zůstává se 
jí ještě dodati 25 zl. 
 
   Zuzanně díl její zouplna zůstává, totiž 35 zl. 
             f 123b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Bartoně 
Šarovce za vinohrad závdanku i peněz ročních 4 zl. 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Jíry 
Škřivánka za grunt 1 zl. Z toho dáno z dílů sirotčích písaři a 
ouřadu 1 zl 22 gr. 
   Pavlovi, sirotku nahoře psanému, náleží mimo díl jeho 
otcovský, který jemu otec za zdravého života oddal, čt[vrt] 
achtele vinohradu v Zbavsa hoře, který jest prodán Tomášovi 
Holých za 31 zl, platiti má podle ourody od leta 1609 po 3 zl. 
Rukojmě Václav Staňků, Macek Vančulů S.R.S.N. 
   Anně dáno na díl její hotových peněz, které přijal Matěj 
Bicáků z Hejsel muž její 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhova přijato od Jíry Škřivánka 
za grunt 2 zl. Ty přijal Matěj Bicáků do Hejsel na díl Anny 
manželky své. 
   Zuzanna umřela a dílu svého po sobě zanechala 35 zl. Ta 
spravedlnost připadla na Pavla a Annu, bratra a sestru její, 
přijde každému po 17 zl 15 gr. 
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   Od Řehoře Zábřeského na místě Tomáše Holého přijato za 
Zbavsa horu 1 zl. 
   Od Bartoně Šarovce přijato za druhou Zbavsa horu 1 zl. 
   Matějovi Bicákovi do Hýsel dáno 2 zl. 
   Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského i po Zuzanně, 
sestře jeho zemřelé, summy 52 zl 15 gr, ta spravedlnost 
jakožto po sirotku zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána jest 
obrácena. Z níž poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem 
bylo, 6 zl 3 gr, ostatek jíti má k ruce panské po letech. 
Act[um] za fojta Matěje Pavlíkového letha 1610. 
             f 124a 
   Letha 1610 za fojta Matěje Pavlíkového přijato od Vojtka 
Glivickýho za grunt 1 zl. Ten jest vzat k ruce panské po 
s[irotku] zběhlým. 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Vojtka 
Glivickýho za g[runt] 1 zl. Přijat jest k ruce panské po 
s[irotku] zběhlým. 
   Od Bartoše Šarovce přijato za vinohrad v Zbavsa hoře 2 zl. 
   Od Řehoře Zábřežskýho přijato za vinohrad též v Zbavsa hoře 
druhou polovici 2 zl. 
   Ty sou přijaty k ruce J.M. Páně po zběhlých. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Vojtka 
Glivickýho za g[runt] 1 zl. 
   Od Řehoře Zábřeskýho za vinohrad 1 zl 15 gr. 
   Od Bartoše Šarovce za vinohrad 1 zl. 
   NB. Bartoš Šarovec ten vinohrad, za kterýž platil, prodal 
Janovi Benešovskýmu za summu 35 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, 
ostatek platiti má od letha 1613 po 2 zl podli ourody. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za něj Martin Bílý, Jan 
Masařů S.R.S.N. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Vojtka Glivickýho 
za grunt 2 zl. 
   Od Řehoře Zábřeskýho za vinohrad 2 zl. 
   Ty 4 zl jsou přijaty k ruce panské. 
   Od Jana Benešovskýho za vinohrad 2 zl. Ty sou přijaty 
k ruce panské po s[irotku] zběhlým. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho přijato od Vojtka 
Glivickýho za grunt 2 zl. Ty jsou přijaty k ruce Jeho 
[Mil]osti Páně. 
   Od Jana Benešovskýho za vinohrad přijato 1 zl 15 gr. Ty sou 
k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijaty. 
   Od Eliáše Klempíře na místě Řehoře Zábřežskýho za vinohrad 
v Zbavsa hoře přijato 1 zl 15 gr. Ty sou též přijaty k ruce 
Jeho [Mil]osti Páně po s[irotcích] zběhlých. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Vojtka 
Glivického za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou přijaté k ruce 
JM Páně. 
   Od Jana Benešovského za vinohrad v Zbavsa hoře 1 zl. 
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   Leta 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Vojtka 
Glivického za grunt peněz ročních 1 zl. 
   Od Eliáše Klempíře za vinohrad v Zbavsa hoře 2 zl. Jsou 
přijaté k ruce JM Páně. 
   Od Jana Benešovského za vinohrad v Zbavsa hoře 1 zl. 
Přijaté k ruce JM Páně. 
             f 124b 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Vojtka 
Glivického za grunt přijato peněz ročních 2 zl. 
   Od Eliáše Klempíře za vinohrad v Zbavsa hoře 3 zl. 
   Od Jana Benešovského za vinohrad v Zbavsa hoře 2 zl. Ty sou 
obrácené k ruce JM Páně. 
   NB. Ty peníze nejsou vzaté k ruce JM Páně, nýbrž jsou 
vydány Matějovi Vicákovi do města Kyjova po Anně manželce 
jeho, totiž 7 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Vojtka 
Glivického za grunt přijato 1 zl. 
   Od Jana Benešovského za vinohrad v Zbavsa hoře 1 zl. 
   A jakož jest těchto sirotků peněz na dluhu za JM Pánem 
zůstávalo 2 zl 15 gr, ty sou k ruce JM Páně po Pavlovi sirotku 
zběhlém obrácené. 
   Od Eliáše Klempíře za vinohrad v [Z]bavsa hoře při[jato]  
2 zl. Ty sou k ruce JM Páně obrácené. 
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             f 125a 
59 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Černého 
 
   K tomu statku jest sirotek 1 Kateřina a Anna mateř její 
druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 47 zaplacený za 5 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Horní hoře zaplacené[ho] 21 zl, 
placením po 2 zl, až se předních peněz 9 zl vyplatí. 
   Vinohrad v Zadní hoře čtvrt achtele zaplaceného za 10 zl. 
   Čtvrt vinohradu nad Zbavsa horou novosad zaplacený za  
10 zl. 
                                           Summa statku 46 zl. 
   Z toho zaplatiti má obci petrovské dluhu 2 zl 15 gr. 
   Zůstává čistého statku k rozdělení 43 zl 15 gr. 
   To dělíc na 2 díly, přijde každému po 21 zl 22 ½ gr. 
 
   Martin Škrabák na díl Anny manželky své ujal podsedek 
s roubanicí v Čertoryjích v 5 zl. 
   Vinohrad v Zadní hoře v 10 zl. 
   Novosad nad Zbavsa horou v 10 zl. 
   Na půl achteli vinohradu v Horní hoře, což zaplaceného jest 
21 zl.                                       Summa toho 46 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 21 zl 22 ½ gr. 
   Zůstává dopláceti 24 zl 7 ½ gr, placením po 3 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Tomáše Smrhového přijato od Martina 
Škrabáka za statek 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Tomka Smrhového přijato od Martina 
Škrabáka za statek 1 zl. Ten jest dán Kateřině na učení šití. 
             f 125b 
   Letha 1609 za fojta Tomka Smrhového přijato přijato od Jíry 
Škrabáka za statek 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Jíry 
Škrabáka lonských a letoších za v[inohrad] 3 zl. Z toho dáno 
Kateřině od učení 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Škrabáka 
za g[runt] 2 zl 15 gr. Ty jsou vydány obci petrovské za dluh. 
   Letha 1614 za fojta Tomáše Holýho přijato od Martina 
Škrabáka za statek 3 zl. Z toho dáno Kateřině od učení šití na 
díl její 1 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Martina 
Škrabáka za statek s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Černého 3 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového za statek převzatý 
přijato těm sirotkům od Martina Škrabáka 3 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého Martin Škrabák 
položil za statek převzatý peněz ročních 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Pavla Krchňavého Martin Škrabák položil 
za statek převzatý ostatních 2 zl 22 ½ gr. 
   A tak Martin Škrabák ten statek doplatil. 



 

 

      123 
             f 127a 
60 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Surého 
 
   K tomu statku jsou dva sirotci, Pavel, Mikuláš a Kuna mateř 
jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   V statku n[ebožtíka] Jíry Surýho dědka jejich nápadu 
otcovského náleží jim 46 zl 27 gr. 
   Na gruntě 17 Martina Bílého posledních peněz náleží 18 zl, 
placením po 2 zl, až sirotci Jana Skokového svou spravedlnost 
vyzdvihnou. 
   Vinohrad novosad nad Růženú zaplacený za 10 zl. 
   Na vinohradě v Veselej zaplaceno 6 zl. 
                                     Summa statku 80 zl 27 gr. 
   Dělíc tu summu na tři díly, přijde na každého po 26 zl 29 
gr. 
 
   Kuna mateř přijala na svůj díl vinohrad novosad nad Růženú 
a na Veselej, co zaplacené jest, v summě 16 zl. Zůstává se jí 
dodati 10 zl 29 gr. Ty se jí ukazují na gruntě Martina Bílého. 
A tak díl svuoj zouplna přijala. 
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             f 129a 
61 S[irotci] n]ebožtíka] Jíry Tuhýho 
 
   K tomu statku jest sirotků dvé, Martin, Jan a Kateřina 
mateř jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 8 zaplacený ve 40 zl, placením od letha 1610 po 2 zl. 
   Na vinohradě v Růžené neb[ožtíka] Krchňavého zaplaceného  
20 zl, placením po 3 zl až se předních peněz 40 zl 15 gr 
s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Krchňavého vyplatí. 
   Též na druhém vinoh[radě] v též hoře zaplaceného posledních 
peněz 17 zl 15 gr, placením po 5 zl až se přední peníze komuž 
náleží vyplatí. 
   Na vinoh[radě] v Svárovejch zaplaceného na posledních 
penězích 20 zl 15 gr, placením po 5 zl až se přední peníze 
komuž náleží vyplatí. 
   Vína jedna bečka letha 1609 utěženého za 13 zl. 
                                          Summa statku 111 zl. 
 
   Z toho se dluhův zaplatiti má toto: 
   Balcarovi Súkeníkovi do Strážnice za sukno 2 zl. 
   Janovi Kvasničkovi za víno 16 gr 6 den. 
   Pavlovi Krchňavýmu za 3 máse vína 4 gr 2 den. 
   Simeonovi Blanařovýmu za 7 ½ másu vína 17 gr 2 den. 
   Martinovi Martinkovému za 4 měř[ice] rži po 13 gr 1 zl  
22 gr. 
   Jeho [Mil]osti Pánu za 2 měřice rži po 13 gr 26 gr. 
   Bartoloměji Šlechtovi za 2 měř[ice] ječmene po 22 ½ gr 
1 zl 15 gr. 
   Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Krchňavého, dluhu  
9 zl 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Krchňavých za vinoh[rad] 
zasedělých 1 zl 15 gr. 
   Sralovi Židu též zasedělých 2 zl 15 gr. 
   Jirglovi Krejčímu tímž spůsobem 2 zl 15 gr. 
                               Summa dluhův 23 zl 11 gr 2 den. 
                 f 129b 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 87 zl 18 gr  
5 den. 
   To dělíc na 3 díly, přijde na každého po 29 zl 6 gr  
1 ½ den. 
 
   Kateřina přijala na díl svůj podsedek ve 40 zl. Z toho sobě 
srazila dílu svého 29 zl 6 gr 1 ½ den, zuostává dopláceti 
sirotkům 10 zl 23 gr 5 ½ den, placením od letha 1610 po 2 zl. 
   NB. Což jest od letha 1610 až do letha 1614 od Jíry 
Škřivánka za grunt položeno, totiž 10 zl 23 gr 5 ½ den, ty 
všecky peníze do tohoto statku náležejí, jakž o tom při témž 
statku gruntě, též i při statku Vítka Chmelovýho v počtu 31 
zapsáno se nachází. Dluhy tyto zaplaceny. 
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   Ti oba sirotci Martin a Jan i s mateří jejich Kateřinou 
zemřeli a ten statek připadl na Lukáše Kopýtko po manželce 
jeho Anně, sestře neboštíka Jíry Tuhého. 
 
   Letha 1625 za fojta Jana Velického jakož jest nadepsanému 
Lukášovi Kopýtkovi jmenovaným nápadem na vinohradě v Svárových 
na posledních penězích zaplaceného náleželo 20 zl 15 gr, 
takové peníze prodal jest Martinovi Žilovému, držiteli toho 
vinohradu, za hotové 2 zl 7 ½ gr. 
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             f 132a 
62 S[irotci] n[ebožtíka] Burjana Lacinovskýho 
 
   K tomu statku sou sirotci 2, Dorota, Anka a Kateřina mateř 
jejich třetí. 
   Našlo se jim spravedlnosti na těchto věcech: 
   Na gruntě 45 Jana Sejkory předních peněz 20 zl, placením od 
letha 1612 po 2 zl. 
   Dělíc to na 3 díly, přijde na každý po 6 zl 20 gr. 
   Zvláště těm sirotkům náleží půl achtele vinohradu ve Tmici, 
kterýž jim neb[ožtík] Jan Škrabák ujec jejich poručil, a jest 
prodán Izaiášovi Kušánkovýmu za 49 zl. Závdanku dáti má 1 zl, 
platiti má po 3 zl vedle ourody. Rukojmě Jíra Lukášů, Martin 
Burjanů S.R.S.a N. 
   Dělíc to na dva díly, přijde na každý po 24 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1611 za fojta Jana Masařového přijato od Mathouše 
Frydeckýho za grunt 2 zl. Ty sou vydány Dorotě Chromej na ruku 
na vyživení její. 
   Od Izaiáše Kušánkovýho závdanku za vinohrad 1 zl. Vydán 
Kateřině mateři na díl její. 
   Letha 1612 za fojta Václava Matoušového přijato od Jana 
Sýkory za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině mateři 1 zl. 
   Od Izaiáše Kušánkova přijato za Tmici 1 zl 15 gr. 
   Též od něho přijato lonských 1 zl 15 gr. 
   Ten vinohrad ut s[upr]a po smrti Izaiáše Kušánka prodali 
nápadníci po něm zuostalí Janovi Malíkovi masaři za summu  
50 zl. Závdanku dal jim 5 zl, ostatek platiti má podle ourody 
od letha 1613 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] 
Tomek Smrhů, Jíra Škřivánek S.R.S.N. 
   Dorotě Chromé dáno na díl její 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Sýkory za 
grunt 1 zl 15 gr. 
   Od Jana Malíka masaře za vinohrad 3 zl. Přijala je Dorota 
Chromá na díl svůj. 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holýho od Jana Sýkory přijato 
za grunt 2 zl. 
   Od Jana Malíka za vinohrad přijato 2 zl. 
   Dorotě Chromé dáno na díl její 2 zl. 
             f 132b 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Škřivánka přijato od Bartoně 
Žeravského za vinohrad na místě Jana Malíka masaře 3 zl. Ty 
sou vydány Dorotě na díl její. 
   Od Jana Sýkory přijato za grunt 2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masařového  přijato od Jana Sýkory 
za grunt peněz ročních 2 zl. 
   Leta ut s[upr]a za fojta Jana Masařového od Bartoně 
Žeravského přijato za vinohrad peněz 3 zl.  
   Těch 5 zl přijato k ruce JM Páně. 
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   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Řeháka 
přijato za grunt peněz 2 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Řeháka 
přijato za grunt peněz 2 zl. 
   Od Bartoně Žeravského za vinohrad ve Tmici přijato 2 zl. 
   A jakož jest Dorotě, kteráž se zmrhala, spravedlnosti 
náleželo mimo prvnější vyzdvižení 12 zl 15 gr, ta jest k ruce 
JM Páně obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem 
bylo 7 zl 8 gr, ostatek se po letech vyzdvihovati má. 
   Letha Páně 1623 Pavel Krchňavý, fojt petrovský, správu 
učinil, že Malík masař prodal svrchu psaný vinoh[rad] v hoře 
Tmici Bartoňovi Žeravskýmu a cožkoliv měl ten Malík masař 
zaplaceného, to jest pustil Bartoňovi Žeravskýmu, totiž 10 zl, 
a Bartoň Žeravský zase prodal tenž vinohrad ve Tmici Václavovi 
Matuškovému za summu 50 zl. Závdanku jemu dal 8 zl a pustil 
jemu Bartoň Žeravský, což jemu Malík masař zaplacených peněz 
byl připrodal 10 zl. A tak Václav Matušků má na tom vinohradě 
zaplaceného 18 zl, platiti jej má po 2 zl. 
   Letha 1632 za fojta Pavla Jana Surého Vácslav Matoušků 
položil za vinohrad ten ut s[upr]a 2 zl. Ty přijala Anna, 
dcera n[ebožtíka] Burjana Lacinovského. 
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             f 135a 
63 Sta[tek] n[ebožtíka] Mathouše Surýho 
 
   K tomu statku jest sirotek 1, Zuzanna a Zuzanna mateř její 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 44 ze čtvrtí roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem i 
s obilím osetým, s krávou 1 a s dobytkem svinským zaplacenej 
za 40 zl. 
   Na vinohradě v hoře Svárové vyplacených 13 zl, placením 
podle ourody po 3 zl až se předních peněz 27 zl na s[irotky] 
n[ebožtíka] Pavla Nováka vyplatí. 
   Štěpnice Jurkovská zaplacená ve 30 zl. 
   V statku neb[ožtíka] Matěje Krchňavého dílu Zuzanny 
manželky jeho po bratřích zemřelých nedobraného 6 zl 5 gr     
6 den. 
   V statku neb[ožky] Kateřiny Krchňavé tejž Zuzanně 
poručených i dílu nedobraného 24 zl 7 ½ gr. 
   Více v témž statku tejž Zuzanně dílu po Janovi, bratru 
jejím zemřelém, i z poručených jemu náleží 3 zl 19 ½ gr. 
                         Summa všeho statku 117 zl 2 gr 6 den. 
   Dělíc tou summu na 2 díly, přijde na 1 díl po 58 zl 16 gr  
3 den. 
 
   Zuzanna vdova podle poručenství nebožštíka manžela jejího 
ujala grunt ze čtvrtí roli a s jiným všelikým svrchu psaným 
poručenstvím v summě 40 zl. A tak jí zůstává dodati na 
doplnění dílu jejího 18 zl 16 gr 3 den. 
 
   Zuzanně sirotku podle poručenství neb[ožtíka] otce jejího 
zanechává se na díl její štěpnice Jurkovská ve 30 zl. A tak 
zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího 28 zl 16 gr  
3 den. 
   Z toho dílu Zuzanny sirotka podli poručenství neb[ožtíka] 
otce jejího má se zaplatiti strejcům jejím Pavlovi a 
Mikulášovi každému po 5 zl, učiní 10 zl. 
             f 135b 
   Více Zuzanně sirotku náleží kráva 1, kteráž zůstává při 
Zuzanně mateři její. Má takovou krávu do zrostu dcery své 
dochovati a potom vydati. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého z statku neb[ožtíka] 
Matěje Krchňavého dílu Zuzanninýho nedobraného přijato 
ostatek, totiž 6 zl 5 gr 6 den. 
   Z statku neb[ožky] Kateřiny Krchňavé přijato 4 zl 5 gr  
6 ½ den. 
   Ty oboje peníze těch 10 zl 11 gr 5 ½ den přijala Zuzanna 
mateř na díl svůj. 
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   Leta 1616 za fojta Jana Masařového z statku n[ebožky] 
Kateřiny Krchňavé přijato za rok 1615 a 1616 12 zl 15 gr. 
   Z toho dáno Zuzanně vdově na díl její 5 zl 15 gr. 
   Letha 1623 za fojta Pavla Krchňavého z statku Kateřiny 
Krchňavé přijato peněz 2 zl. Ty jsou vydány Zuzanně na díl 
její. 
   Zůstává se jí ještě dodati 18 gr 4 ½ den a tak bude svůj 
díl míti zouplna [zaplacený]. 
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             f 137a 
64 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Vančule 
 
   K tomu statku jsou sirotci 4, Anna, Mikuláš, Zuzanna, Pavel 
a Kateřina mateř jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 20 vyplacených 45 zl, placením po 2 zl až se 
předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Chandořila 5 zl 
vyplatí. 
   Na vinohradě ve Tmici Jana Konečnýho vyplacených 6 zl, 
placením podli ouorody po 2 zl, když se předních peněz 
Vácslavovi Sýkorovi 24 zl vyplatí. 
                                      Summa toho statku 51 zl. 
   Dělíc tou summu na 5 dílův, dostane se na každý díl po  
10 zl 6 gr. 
 
   Kateřina, mateř těch sirotkův, ujala grunt s půl lánem 
roli, s jednou klisnou, s hříbětem 1, s osetím, s krávou 1 a  
2 kusy dobytka svinskýho, co na něm zaplaceného jest, ve  
45 zl. Z toho sobě porazila dílu svého 10 zl 6 gr a tak 
zůstává dopláceti sirotkům svým 34 zl 24 gr, placením ut 
s[upr]a. 
 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Masařového přijato od Jana 
Konečného za grunt 1 zl. Z toho dáno Anně na boty 24 gr, když 
ve dvoře byla. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Konečného 
přijato za grunt peněz ročních 1 zl. 
   Letha Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Jana Konečného 
přijato za grunt peněz ročních 1 zl. 
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             f 139a 
65 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krutýho 
 
   K tomu statku jest sirotkův 5, Adam, Kašpar, Vácslav, Eva, 
Dorota a Kateřina mateř jejich šestá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 35 vyplaceného s vydělanými 23 zl, placením po  
4 zl až se předních peněz Vácslavovi Mathouškovýmu 52 zl 
vyplní. 
   Na půl achteli vinohradu ve Tmici Jana Kostoura vyplacených 
14 zl, placení půl vínem až se přední peníze Abrahamovi 
koželuhu Židu, což na něm má, vyplatí. 
   Na roubanici v nových Adama, syna neboštíkova, vyplacených 
4 zl. 
                                     Summa všeho statku 41 zl. 
   Dělíc tou summu na 6 dílů, přijde na každý díl po 6 zl  
25 gr. 
 
   Adam ujal na díl svůj grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, 
s vozem, pluhem, s obsetím a jiným k tomu příslušenstvím, 
s tím, což na něm jest zaplaceného 23 zl. 
   Též přijal roubanici v nových, což na ní zaplaceného jest  
4 zl. 
                            Summa toho, což Adam přijal 27 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 6 zl 25 gr a tak zůstává 
dopláceti mimo poražení dílu svého 20 zl 5 gr, placením ut 
s[upr]a. 
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             f 141a 
66 S[irotci] n[ebožtíka] Thomáše Smrhového 
 
   K tomu statku sou sirotci 4, Martin, Vácslav, Kateřina, 
Mikuláš a Anna mateř jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, 
s obsetím, s 1 roubanicí, s dobytkem svinským a jiným 
hospodářstvím k tomu přináležejícím v summě 60 zl. 
   Půl achtele vinohradu ve Tmici zaplacenej ve 30 zl. 
   Druhý půl achtele vinohradu v tejž hoře ve 30 zl. 
   Vinohrad v Staré hoře zaplacenej ve 20 zl. 
   Na vinohradě v Horní hoře Jíry Kozáka (mimo škodování 21 zl 
26 ½ gr, že oulehlí ležel) vyplaceného 7 zl 15 gr, placením po 
2 zl. 
                              Summa všeho statku 147 zl 15 gr. 
   Dělíc tou summu na 5 dílův, přijde na jeden každý díl po  
29 zl 15 gr. 
 
   Anna, mateř těch sirotkův, podli poručenství neboštíkového 
přijala na díl svůj toto: 
   Grunt s půl lánem roli a s jiným všelikým vejš rozepsaným 
příslušenstvím ve 60 zl. 
   Půl achtele vinohradu ve Tmici ve 30 zl.    
   Vinohrad v Staré hoře ve 20 zl. 
       Summa toho, což Anna mateř na díl svůj přijala, 110 zl. 
   Z toho sobě na samým gruntě porazila dílu svého 29 zl  
15 gr. A tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti 80 zl 
15 gr, placením od letha 1615 po 4 zl. 
 
   Martin podle poručenství neb[ožtíka] otce jeho přijal na 
svůj díl půl achtele vinohradu ve Tmici ve 30 zl. Z toho sobě 
srazil dílu svého 19 zl 15 gr a tak zůstává mimo díl svůj za 
týž vinohrad dodati 15 gr. 
             f 141b 
   Více Martinovi samému náleží v statku neb[ožtíka] Šimka 
Janíkového od Lukáše ujce jeho jemu poručených mimo 4 zl, 
kteréž Tomek Smrhů otec jeho za živobytí svého na to vyzdvihl, 
ještě 15 zl 24 gr 1 ½ den. 
 
   Kateřině podli poručenství neb[ožtíka] otce jejího mimo díl 
její zůstává při Anně mateři její kráva 1 a jalovice 1, 
povinna jest to tejž Kateřině, když by k zrostu přišla, 
vydati. 
 
   Příjem a yvydání: 
   Letha 1614 za fojta Thomáše Holého z statku neb[ožtíka] 
Šimka Janíkového nápadu po Lukášovi poručených od něho 
Martinovi přijato 1 zl. Ten jest témuž Martinovi vydán. 
   Letha 1615 za fojta Jury Škřivánka přijato od Kašpara 
Krutého za grunt a statek 4 zl. 
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   Téhož leta přijato přijato od Jíry Kozáka za vinohrad peněz 
1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Masaře přijato od Kašpara Krutého 
peněz za grunt a statek 3 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Pavla Krchňavého od Kašpara Krutého 
přijato peněz za grunt a statek 3 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Pavla Krchňavého od Kašpara Krutého 
za grunt a statek přijato 3 zl. 
 
   Jakož jest Martinovi sirotku dílu jeho otcovského i od 
Lukáše ujce jeho jemu poručených náleželo mimo prvnější 
vyzdvižení 44 zl 9 gr ½ den, ta jest k ruce JM Páně připsána a 
obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem 
zůstávalo, totiž 11 zl, ostatek se po letech vyzdvihovati má. 
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             f 144a 
67 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Kolše 
 
   K tomu statku jest sirotků 4, Kateřina, Maryna, Margeta a 
Zuzana, mateř umřela. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 4 zaplaceného nachází se 26 zl. 
   Na kusu roli Jana Štěpance na Lazích 3 zl. 
   Kráva zůstala za 5 zl. 
   Rži utěženo na roli 25 m[ěřic], po 15 gr počítajíc učiní za 
ni 12 zl 15 gr. 
                                     Summa statku 46 zl 15 gr. 
   Dělíc summu na 4 díly, dostane se každému 11 zl 18 gr  
5 ¼ den. 
   Kateřina přijala na díl svůj rži 10 m[ěřic] po 15 gr a tak 
se jí má ještě dodati na díl její 6 zl 18 gr 5 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Grunt ten prodán Janovi Sýkorovi, závdanku dal 5 zl. 
   Za kus roli od Štěpance Jana přijato 1 zl. 
   Za 1 krávu přijato 5 zl. 
   Z toho vydáno za grunt verunku, co n[ebožtík] Jakub Koleš 
zaseděl 3 zl. 
   Na sklizení obilí naloženo 2 zl 15 gr. 
   Svrchu psaná réž prodána jest Pavlovi Krchňavému do 
Petrova, totiž 15 m[ěřic] po 15 gr. Má za ni při nejprvnějších 
posudcích peníze dáti. 
 
   Marijana, Margeta a Zuzanna sirotci zemřeli a ta 
spravedlnost zůstalá připadla všecka na Martina Valentových po 
Kateřině manželce jeho, sestře těch zemřelých sirotků. 
   Letha 1625 za fojta Jana Velického Pavel Krchňavý položil 
za 15 m[ěřic] rži po 15 gr podle smlouvy ut s[upr]a totiž 7 zl 
15 gr. Takové peníze vydané sou Martinovi Valentových po 
Kateřině manželce jeho. 
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             f 145a 
68 S[irotci] n[ebožtíka] Blažka Kopřivnické[ho] 
 
   K tomu statku jest sirotků 3, Jan, Martin a Kateřina, jsou 
malí 2 a Jan chodí po školách. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 27 zaplaceného a vydělaného na tom gruntě 20 zl. 
   Na vinohradě v Horní hoře vyplaceného 1 zl. 
   Na Thobiášovi Slepičkovi dluhu za vinohrad 12 zl. 
   Obilí zůstalo, totiž rži 5 m[ěřic], ječmene zůstalo  
5 m[ěřic], semence 1 m[ěřice] za 3 zl 26 gr. 
   Osetého obilí na poli 2 ½ honu poloulánních. 
   Vína zůstalo po něm 7 v[ěder] 3 čt[vrti] za 16 zl. 
   Peněz na Předměstí položených z gruntu na Potměchvatích již 
posledních 2 zl. 
   Kadečka pod vinohrady v 15 věder za 1 zl. 
                               Summa všeho statku 55 zl 26 gr. 
    
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Knězi Petrovi do Strážnice za obilí 3 zl. 
   Bartholomějovi Šlechtovi za obilí 3 zl.    
   Matyášovi Ostřešovskému za obilí 3 zl. 
   Thobiášovi Slepičkovi za obilí 3 zl. 
   Markusovi Židu půjčených a za 2 m[ěřice] ovsa 7 zl 26 gr. 
   Její [Mil]osti Paní Mariji Magdaleně za obilí 2 zl 15 gr. 
   Peněz vejrunkových 3 zl. 
   Do Fryštáku na Slizko půjčených peněz 15 zl. 
   Danielovi Holomkovýmu strejci půjčených 12 zl. 
                               Summa všech dluhův 47 zl 11 gr. 
             f 145b 
   Po zaplacení dluhův zůstává statku za 8 zl 15 gr. 
   Dělíc na 3 díly, dostane se každému 2 zl 25 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Za grunt prodaný přijato závdanku 12 zl. 
   Od Thobiáše Slepičky za vinohrad položených 12 zl. 
   Z Předměstí za grunt na Potměchvatích 2 zl. 
   Za 7 v[ěder] 3 čt[vrtě] vína po něm zůstalého přijato  
16 zl. 
   Za 5 m[ěřic] ječmene prodaného Židům, za 1 m[ěřici] semence 
prodaného 3 zl 26 gr. 
   Za kadečku v patnác[t] věder prodanú 1 zl. 
   Přijato peněz vejrunkových 1 zl. 
 
   Z toho zaplaceno knězi Petrovi dluhu za obilí 3 zl. 
   Do Fryštáku na Slizko peněz vypůjčených zaplaceno 10 zl. 
   Bartholomějovi Šlechtovi 3 zl. 
   Matyášovi Ostřešovskému 3 zl. 
   Thobiášovi Slepičkovi za obilí 3 zl. 
   Markusovi Židu 7 zl 26 gr. 
    



 

 

      136 
 
   Na peníze vejrunkové zaplaceno Matoušovi Slezákovi 1 zl. 
   Jakubovi Kopřivnickému, bratru Blažkovému, dáno na chování 
sirotků rži 5 m[ěřic] a ječmene 1 m[ěřici] a semence též  
1 m[ěřici] a peněz 15 gr. 
   Její [Mil]osti Paní Magdaleně z Kunovic 2 zl 15 gr. 
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             f 146a 
69 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Mackových 
 
   K tomu statku jest sirotků 2, Zuzanna, Jan a Anna mateř 
jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 37 s půl lánem roli, se dvěma koňmi, vozem, pluhem a 
jednú bránou, též loučkou v Hrádečnej, to všecko v summě jest 
30 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Staré hoře zaplacený za 50 zl. 
   Půl achtele vinohradu ve Tmici veliké zaplacené 50 zl. 
   Na vinohradě Jana Řeháka v novosadích v Růžené 23 zl. 
   Štěpnice u Proudu podle Rivolové a Pavlové za 6 zl. 
   Roubanice u Rohozného jezera zaplacená v 10 zl. 
   Krávy 4 zůstaly po něm. 
   Jan Pahnost v Strážnici dlužen 10 beček po 10 v[ědrech] 
nových, každou b[ečku] po 1 zl, učiní 10 zl. 
                Summa všeho statku svrchu psaného činí 179 zl. 
    
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Janovi Vojnovi půjčených peněz dluhu zůstává 6 zl. 
   Poručeno na kostel petrovský 2 zl. 
                                             Summa dluhů 8 zl. 
   Sejmouce z toho na zaplacení dluhů napřed psaných, zůstává 
čistého statku 171 zl. 
   Dělíc to na tři díly, přijde na jeden díl po 57 zl. 
             f 146b 
   Anna, mateř těch sirotků, přijala grunt s půl lánem roli, 
se dvěma koňmi, vozem, pluhem, s jednou bránou, též s loučkou 
v Hrádečné, všecko v summě 30 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Staré hoře zaplacený v 50 zl. 
   Roubanici u Rohozného v summě 10 zl. 
                   Summa, což Anna matka přijímá statku 90 zl. 
   Srazíc sobě dílu svého 57 zl, dostane se dopláceti, což 
přebrala mimo díl svůj, na sirotky 33 zl, placení po 2 zl 
počna letha 1620. 
 
   Zuzaně zanechává se štěpnice u Proudu v 6 zl. Dostane se jí 
doplatiti na doplnění dílu 51 zl. 
 
   Janovi zanechává se podle poručenství půl achtele vinohradu 
ve Tmici 50 zl. Přijde se jemu doplatiti 7 zl. 
 
   Zuzaně mají takto vyplniti, totiž: 
   Z gruntu svrchu psaného, kterýž mateř těch sirotků ujala, 
má se jí po 2 zl platiti 33 zl. 
   Z vinohradu Jana Řeháka v novosadě 18 zl. 
                                             Summa toho 51 zl. 
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   Janovi takto mají vyplniti: 
   Z vinohradu Jana Řeháka v novosadě 5 zl. 
   A ostatek z toho statku doplatiti se má 2 zl. 
             f 147a 
   Krávy 2 podle poručenství neboštíkového jsou mateři 
zanechány a odvedeny. 
   Zuzaně kráva 1 podle poručenství otce jejího také jest 
zanechána při mateři, aby jí túž krávu anebo od tej krávy 
jinou mladou krávu přichovala a když by toho potřebovala, aby 
jí odvedla. 
 
   Jakož Dorotě, sestře tejž Zuzany napřed psaný, Jíra Macků 
otec její také jednu krávu poručil, však poněvadž prostředkem 
smrti časné z toho světa vykročila a let svých k užívání 
takové krávy nedočkala, protož taková kráva mateři těch 
sirotků jest zanechána, aby ji užívati a podle toho sirotky 
chovati a opatrovati mohla. Nicméně aby táž matka byla povinna 
od též krávy, nápadem sirotkům přišlé, každému z těch sirotků 
jedno tele, jalovici nebo volka, přichovati a když by toho 
potřebovali, jim odvésti. 
 
   Příjem a vydání: (neuvedeno) 
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             f 148a 
70 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Maděrka 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden Pavel. 
   Vyhledalo se spravedlnosti jemu toto: 
   Grunth 11 s půl lánem roli zaplacený, ale pustý, ten jest 
pošacován od ouřadu za 10 zl. 
   Štěpnice u Moravy blízko lávek za 10 zl. Ta když se prodá, 
při tomto statku poznamenati má. 
   Štěpnice druhá v Čertorejích slove za 10 zl. Ta když se 
prodá, při tomto statku poznamenati má. 
   Achtel vinohradu v Starej hoře zaplacený za 200 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Velké Tmici jest prodán Janovi 
Papežovi do Rohatce za 30 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v též Tmici, kterýž jest prodán 
Janovi Syslovému z Rohatce za 25 zl, placením podle ourody po 
1 zl. 
   Klisna zůstala jedna, kteráž jest šacovaná za 10 zl, za 
kterouž peníze má dáti Pavel Krchňavý. 
   Za 3 svině prodané přijato 3 zl 26 gr. 
   Za ovce a jiné věci prodané utrženo 2 zl 10 gr. 
   Za 1 b[ečku] vína rostlého 1618 utrženo 40 zl. 
   Za obilí prodané přijato 5 zl 20 gr. 
                  Summa statku napřed psaného za 346 zl 26 gr. 
 
   Z toho statku podle poručenství nebo[žtíka] Jana Maděrky 
toto se zaplatiti má: 
   Na kostel petrovský 10 zl. 
   Na zbor petrovský 10 zl. 
   Mackovi Hálovi poručeno 10 zl. Těch 10 zl tomu Hálovi mají 
se při posudcích platiti po 3 zl. 
             f 148b 
   Martinovi plesníkovi Chromému poručených 3 zl. 
   Fojtovi a starším 1 zl. 
   Na pohřeb vynaloženo neboštíkoviv a též na vinohrady a 
jiným dělníkům vydáno, jakž starší poznamenání ukázali a počet 
učiněn jest, totiž 8 zl 18 gr 1 ½ den. 
         Summa, což poručeno a vynaloženo 62 zl 18 gr 1 ½ den. 
   Sejmouce tyto poručené a vydané peníze, zůstane statku 
čistého 284 zl 7 gr 5 ½ den. 
 
   Vydání z napřed psaných příjmů: 
   Nákladu, což jsou starší na pohřeb neboštíka a na vinohrady 
i jiné potřeby vynaložili, navrácené 8 zl 18 gr 5 ½ den. 
   Martinovi plesníkovi podle poručenství dáno 3 zl. 
   Fojtu a starším podle poručenství dáno 1 zl. 
   Od rozdílu statku dáno písaři 4 gr. 
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             f 150a 
71 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Škrabáka 
 
   K tomu statku jest sirotků 2, Anna a Jíra a Kuna mateř 
jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na vinohradu půl achtele pustého v Horní hoře 15 zl, zavdal 
3 zl, placení od letha 1617 po 1 zl. 
   Z toho dluhu zaplaceno Vácslavovi Sýkorovi za obilí 3 zl. 
   A tak zůstane statku za 12 zl. 
   Dělíc to na 3 díly, přijde každému po 4 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1616 prodán ten vinohrad Vácslavovi Sýkorovi za 15 zl 
a místo závdanku poraženo mu dluhu za obilí 3 zl. 
   Téhož letha ut s[upr]a Vácslav Sýkora položil za vinohrad 
ten 1 zl. Vydán jest vdově na díl její. 
   Letha Páně 1623 za Pavla Krchňavého, fojta petrovskýho, 
oznámeno jest, že n[ebožtík] Václav Sýkora položil za užitky 
za vinoh[rad], tři letha užíval 8 zl. Ty jsou vydané Anně na 
díl její. Nebo[žtík] Jíra bratr její umřel a tak jí po témž 
bratru jejím nápad náleží. 
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             f 151a 
72 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Prchlíka 
 
   Jest jich k tomu statku Pavel a Kateřina. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 24 v Bobálově 14 zl 10 gr, placením jakž při 
gruntě ut s[upr]a. 
   Dělíc to na dva díly, dostane se každému na díl 7 zl 5 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1617 od Martina Valenty peněz položených 2 zl. 
   Letha 1625 našlo se v rejstřích při gruntu 24, že matka 
těch sirotkův přijala [od] dítek svých 3 zl 20 gr. 
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             f 152a 
73 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Prchlíka 
 
   K tomu statku jsou sirotci 4, Kateřina, Anna, Zuzanna a 
Mikuláš. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 24 v Bobalově nápadu po n[ebožtíku] Janovi 
Prchlíkovi 14 zl 10 gr. 
   Dělíc to na 4 díly, dostane se každému po 3 zl 17 gr  
3 ½ den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1617 od Martina Valenty peněz položených přijato  
2 zl. Ty jsou vydány Kateřině, Anně, Zuzanně a Mikulášovi, aby 
se jimi rozdělili. 
   Našlo se v rejstřích ut s[upr]a bobalovských, že jest těm 
sirotkům vydáno letha 1625 4 zl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      143 
             f 153a 
74 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Martinkových 
 
   K tomu statku jest sirotků 3, Jan, Jíra a Pavel a Kateřina 
mateř jejich čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Gunth zaplacený z půl lánem roli, se všeckým hospodářstvím, 
s osetím i na pustých za 20 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Starej hoře zaplacený za 100 zl. 
   Kus vinohradu ve Tmici za 20 zl. 
   Louka orací nad mlejnem slove Hrádečná za 20 zl. 
   Štěpnice Zákoníkovská pod mostem petrovským za 20 zl. 
   Štěpnice plesníkova za Stařínem za 20 zl.    
   Roubanice podle Martina Hlaváčka a Jana Masaře 10 zl. 
   Roli niva nad Plžemi za 8 zl. 
   Louka za Stařínem za 8 zl. 
   Volek 1, krávy 2, šacované to vše za 9 zl. 
   Rži prodané na dluh 60 m[ěřic] podle cedulí řezaných, každá 
měřice po 24 zl, učiní za ni 48 zl. 
   Pavel Krchňavý peněz vypůjčených dlužen 16 zl. 
   Matouš Martinků, bratr nebo[žtíka] v Strážnici 10 zl. 
                  Summa statku všeho napřed psaného za 359 zl. 
 
   Z toho se má dluhu zaplatiti podle poručenství: 
   Na kostel petrovský 10 zl. 
   Zůstane statku čistého za 349 zl. 
   Ten dluh na kostel petrovský má zaplatiti Matouš Martinků 
v Strážnici, když jeho napomínati kostelníci anebo hospodářové 
kostelní budou. 
             f 153b 
   Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 
87 zl 7 ½ gr. 
 
   Toto jednomu každému na díl jeho podle poručenství jest 
odkázáno: 
   Kateřině, mateři těch sirotků, odveden grunt s půl lánem 
roli, s osetí a všelikým hospodářstvím podle poručenství 
neboštíkového 20 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Staré hoře zaplacený za 100 zl. 
   Štěpnice Zákoníkovská pod mostem petrovským 20 zl. 
   Na penězích, kteréž sou na dluzích, dostalo se jí 16 zl. 
   Summa, což mateři se odvozuje, i s tím, což na dluzích,  
za 156 zl. 
   Srazí sobě dílu 87 zl 7 ½ gr, dostane se jí doplatiti 60 zl 
22 ½ gr. 
 
   Janovi sirotku zanechává se podle tétož poručenství: 
   Čtvrt achtele vinohradu v Starej hoře zaplacený za 50 zl. 
   Půl štěpnice plesníkovské za Stařínem za 10 zl. 
   Peněz z dluhův, když se zvyupomínají, dostane se 16 zl. 
               Summa Janovi zanechává se na díl jeho za 76 zl. 
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   Více matka bude jemu dochovati povinna 1 krávu. 
 
   Jírovi podle poručenství zanecháno: 
   Kus vinohradu v Velké Tmici zaplacený za 20 zl. 
   Roli orací v Hrádečné nade mlejnem za 20 zl. 
   Roubanici prostřední podle Martina Hlaváčka za 10 zl. 
   Peněz na dluzích má se jemu dostati 16 zl. 
                           Summa, což Jírovi zanecháno, 66 zl. 
   Mimo to bude Pavlovi povinna [matka] dochovati 1 krávu. 
             f 154a 
   Pavlovi zanecháno podle poručenství neboš[tíka]: 
   Kus roli nad Plžemi petrovskými v 8 zl. 
   Louka nad Stařínem témuž Pavlovi 8 zl. 
   Půl štěpnice plesníkovské za Stařínem v 10 zl. 
   Peněz na dluzích, co se jemu má dostati 16 zl. 
                                                  Summa 42 zl. 
   Mimo to bude povinna matka, jako i jiným dvěma sirotkům, 
jemu dochovati krávu 1. 
 
   Letha 1622 při tomto statku tato pamět se poznamenává: 
   Jan, Jíra a Pavel, sirotci napřed psaní všickni i s mateří 
zemřeli, přátelé a nápadníci po tychž sirotcích k tej 
pozůstalosti se přihlásili a připověděli zejména tito: 
Kateřina Bobrová, Anna Pelková, Zuzanna Stavinošková, Jíra 
Martinků a Matouš Martinků, vlastní bratři a sestry 
n[ebožtíka] Martina Martinkového a strejci, tolikéž tetky těch 
dětí sirotkův svrchu psaných. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti jim náležité zejména toto: 
   Achtel vinoh[radu] v Starej hoře, který se šacuje za 50 zl. 
   Štěpnice plesníkovská u Stařína ve 20 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu] ve Tmici za 20 zl. 
   Roli slove louka za mlýnem petrovským za 20 zl. 
   Roubanice u Starého jezera podle Kvasničkovskej za 10 zl. 
   Roli kus u Plžů petrovských za 8 zl. 
   Louka za Stařínem sekací za 8 zl. 
   Pavel Krchňavý půjčených peněz 16 zl. 
   Mikuláš Bílý v Petrově za převzatý statek doplatiti má  
68 zl 22 gr, placením ročně po 4 zl. 
   Od nebošky Verony z Bobalova poručených peněz na dítky 
n[ebožtíka] Martina Martinkového, totiž 12 zl. 
             f 154b 
   Od neboštíka Jana Maděrky týmž dítkám n[ebožtíka] Martina 
Martinkového poručených 20 zl. 
   Štěpnice u Stařína poručená od Staňka Žílového za 5 zl. 
                    Summa toho všeho nápadu činí 257 zl 22 gr. 
   Z toho statku se má zaplatiti na kostel petrovský podle 
poručen[ství] n[ebožtíka] Martina Martinkového 10 zl. 
   Zůstane čistého statku za 247 zl 22 gr. 
   Dělíc ten nápad na 5 dílů, dostane se na jeden díl po 49 zl 
16 gr 2 ½ den. 
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   Toto jeden každý z nápadníkův na svůj díl přijímá: 
   Kateřina Bobrová na díl svůj přijímá: 
   Roli kus u Plžův petrovských za 8 zl. 
   Louku sekací za Stařínem za 8 zl. 
                        Summa, což na díl svůj přijímá, 16 zl. 
   Zůstává se jí doplatiti 33 zl 16 gr 2 ½ den. 
 
   Anna Pelková na díl svůj přijímá: 
   Štěpnici plesníkovskou u Stařína za 20 zl. 
   Roubanice u Starého jezera podli Kvasničkovej za 10 zl. 
                        Summa, což na díl svůj přijímá, 30 zl. 
   Zůstává se jí doplatiti 19 zl 16 gr 2 ½ den. 
 
   Zuzanna Stavinošková na díl svůj přijímá toto: 
   Roli slove louka za mlejnem petrovským za 20 zl. 
   Štěpnici u Stařína poručenú od Staňka Žílového za 5 zl. 
                        Summa, což na díl svůj přijímá, 25 zl. 
   Zůstává se jí doplatiti 24 zl 16 gr 2 ½ den. 
             f 155a 
   Jura Martinků toto na svůj díl přijímá: 
   Půl achtele vinoh[radu] v hoře Tmici za 20 zl. 
   Zůstává se mu doplatiti 29 zl 16 gr 2 ½ den. 
 
   Matouš Martinků ujímá na díl svůj: 
   Achtel vinoh[radu] v Starej hoře v summě 50 zl. 
   Navrátil, což přes díl svůj převzal 13 gr 4 ½ den. 
 
   A mimo to, což by se jakýchkoliv dluhův za obilí a jiné 
věci našlo a vyhledati mohlo, což tuto poznamenáno není, 
takovými dluhy nápadníci svrchu psaní společně rozděliti se 
mají rovným a spravedlivým dílem. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Pavla Krchňavého z Petrova dluhu přijato, což byl 
povinen do tohoto statku, totiž 16 zl. 
   Od Mikuláše Bílého za statek převzatý přijato 10 zl. 
   Od Matouše Martinkového převzatých peněz přijato 13 gr 
4 ½ den. 
   Z toho vydáno na kostel petrovský podli poručenst[ví]  
10 zl. 
   Kateřině Bobrové na díl její 10 zl. 
   Anně Pelkové na díl její 3 zl 13 gr 4 ½ den. 
   Zuzanně Stavinoškové na díl její 3 zl. 
   Těch deset zlatých od Mikuláše Bílého položených přijali 
Pavel Krchňavý fojt z staršími svými na kostel petrovský. 
   Od Pavla Režnýho z vinoh[radu] v Starej hoře, od 
n[ebožtíka] Jana Maděrky poručených, přijato 10 zl. 
   Z těch přijal Jura Martinků 5 zl a Martin Stavinoška také  
5 zl. 
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   Letha 1626 za fojta Jana Velického od Mikuláše Bílého za 
převzatý statek dvojích peněz přijato jest 8 zl. Ty sou vydané 
nápadníkům svrchu psaným, totiž Kateřině Bobrové 2 zl, Anně 
Pelkové 2 zl, Zuzanně Stavinoškové 2 zl a Jírovi Martinkovému 
též 2 zl. 
             f 155b 
   Letha 1630 za fojta Jana Hanáčka od Mikuláše Bílého za 
převzatý statek dvojích peněz přijato jest 10 zl. Z těch 
přijala Kateřina Bobrová 2 zl 15 gr, Jan Pelka 2 zl 15 gr, 
Martin Stavinožka 2 zl 15 gr a Jíra Martinků též 2 zl 15 gr. 
   Letha 1632 za fojta Pavla Jana Surého od Mikuláše Bílého za 
převzatý statek přijato jest 4 zl. Z těch přijala Kateřina 
Bobrová 15 gr, Jan Pelka 1 zl 15 gr, Martin Stavinožka 1 zl  
15 gr a Jíra Martinků 1 zl 15 gr. 
   Letha 1635 za fojta Jana Surého Mikuláš Bílý za převzatí 
statku přijato jest za dvě leta 8 zl. Těch 8 zl svrchu [psaní] 
nápadníci, totiž Martin Stavinožška, Jan Pelka a Jura Martinků 
jsou přijali. 
   Leta Páně 1639 za fojta Jana Hanáka Mikuláš Bílej položil 
za převzatý statek sirotkům neboštíka Martina Martinkových, to 
jest za rok 1636 a za rok 1637 a za rok 1638 a za rok 1639, to 
jest za čtyri leta 16 zl. Takových 16 zl přijali nápadníci 
sirotkův n[ebožtíka] Martina Martinkových, totiž Martin 
Stavinožška, Jan Pálka a Jura Martinkův. 
   Leta 1641 a leta 1642 za fojta Jana Hanáka Mikuláš Bílej 
vejrunkových dvojích peněz položil za svrchu převzatý statek, 
kteréž Jíra Martinkův na díl svůj přijal, 6 zl. 
             f 156a 
   Letha 1646 za fojta Jíry Martinkového Mikuláš Bílý 
verunkových peněz položil za svrchu psaný převzatý statek, 
kteréž Jíra Martinkův přijal, ostatních peněz, totiž 5 zl  
22 gr. 
   A tak tenž Jíra Martinkův nic více nemá, nýbrž Mikuláš Bílý 
všecko za převzatý statek vyplatil. 
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             f 157a 
75 Statek n[ebožtíka] Václava Hluckýho 
 
   Nezůstalo po něm žádných sirotkův ani nápadníkův. 
   Vyhledalo se po něm statku toto: 
   Půl achtele vinoh[radu] v hoře Tmici zaplacený za 30 zl. 
Ten jest prodán Jakubovi Polákovi v Petrově za tu summu 30 zl. 
Závdanku dal 2 zl a platiti jej má podle ourody po 2 zl. 
   Na štěpnici slove v Horních zaplaceného 4 zl. Ta jest 
prodána Pavlovi Ocasovýmu v Starým městě Strážnici bez 
závdanku, platiti ji má po 1 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře slove Zbavsa hoře, pustý 
od mnoha leth. 
                                Summa všeho statku činí 34 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají: 
   Obci petrovské peněz půjčených 4 zl. 
   Za obilí Jeho [Mil]osti Pánu 3 zl 18 gr. 
   Poručil na kostel petrovský, aby z statku jeho vydáno bylo 
5 zl. 
   Na zbor petrovský, aby z statku jeho dáno bylo 5 zl. 
   Markovi Charvátovi do Mokrého Háje dluhu za obilí zaplatiti 
zůstává 6 zl. 
                          Summa všech dluhův činí 23 zl 18 gr. 
   Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 10 zl 12 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Jakuba Poláka závdanku za vinoh[rad] přijato 2 zl. Ty 
přijal fojt a starší petrovští na dluh. 
   Letha 1626 za fojta Jana Velického od Jana Kopřivnického na 
místě Jakuba Poláka za vinoh]rad] ve Tmici přijato 2 zl. Ty 
sou odvedené obci petrovské na dluh jim povinný. 
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             f 159a 
76 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Konečnýho mlynáře 
 
   Nezůstalo po něm žádných dětí ani manželky. 
   Statku po něm zůstalo podle správy fojta a ouřadu 
petrovského toto: 
   Mlejn pustý, krovy sebrané a popálené, toliko místo 
zůstává, k němu přináležel 1 achtel vinohradu v hoře Svárovu 
podle vinohradu Šimona Oulehle. Ten když se prodá, má se 
z něho platiti nápadníkům Thobiáše Mlynářů. 
   Též k tomu mlejnu přináleží roli činžová v Hačkách pod 
rybníkem. Ta se se mlejnem prodati má a placením z toho 
nápadníkům Thobiáše Mlynáře. 
   Malý kus vinohradu čtvrt achtele za 30 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v též hoře Svárové podle vinohradu 
Dřevečkového zaplacený za 50 zl. 
   Půl achtele z boudou, presem, dvěma káděmi, jedna ve  
2 b[ečkách] a druhá málo menší, zaplaceno všecko za 50 zl. 
   Roli činžová v Golgatě pod Doubravkou za 30 zl. 
   Štěpnice na Sudoměřicsku, koupená od Jana Raděj[ovského] za 
12 zl. 
   Štěpnice u Proudu za lázní petrovskou zaplacená za 20 zl. 
   Též roli držel u stavidel Jana Vávrového, na kterouž jemu 
n[ebožtík] Pavel půjčil témuž Janovi 45 zl a není dosavad 
vyplacená. 
   Na mlejně v Heslích má též nětco býti, na to se ouřad má 
doptati a dáti vyhledati. 
         Summa statku nahoře psaného kromě na mlejně v Heslích 
237 zl. 
             f 159b 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Na zbor petrovský podle poručenství vyplaceno bejti má  
15 zl. 
   Na kostel petrovský podle téhož poručenství 4 zl. 
   Maušlovi Židu, Hesčinému synu do Strážnice 4 zl. 
   Jinému Židu, neuměl povědíti kterému, za plátno 18 gr. 
                                     Summa dluhův 23 zl 18 gr. 
   Po snětí dluhu toho zůstane čistého statku 213 zl 12 gr. 
 
   K tomu jsou tři nápadníci: 
   Bratr Mathouš Konečný v Boleslavi. 
   Synové n[ebožtíka] Daniele bratra jeho, který umřel 
v Tvrdonicích, jsou dva. 
   Šimona Konečnýho děti v Bobalově, bratra třetího. 
   Dělíc to na 3 díly, dostane se na každý díl po 71 zl 4 gr. 
 
   Bratr Mathouš Konečný toto na svůj díl přijímá: 
   Půl achtele vinohradu v hoře Svárových s boudú, presem a 
dvěma káděmi v summě 50 zl. 
   Zůstává se jemu doplatiti 21 zl 4 gr. 
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   Letha 1596 neb[ožtík] Pavel ujal ten mlejn se vším 
příslušenstvím podle zápisu v knihách purgkrechtních 
petrovských za 614 zl. Srazil dílu po ženě své podle rejster 
141 zl 18 gr 6 ½ den, závdanku položil při kupu 46 zl, od 
letha 1597 do letha 1618 vyplatil 236 zl 15 gr. 
                     Summa vyplatil Pavel 418 zl 3 gr 6 ½ den. 
   Zůstává ještě vyplniti na s[irotky] n[ebožtíka] Thobiáše 
Mlynáře 195 zl 26 gr ½ den. 
             f 160a 
   Synové n[ebožtíka] Daniele bratra jeho, který v Tvrdonicích 
umřel, toto přijali: 
   Roli činžovou v Golgatě pod Doubravkou v summě 30 zl. 
   Štěpnici na Sudoměřicsku v summě 12 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárových v summě 30 zl. 
                 Summa toho, což na díl svůj přijímají, 72 zl. 
   Přebrali na svůj díl 26 zl, ty jsou povinni nápadníkům 
položiti. 
 
   Šimona Konečnýho děti toto na svůj díl přijímají: 
   Štěpnice u Proudu za lázní petrovskou v summě 20 zl. 
   Roli u stavidel zastavená za 45 zl. 
                      Summa, což na díl svůj přijímají, 65 zl. 
   Zůstává se jim doplatiti 6 zl 4 gr. 
 
   Mimo ten statek rozebraný zůstává čtvrt achtele vinohradu 
v hoře Svárových podle vinohradu Dřevečkového v summě 50 zl. 
Z toho vinohradu když se prodá, peníze na dluhy se obrátiti, 
též podle poručenství na zbor a kostel petrovský a ostatek 
nápadníkům svrchu psaným se platiti má. 
   Ten vinohrad ujala Anna, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] 
Šimonovi Konečným, v summě svrchu psané 50 zl. Závdanku dáti 
má z nejprvnějšího oužitku 4 zl a platiti má jej podle ourody 
po 4 zl. 
 
   Letha 1622 za fojta Pavla Krchňavého jakož jest při mlejnu 
svrchu psaném jeden achtel vinohradu v hoře Svárové podle 
vinohradu Šimona Oulehle na svobodě zanechaný, ten když se 
prodá, má se poznamenati a placení jeho na nápadníky Thobiáše 
Mlynáře obrátiti. 
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             f 160b 
   Půl achtele vinohradu prodaný jest Martinovi Haluzovi 
v Bobalově za summu 50 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti má 
podle ourody po 3 zl. 
   Druhého půl achtele prodaný jest Matějovi Kyjovskýmu za 
summu 50 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti má podle ourody po  
3 zl. 
   Ty oboje peníze, totiž 4 zl závdanku, náleží s[irotkům] 
n[ebožtíka] Thobiáše Mlynáře, zůstávají při ouřadu petrovským. 
 
   Leta 1633 v neděli po Božím vstoupení za fojta Jana Hanáčka 
Thomáš Rájeckej položil na zaplacení sirotku Maušlovému, 
kteréž peníze na místě téhož sirotka přijal David Polách Žid, 
totiž 4 zl. 
   NB. Pamět: Jakož za příčinou nějakého zápisku mezi Davidem 
Poláchem Židem na místě téhož sirotka ut s[upr]a a Thomášem 
Rájeckým nějaká rozepře byla vznikla, ale jsou se přátelsky 
porovnali. A tak žádný žádnému příčinou toho nesrozumění nic 
povinen nejni. Actum ut s[upr]a. 
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             f 163a 
77 S[irotci] n[ebožtíka] Jury Škřivánka 
 
   Zůstal po něm sirotek jeden, Jiřík a Anna macecha druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 8 zaplaceného 40 zl. 
   Na gruntě 9 zaplaceného 8 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárově, který jest prodán 
Pavlovi Ocasovi za summu 50 zl. Závdanku dal 10 zl a platiti 
podle ourody po 5 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v novosadích nad Růženými jest 
pustý. 
   Štěpnice na Petrovsku slove u Proudu za 20 zl. 
   Roubanice na Sudoměřicku v Horních slove za 6 zl. 
   Roubanice na Petrovsku slove v Dolních za 6 zl. 
   Thomáš Prostějovský dlužen za obilí 6 zl. 
                               Summa všeho statku činí 146 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Na kostel poručených peněz 2 zl. 
   Obci petrovské dluhu dluhu povinného 1 zl 20 gr. 
   Martinovi Martinkovému za obilí dluhu 6 zl. 
   Židu Markusovi dluhu 8 zl. 
   Janovi Kvasničkovi 2 zl. 
   Pavlovi Krchňavých za 1 m[ěřici] rži 15 gr. 
   Do statku n[ebožky] Anny z Kudlovic dluhu 2 zl. 
                           Summa všech dluhův činí 22 zl 5 gr. 
   Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 123 zl 25 gr. 
   Dělíc to na 2 díly, dostane se po 60 zl 27 gr 3 ½ den. 
             f 163b 
   Anna macecha toto na svůj díl přijímá: 
   Polovice štěpnice u Proudu na Petrovsku za 10 zl. 
   Roubanici na Petrovsku v Dolních slove za 6 zl. 
                        Summa, což na díl svůj přijímá, 16 zl. 
   Zůstává se jí doplatiti 45 zl 27 gr 3 ½ den. 
 
   Jírovi toto na jeho díl zanecháno: 
   Polovici štěpnice na Petrovsku u Proudu za 10 zl. 
   Roubanici na Sudoměřicku slove v Horních za 6 zl. 
                             Summa, což jemu zanecháno, 16 zl. 
   Zůstává se jemu doplatiti 45 zl 27 gr 3 ½ den. 
   Takové polovice štěpnice i roubanici sirotčí přijala 
macecha k opatrování svému do zrostu sirotka. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Pavla Ocasa závdanku za vinoh[rad] v hoře Svárové 
přijato 10 zl. 
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             f 165a 
78 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Konečného 
 
   Zůstal po něm sirotek jeden, Thomáš a Kateřina macecha 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt požár 20 s půllánem roli, na něm zaplaceného 20 zl  
6 gr. 
   Štěpnice u Rohozného zaplacená za 10 zl. 
   Na půl achteli vinoh[radu] v Dolní hoře zaplacenýho, kterýž 
pustý zůstává [neuvedeno]. 
                               Summa všeho statku (neuvedeno). 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Obci petrovské dluhu 28 gr. 
   Václavovi pacholku za službu zůstává 2 zl. 
                                      Summa dluhův 2 zl 28 gr. 
   Zsůstává čistého statku (neuvedeno). 
   Dělíc na dva díly, dostane se po (neuvedeno). 
 
   Kateřina macecha toto na svůj díl přijímá: 
   Štěpnici u Rohožného v summě 10 zl. 
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             f 166a 
79 S[irotci] n[ebožtíka] Kašpara Krutého 
 
   K tomu statku zůstal sirotek jeden, Pavel a Anna mateř jeho 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti: 
   Na gruntě požáru (neuvedeno). 
   Půl achtele vinoh[radu] v Růženej, který byl koupený za  
75 zl a jest na něm zaplaceného 60 zl, placením podle ourody 
po 4 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Starej hoře pustý v 10 zl. 
   Achtele čtvrt vinoh[radu] ve Tmici, který jest prodán 
Pavlovi Pláškovi za 15 zl, placením podle ourody po 2 zl. 
   Louka travná v Hrádečnej podle Matouše Krchňavého za 6 zl. 
                               Summa všeho statku (neuvedeno). 
 
   Toto se na dluhu nachází: 
   Obci petrovské dluhu 28 gr. 
   Panu Václavovi Hanákovi do Skalice 10 zl. 
                                     Summa dluhův 10 zl 28 gr. 
   Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův (neuvedeno). 
 
   Půl achtele vinoh[radu] v Růženej jest prodán Janovi 
Sirotskýmu zase za summu 75 zl, placením podle ourody po 4 zl. 
Místo závdanku z oužitku má položit 10 zl 28 gr, tím aby se 
dluhy zaplatily. 
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             f 167a 
80 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Bílýho 
 
   K tomu statku jsou sirotci Mikuláš, Anna a od Běty děti 
splozené. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na 17 gruntě poloulání a nyní požáru zaplaceno bylo 32 zl, 
však se ten grunt nepokládá toliko za 12 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu]v hoře Tmici zaplaceného za 15 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Tmici nad studénkou, který 
jest prodán Jakubovi Smolkovi za summu 35 zl. Závdanku dal  
1 zl a platiti jej má po 2 zl. 
   Roubanice na Petrovsku u hráze plesníkovský za 4 zl. 
   Druhá roubanice na Sudoměřicku u mostu za 2 zl. 
                                Summa všeho statku činí 68 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Sirotčích peněz n[ebožtíka] Jana Maděrky dluhu 5 zl 21 gr. 
   Obci petrovské dluhu 13 gr. 
                                      Summa dluhův 6 zl 26 gr. 
   Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 61 zl 26 gr. 
   Dělíc to na tři díly, dostane se na jeden díl po 20 zl  
18 gr 4 ½ den. 
 
   Toto každý na díl svůj přijímá: 
   Mikuláš ujímá půl achtele vinoh[radu] v hoře Tmici za  
15 zl. 
   Roubanici na Sudoměřicku u mostu za 2 zl. 
                        Summa, což na díl svůj přijímá, 17 zl. 
   Zůstává se jemu dodati 3 zl 18 gr 4 ½ den. 
             f 167b 
   Anna přijímá na díl svůj roubanici u plesníkovskej hrázi ve 
4 zl. 
   Na vinoh[radě] v hoře Tmici nad studénkou, který drží Jakub 
Smolka, 16 zl 18 gr 4 ½ den. 
        Summa, což na díl její se ukazuje 20 zl 18 gr 4 ½ den. 
 
   Dětem od Běty splozené se ukazuje toto: 
   Na vinoh[radě] v hoře Tmici, který drží Jakub Smolka, 18 zl 
11 gr 2 ½ den. 
   Ostatek z gruntu poloulání se doplatiti má. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Jakuba Smolky přijato závdanku za vinoh[rad] v Tmici nad 
studénkou 1 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Pavla Krchňavého přijato od Jakuba 
Smolky za vinohrad ve Tmici 4 zl. 
   Z toho zaplaceno dluhu obci petrovské 13 gr, ostatek na 
dluh sirotků n[ebožtíka] Jana Maděrky za ouřadem zůstává. 
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             f 170a 
81 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Krchňavém 
 
   K tomu statku sou sirotci dva, Katařina a Šimek. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na věcích níže psaných 
těchto: 
   Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárových zaplacené ve  
40 zl. 
   V Hačkách na Strážnicku kus roli ve 10 zl. 
   Item kus roli na Sudoměřicku slove Chmelinec za 7 zl. 
   Item klučovanina nad Plži petrovskýma za 8 zl. 
   Louka na Hrádečný na Petrovsku za 8 zl. 
   Item štěpnice na Petrovsku za 15 zl. 
   Zahrada na Petrovsku zaplacená ve 20 zl. 
   Krávu jednu za 7 zl. 
   Plš na Petrovsku za 12 zl. 
   Jan Velický zůstává do toho statku dlužen 1 zl. 
                                Summa toho statku činí 128 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají: 
   Mojšovi Čechovi zůstal n[ebožtík] dlužen 20 zl. 
   Paní Klenicové do města Skalice 5 zl 17 gr 1 den. 
   Panu Janovi Kubějovi do tejž Skalice 6 zl 25 gr 5 den. 
                     Summa všech dluhů činí 32 zl 12 gr 6 den. 
             f 170b 
   Srazíce dluhy svrchu psaných z toho statku, tehdy zůstává 
čistého statku 95 zl 17 gr 1 den. 
   Dělíc to na dva díly, tehdy přijde na každý díl 47 zl 23 gr 
4 den. 
 
   Tento statek Jan Tichý jinak Konečný, soused strážnický, i 
sirotky ut s[upr]a vyručil na ten spůsob, že to všecko jako 
svej vlastné náležitě a bedlivě opatrovati i tolikéž sirotky 
[v] všelijakých mravných cnostech cvičiti a vychovati a 
budoucně kdyby ti sirotci k svému dospělému rozumu a zrostu 
přišli, jim všecko zase v celosti těmž sirotkům postoupiti a 
odvésti povinnen byl. Totižto osobami těmito: Janem Velickým, 
sousedem strážnickým, Mikulášem Surým a Tomášem Rájeckým, oba 
z dědiny Petrova, S.R.S.a N. Což se stalo za urozeného a 
statečného rytíře pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas 
ouředníka panství strážnického, dne 2. Septembris a[nno] 1644. 
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             f 170a 
82 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Sedlářa z Petrova 
 
   K tomu statku jest nápadnice jedna, Katařina Černíčka, 
nebožtíka vlastná sestra. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na věcech níže psaných 
těchto: 
   Na gruntě svém v Petrově vyplatil 6 zl. 
   Půl achtele vinohradu v hoře Ronové zaplacené ve 120 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Starej hoře zapl[acené] za 120 zl. 
   Půl achtele vinohradu v hoře Růženej zaplacené 120 zl. 
   Čtvrt achtele vino[hradu] v hoře Svárové za 50 zl. 
   Štěpnice na Petrovsku a na ní zaplaceno 16 zl 8 gr 4 den. 
   Rži 60 měřic dle šacování za 49 zl 4 gr 2 den. 
   Item 2 měřice rži za 28 gr 2 den. 
   Žita 3 měřice za 2 zl 17 gr 1 den. 
   Ječmene 4 měřice po 48 kr učiní 2 zl 22 gr 2 den. 
   Voly 2 tažné dle šacunku za 30 zl. 
   Krávy dvě po 7 zl činí 14 zl. 
   Jednu jalovici za 3 zl. 
   Ovec 18 kusů dle šacunku za 15 zl 12 gr 6 den. 
   Svinského dobytka 4 kusů za 9 zl. 
   Vína prodaného jednu bečku za 12 zl. 
   Vína 3 bečky šacované za 60 zl. 
   Na zimu vyseté 12 měřice rži, z kterýchž se užitek šacuje 
za 13 zl 18 gr. 
   Jeden karmazínový kabátek za 1 zl 15 gr. 
   Některé šatky náleží k záduší a zůstá[vají] za fojtem. 
   Jedno vědro vařených trnek prodaný za 1 zl 15 gr. 
   Šest měřic jablek prodaných za 1 zl 23 gr 5 den. 

    Summa toho statku celého činí 649 zl 15 gr 1 den. 
           f 170b 

   Z toho statku mají se tito dluhové spláceti: 
   Od pohřbu nebožtíka dáno 2 zl 13 gr 2 den. 
   Do důchodů JMP jest dluhu za 2 voly 16 zl 19 gr 2 den. 
   Contributii za rok 1642 a 1645 5 zl 6 gr 6 den. 
   Za obecní obilé 2 zl 17 gr 1 den. 
   Za gruntovného vola 6 zl. 
   Činše za rok 1644 21 gr. 
   Za rok 1645 činše 1 zl 21 gr 3 den. 
   Na profant 1 zl 8 gr 4 den. 
   Pacholkovi služby 6 zl 12 gr 6 den. 
   Pohunkovi služby 1 zl 21 gr 3 den. 
   Na útratu těm, které pobrané koně hledali 2 gr 1 den. 
   Na vinobraní vynaloženo 2 zl 9 gr. 
   Strany povolení kupu o štěpnicu 1 zl 8 gr 4 den. 
   Činše z roubanice za rok 1645 15 gr. 
   Rži za roboty 2 měřice za 1 zl 21 gr 3 den. 
                      Summa všeho dluhu činí 52 zl 9 gr 3 den. 
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   Srazíce ten dluh ze statku ut s[upr]a, tehdy zůstane 
čistého statku a paní Katařině Černíčky se připisuje plným 
právem totiž 597 zl 5 gr 5 den. 
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             f 172a 
83 S[irotci] n[ebožky] Katařiny, n[ebožtíka] Šimka Krchnového 
 
   K tomu statku sou nápadníci tito: Jura Martinků, Dorota, 
pozůstalá dcera po n[ebožtíku] Janovi Konečnýmu, a s[irotci] 
n[ebožtíka] Pavla starého Surého třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na věcech níže psaných 
těchto: 
   Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárové zaplacený 40 zl. 
   V Hačkách na Strážnicku kus roli zaplacená ve 10 zl. 
   Kus roli na Sudoměřicku slove Chmelinec za 7 zl. 
   Klučovanina nad Plži petrovskými zaplacená ve 8 zl. 
   Louku na Hrádečnej na Petrovsku zaplacená ve 8 zl. 
   Štěpnicu na Petrovsku zaplacená ve 15 zl. 
   Zahradu na Petrovsku zaplacená za 20 zl. 
   Krávu jednu za 7 zl. 
   Jan Velický jest dlužen odkázaných peněz 1 zl. 
   Plž na Petrovsku zaplacený za 12 zl. 
                                     Summa toho statku 128 zl. 
 
   Z toho statku se tito dluhové platiti mají: 
   Možíšovi Čechovi, Židovi strážnickému 20 zl. 
   Paní Klenicové do města Skalice 5 zl 17 gr 1 den. 
   P[anu] Janovi Kubějovi do Skalice 6 zl 25 gr 5 den. 
   Tomášovi Rájeckýmu, že on n[ebožtku Kunu, matku Katařininu 
a Šimkovu ut s[upr]a, do smrti její choval a opatroval, za 
jeho dobrodiní jí učiněné vejš psaní nápadníci jemu předkem 
pouštějí před rozdílmi klučovaninu nad Plži petrovskými za  
8 zl. 
                      Summa těch dluhů činí 40 zl 12 gr 6 den. 
   Srazíce dluhu z svrchu psaného statku, tehdy zůstane 
čistého statku k rozdělení 87 zl 17 gr 1 den. 
   Zdělíce to na tři díly, přijde na každý díl 29 zl 5 gr  
5 den. 
             f 172b 
   Jírovi Martinkovi na díl jeho se vykazuje toto: 
   Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárové zaplacený za 40 zl. 
   Srazíce sobě z toho dílu svého totiž 29 zl 5 gr 5 den, 
tehdy bude povinnen splacovati 10 zl 20 gr 2 den. 
   Totiž paní Klenicové do města Skalice 5 zl 17 gr 1 den. 
   Dorotě Konečnej ut s[upr]a zaplatiti 5 gr 5 den. 
   P[anu] Janovi Kubějovi do Skalice 5 zl 1 gr 3 den. 
   Item p[anu] Kubějovi Jan Velický má zaplatiti 1 zl. 
 
   Dorotě, zůstalej dceře po neb[ožtíku] Janovi Konečném, 
vykazuje se díl její na věcech těchto: 
   V Hačkách kus roli na Strážnicku zaplacená ve 10 zl. 
   Krávu jednu za 7 zl. 
   Plž na Petrovsku zaplacený ve 12 zl. 
   Dluhu na Jurovi Martinkovém 5 gr 5 den. 
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   Summa, co Dorota ut s[upr]a na díl svůj přijímá 29 zl 5 gr 
5 den. A tak má díl svůj sobě docela vykázaný. 
 
   S[irotci] n[ebožtíka] Pavla starého Surého na díl jeji[ch] 
se jim vykazuje toto: 
   Kus roli na Sudoměřicku slove Chmelinec ve 7 zl. 
   Louku na Hrádečný na Petrovsku zaplacená za 8 zl. 
   Štěpnicu na Petrovsku zaplacená ve 15 zl. 
   Zahradu na Petrovsku zaplacená ve 20 zl. 
          Summa, co n[ebožtík] ut s[upr]a na díl svůj přijímá, 
50 zl. 
   Srazíce sobě z toho dílu svého totiž 29 zl 5 gr 5 den, 
tehdy budú povinni splacovati po 3 zl každoročně 20 zl 24 gr  
2 den, totiž Možíšovi Čechovi Židu do Strážnice 20 zl. 
   Panu Janovi Kubějovi 24 gr 2 den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Kniha sirotčí obce Petrov, Moravský zemský archiv v Brně, 
fond C 17, inv. č. 403. 
 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, říjen 2005. 
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               f 1a 
1 Sirotci nebožt[íka] Ondry Bartošových 
 
   Jest jeden, Jiřík. 
   Vyhledalo se jem[u] spravedlnosti i po Kateřině sestře jeho 
podle zápisu kněh rybářských v listu 1 Martina Štěpánova 
učiněného, a to takto: 
   Item hotovejch od téhož Martina otčíma jeho položenejch  
28 zl 15 gr. 
   A více za tímž Martinem do letha [15]93 při Vánocích 
zadržalých zůstává 25 zl 10 gr. 
   Item vinohrad, kterej se na téhož sir[otka] ve 44 zl 
zanechal, ten jemu otčím jeho v té summě, když toho 
potřebovati bude, a štěpnici ve 20 zl postoupiti má. 
   Vinohrad a štěpnici na díl svůj přijal v 64 zl. 
   A tak jemu té vší summy 117 zl 25 gr, jakž se svrchu píše, 
náleží. 
 
   Letha [15]93 Martin Štěpánů položil na peníze zadržalé     
7 zl. 
   Letha [15]94 položil Martin Štěpánů peněz purgkrechtních   
8 zl. Dáno Jiříkovi, sirotku napřed psanému, na díl jeho na 
dílo vinohradné 5 zl. 
               f 1b 
   Letha [15]95 položil Martin Štěpánů za říku 7 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Martina Štěpánovýho ostatní peníze 
za říku 3 zl 10 gr. Ty sou dány Jírovi na díl jeho. 
   Letha [15]97 Jiříkovi vydány na díl jeho 10 zl. 
   Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového dáno z poručení 
J.M. Paní na díl jeho z vyšlých peněz na dílo vinohradní     
13 zl. 
   Více Jírovi dáno z vyšlých peněz 4 zl 8 gr 2 den. 
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               f 2a 
2 Sirotci nebožt[íka] Tomáše Bzeneckýho 
 
   Jest jich dvý, Martin, Dorota a Barbora mateř jejich třetí. 
Ta spolu s těmi dítkami, souc letní žena, se v zaplaceném 
statečku živí. 
   Vyhledalo se těm sirotkom spravedlnosti na podsedku, říce a 
štěpnici 50 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Růžené hoře 130 zl. 
   Více na druhém vinohradě 30 zl. 
   Více na štěpnici v Jezeřích 4 zl. 
      Summa všeho statku učiní, což s[irotkům] náleží, 214 zl. 
   Ten všecken statek jest Martinovi, synu nebož[tíka] Tomáše 
Bzeneckého, prodán, kterejž takto platiti má: 
   Letha [15]95 od ujetí toho statku má položiti 10 zl a 
platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 10 zl. 
 
   Z té nahoře psané summy se zaplatiti má za vinohrad 
v Růžené 32 zl. Těch 32 zl, jakž správu dávají plesník a 
rybáři, že náležejí s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Gergele do 
města Strážnice. 
               f 2b 
   I sejmouce takovej dluh, zůstává čistého statku na tři 
osoby napřed psané 182 zl. 
   Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každej díl 
po 60 zl 20 gr. 
 
   Martin napřed psaný díl svůj sobě na napřed psaným statku 
srazil 60 zl 20 gr. A tak tu více spravedlnosti jmíti nebude a 
toliko Dorotě sestře a Barboře mateři své doplatiti má 121 zl 
10 gr. 
   A dluh napřed psaný tolikéž předně 32 zl. 
   Martin napřed psaný pustil Barboře mateři vinohrad ten, 
kterej ve třicíti zlatejch položen, má se jí v dílu jejím 
sraziti. 
 
   Jakož jest mateři napřed psané spravedlnosti náleželo 60 zl 
20 gr, i poněvadž jest prostředkem smrti z tohoto světa 
povolána, taková spravedlnost na děti jejich ženatý i neženatý 
podle spravedlivého uznání pana ouředníka a jinejch k tomu 
přižádanejch lidí připadla, totiž na Dobiáše Bílka 15 zl 5 gr, 
Ance též 15 zl 5 gr, Martinovi 15 zl 5 gr a Dorotě tolikýž  
15 zl 5 gr. Však táž Dorota přijala na díl svůj vinohrad, 
kterýž byl mateři puštěn ve 30 zl, ty se jí v dílu jejím 
sraziti mají. Tobiášovi a Ance se z říky Martina summa jejich 
vyplniti má a mimo to díl svůj sobě na té říce srazil. A tak 
ty rozdíly učiněné a o všecko porovnáni sou. 
   Letha [15]95 od Martina Štěpánovýho přijato 8 zl. Ty sou 
dány na zaplacení vinohradu. 
   Více přijato od Martina za statek 12 zl. Z toho dáno 
Tobiášovi 6 zl a Ance též dáno 6 zl. 
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               f 3a 
   Letha [15]96 přijato od Martina za říku a vinohrad peněz  
10 zl. Z toho dáno na zaplacení vinohradu s[irotkům] 
n[ebožtíka] Gergele 1 zl a Tobiášovi dáno 4 ½ zl a Ance též 
dáno 4 ½ zl. 
   Letha [15]97 přijato od Martina za říku a vinohrad ročních 
peněz 10 zl. Z toho dáno na zaplatcení vinohradu s[irotkům] 
n[ebožtíka] Matěje Gergele 5 zl a Tobiášovi Bílkovi, též i 
Anně po mateři jejich zemřelé dáno 5 zl. Přijde na každého  
2 ½ zl. 
   Letha 1598 přijato od Martina za statek ut s[upr]a 10 zl. 
Z toho dáno Tobiášovi Bílkový[mu] 2 zl 15 gr, Anně též na díl 
její 2 zl 15 gr. A tak oni nic nemají. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Gergele do Strážnice za 
vinohrad 5 zl. 
               f 3b 
   A nápadu sobě po mateři a Dorotě své podli přátelské 
smlouvy porazil 15 zl 10 gr. A tak nebude povinen nežli 
s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Gergele do Strážnice po 7 zl 
dopláceti od letha [15]99. 
   Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Martina Bzeneckého za statek ut s[upr]a 7 zl. Zůstávají 
v truhlici rybářské i těch lonských 5 zl. 
   Letha ut s[upr]a těch 12 zl sou odvedené Martinovi 
Rožumberskému, purgkmistru strážnickému. 
   Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Martina Bzeneckýho za statek ut s[upr]a 5 zl. Ty zůstávají při 
rybářích petrovských. 
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               f 3a 
3 Item Anně, ceři neb[ožtíka] Martina Karnaře  
 
   Náleží jí mimo prvních 69 zl i s tou štěpnicí, kterou jest 
na díl svůj přijala, 6 zl 26 gr. 
   Ty sou při rybářích na hotově. 
   A více jí nic nenáleží. 
   Těch 6 zl 26 gr napřed položené sou dotčené Anně Karnařce 
vydány. 
   A tak ona tu více žádné spravedlnosti jmíti nebude. 
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               f 4a 
4 Item Tobiášovi Skřičkovi 
 
   Náleží jemu hotové vyšlé spravedlnosti 14 zl. 
   Ta majíc bejti při rybářích, za Jeho [Mil]ostí Pánem 
půjčené zůstávají. A tak jemu tu při rybářích nic nenáleží. 
 
   Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového vydáno 
Tobiášovi ut s[upr]a těch 14 zl. 
   A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihl. 
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               f 5a 
5 Sirotky nebožt[íka] Jana Hasníka 
 
   Jest jeden, Pavel a Kateřina mateř jeho druhá. 
   Vyhledalo se po neb[ožtíku] otci toho sir[otka] na 
podsedku, a sice Tobiáše Hobelových podle zápisu kněh 
purgkrecht[ních] 40 zl. 
 
   z toho se za dluh neb[ožtíka] Jana Hasníka zaplatiti má 
toto: 
   Ondry Matějovýho nápadníku 3 zl 27 gr. 
   Item Anně Karnařově 15 gr. 
   Rybářům 7 zl 29 ½ gr. 
   Item Mojžíšce Židovce 20 gr. 
   Šalomounčinému synu Židovi do Strážnice 12 zl. 
                                      Pars dluhu 25 zl 1 ½ gr. 
   Na to j[es]t od Tobiáše Hobalovejch zaplaceno po letech i 
z závdankem 17 zl. 
               f 5b 
   Z nichž j[es]t na ty dluhy dáno toto: 
   Rybářům 4 zl 29 ½ gr. 
   Ondry Matějových nápadníkům dáno 3 zl 27 gr. 
   Item Kači Hasníčce na díl její 6 zl 15 gr a ještě jí dodati 
přijde 29 ½ gr. 
 
   Letha [15]94 položil Tobiáš za podsedek a říku 3 zl. Ty sou 
vydány rybářům za dluh jejich. 
   Těch 29 ½ gr sou vydány Kači Hasníčce. A tak tu nic více 
nemá.  
   Letha [15]95 položil Tobiáš za podsedek a říku 3 zl. Ty sou 
vydány rybářům 1 zl a 2 zl do truhlice dáno. 
   Letha [15]96 přijato od Tobiáše za říku 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Tobiáše za říku 2 zl. 
   Letha 1598 přijato od Tobiáše za říku 1 zl 15 gr. A tak již 
doplatil. 
   Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka Pavel, sirotek vejš 
psaný, zemřel a díl svůj, což jemu po otci jeho náleželo, po 
sobě zanechal, totiž 7 zl 14 gr 1 den 1 v. Ta spravedlnost 
jeho připadla na Martina Hasníka, bratra vlastního neboštíka 
Jana Hasníka, otce Pavla svrchu psaného, kterážto spravedlnost 
jsouc vyšlá a na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem témuž Martinovi 
Hasníkovi do Hodonína na hotově z důchodův panských jest 
vydána, totiž všech 7 zl 14 gr 1 den 1 v. A tak on tu nic více 
míti nebude. 
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               f 7a 
6 Item Anně, ceři neb[ožtíka] Martina Bílka 
 
   Náleží jí mimo první vyzdvižení hotové spravedlnosti 11 zl. 
Ty za Jeho [Mil]ostí Pánem půjčené zůstávají. 
 
   Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového dodáno 
ostatek Anně ut s[upr]a dílu jejího k prvnějším 5 zl, které 
sou jí vydány, ještě 6 zl. 
   A tak díl svůj zouplna docela vyzdvihla. 
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               f 7a 
7 Sirotci neb[ožtíka] Jana Kopce 
 
   Jest jedna, Anna. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě v Dolní hoře, 
kterej Kuna macecha její koupila, 10 zl 21 ½ gr. Ten od letha 
[15]93 platiti má při Vánocích po 6 zl. 
   Více se nachází tomu si[rotku] na Martinovi bratru jejím za 
vinohrad, štěpnici a krávu 10 zl 21 gr. Ty od letha [15]93 má 
platiti po 3 ½ zl. 
               f 7b 
   A mimo to hotovejch býti má 15 zl 12 gr 3 den. Z toho 
půjčeno Jeho [Mil]osti Pánu. 13 zl. 
   A hotovejch j[es]t na právě za rybáři 2 zl 12 gr 3 den. 
                           Summa toho všeho učiní 36 zl 25 gr. 
 
   Letha [15]94 Martin Kopec položil za podsedek svůj a říku 
peněz purgkrechtních 3 zl 15 gr. 
   Letha svrchu psanýho položila Kuna napřed psaná 10 zl 21 gr 
3 ½ den. Z toho dáno Anně na kožich 10 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Martina Kopce za říku 3 zl 15 gr. 
Ty sou vydány Ance na díl její. 
   Letha [15]96 přijato od Martina Kopce 3 zl. Ty sou dány 
Anně na díl její. 
   Letha [15]97 položil Martin Kopec ostatních peněz 21 gr. A 
tak ji doplatil. 
   Letha 1598 vydáno z hotových peněz Ance na díl její 7 zl  
9 gr 6 ½ den. 
   Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového dodáno 
ostatek dílu Anně ut s[upr]a 13 zl ½ den. A tak ona tu 
spravedlnosti nemá. 
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               f 9a 
8 Sirotci nebožt[íka] Kušánka 
 
   Jest jich dvý, Jan a Anna. 
   Mají své spravedlnosti na podsedku a říce, kterou drží Jíra 
Kušánek, každej toto: 
   Item Janovi náleží 27 zl 4 gr 2 den. 
   Anně též náleží 7 zl 21 gr 3 den. 
   Ta spravedlnost jim jíti má od letha [15]93 po 8 zl a pakli 
mu ouroda prostřední byla, tehdy po 4 zl, takž jakž ouroda na 
vinohradech. 
   A hotovejch vyšlejch Anně mimo to při právě 4 zl 13 gr  
2 den. 
 
   Letha 1593 vydáno Anně napřed psané na díl její z peněz 
purkrechtních od Jíry bratra jejího téhož leta položených  
7 zl. 
   Letha [15]94 položil Jíra Kušánek za říku, podsedek a 
vinohrad Janovi vejš psanému do truhlice 8 zl. Ty sou vydány 
Janovi na závdanek. 
   Letha [15]95 položil Jíra Kušánek 8 zl. Sou vydány Janovi 
na díl jeho. 
   Letha [15]96 přijato od Jíry Kušánka za statek peněz 8 zl. 
Z toho dáno Janovi na díl jeho 7 zl 9 gr a Anně též dáno  
21 gr. 
   Letha [15]97 přijato od Jíry Kušánka ostatní peníze za 
grunth 3 zl 25 gr 5 den. 
               f 9b 
   Ty 3 zl 25 gr 5 den sou vydány Janovi na díl jeho. 
   A tak tu více žádné spravedlnosti nemá. 
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              f 10a 
9 Sirotci nebožt[íka] Jiříka Kvasničky 
 
   Jest jich trý (jména neuvedena). 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku a říce, kterou 
drží Matouš Hýšků otčím jejich, samým dvěma děvčatům, totiž 
Anně a Zuzanně 34 zl. 
   A Janovi na díl jeho vzata roubanice, kteréž neničky otčím 
jeho do zrostu si[rotka] užívá, ve 20 zl. 
   Má se s té roubanici vejš psanejm dvoum děvčatům, sestrám 
jeho, k doplnění dílů jejich potomně dodati 1 zl 8 gr. 
 
   Letha [15]93 přijato těm sirot[kům] peněz od Matouše Hýška  
4 zl. Ty sou přijali rybáři za dluh neb[ožtíka] otce jejich. 
   Letha [15]94 položil Matouš Hýšků za statek svůj 3 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Matouše Hýška za statek 3 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Matouše Hýška za statek 3 zl. Ty 
sou vydány Anně na díl její. 
   Téhož letha Matouš Hýšků dal Anně krávu jednu.  
   Více jí dáno hotovejch peněz 5 zl. 
              f 10b 
   Letha [15]97 přijato od Matouše Hýška za říku 3 zl. Ty sou 
vydány Ance na díl její. 
   Letha 1598 přijato od Matouše Hýšky za říku 3 zl. Ty sou 
dány do truhlice sirotčí. 
   Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Matouše Hýšky za statek 3 zl. 
   Letha 1600 za plesníka ut s[upr]a přijato od Matouše Hýšky 
za statek 3 zl. 
   Letha 1601 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Matouše Hýšky za statek 3 zl. Ty sou vydané Anně na díl její. 
   Letha 1602 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Matouše Hýšky za statek 1 ½ zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl 
její. 
   Letha 1603 za předního konšela a plesníka Martina 
Plesníkového přijato od Matouše Hýšky 3 zl. 
   Zuzanně dáno na díl její hotových peněz 7 zl. Zuostává se 
jí ještě dodati na díl její 7 zl 5 gr. 
   Anně též se zuostává dodati 1 zl 20 gr. 
   Summa, což se dodati má těm dvěma sirotkům, 8 zl 25 gr. Ta 
summa náleží na těchto věcech: 
   Na Matoušovi Hýškovi otčímu jejich za grunt 7 zl 15 gr. 
   Na Janovi bratru jejich z roubanice 4 zl 10 gr. 
   Letha 1604 za plesníka Martina Štěpánova přijato od Matouše 
Hýšky za grunt a říku 3 zl. 
   Z toho dodáno ostatek dílu Anně 1 zl 20 gr. A tak díl svůj 
vyzdvihla. 
   Zuzanně dáno na díl její hotových 1 zl 10 gr. 
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              f 11a 
10 Sirotky nebožt[íka] Jana Řitky 
 
   Jest jedna, Kateřina, ta j[es]t nedostatečná. 
   Měla své spravedlnosti hotové po otci svém 53 zl. 
   Za 40 zl koupila štěpnici, kterej užívá, a 13 zl za sebou 
má. 
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              f 12a 
11 Sirotek nebožt[íka] Ondry Svrličky 
 
   Jest jeden, Zuzanna. Táž Zuzanna při Její Mi[l]osti Paní 
fraucimeru slouží. 
   Vyhledala se jí štěpnice v Rybářích koupená za 18 zl, 
kteréž ona užívá. 
   A což j[es]t peněz hotovejch jí náleželo, to j[es]t od 
rybářuov všeckno vyzdvihla a při nich nic více nemá. 
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              f 13a 
12 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Bílka 
 
   K tomu statku jest sirotků patero, Lida, Lukáš, Jan, Anka, 
Zuozana a Marta mateř jeji[ch] 6tá. 
   Našlo jse jim všeho statku na níže psanejch věcech toto: 
   Grunt s řekou a jinejm k tomu příslušenstvím za 55 zl. 
   Achtel vinohradu v Růženej z boudou, s presem a káděmi 
v 155 zl. 
   Vinohradu dva grefty v Zbavsa hoře za 20 zl. 
   Vína 3 bečky po 16 zl za 48 zl. 
   Štěpnice za 55 zl. 
   Krávy 3 po 3 zl a jedno tele za 10 zl. 
   Sukna, což sobě na kabát koupil, 4 lokty po 14 gr za 1 zl 
26 gr. 
                              Summa toho statkuo 344 zl 26 gr. 
   Dluhů žádných se po smrti n[ebožtíka] Matěje Bílka nenašlo. 
   Dělíc tu summu na 6 dílů, dostane se na díl každému po  
57 zl 14 gr 2 den. 
 
   Marta, mateř těch sirotků, přijímá na díl svůj toto: 
   Grunt z řekou v 55 zl. 
   Vinohrad v Růženej z půl boudou, z půl presem půl achtele 
v 77 zl 15 gr. 
              f 13b 
   Krávy 2 a tele a svinský dobytek za 7 zl. 
   Bečku vína za 16 zl. 
                  Summa toho, což Marta, mateř těch s[irotků], 
na díl svůj přijímá 155 zl 15 gr. 
   A tak dopláceti zuostává od leta [15]99 po 6 zl – 98 zl    
5 den. 
 
   Lida na díl svůj přijímá: 
   Vinohrad v Zbavsa hoře za 20 zl. 
   Bečku vína za 16 zl. 
   Sukna 4 lokty po 14 gr loket za 1 zl 26 gr. 
        Summa, což ona na díl svůj přijímá, učiní 37 zl 26 gr. 
   A tak se jí dodati má na doplnění dílu jejího 19 zl 18 gr  
2 den. 
 
   Jan přijímá na díl svůj: 
   Půl achtele vinohradu v Růženej, tu stranu od hor, z půl 
boudou a z půl presem v 77 zl 15 gr. 
   Zuostává jinejm sirotkům za tu polovici vinohradu mimo 
sražení svého dílu 20 zl 5 den, ty pokládati má počnouc leta 
[15]99 po 3 zl. 
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   Lukáš přijímá na díl svůj: 
   Jednu bečku vína za 16 zl. 
   Krávu jednu za 3 zl. 
   Peněz hotovejch, kderé přijal od Marty mateře své za grunt 
jí prodaný, totiž závdanek 8 zl. 
               Summa, což on na díl svůj přijímá, učiní 27 zl. 
   A tak se jemu mimo to, což na díl svůj přijal, zuostává 
ještě dodati 30 zl 14 gr 2 den. 
              f 14a 
   Anně a Zuozaně zanechává se štěpnice na díl jejich v 55 zl. 
   Zuostává se jim oběma dílu jejich dodati 59 zl 28 gr 4 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Leta [15]98 přijato od Marty, mateře těch sirotků, závdanku 
za grunt, kderéž sou vydány, jakž při díle napsáno stojí 8 zl. 
   Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Matouše Bílka za statek na místě Marty 6 zl. 
   Též přijato od Jana ut s[upr]a za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Marty za statek 4 zl. 
   Od Jana za vinohrad 3 zl. 
   Též od Jana přijato za vinohrad hotových peněz ostatek 6 zl 
12 gr 3 den. 
   z toho dáno Lidě na díl její 2 zl 4 gr 1 den. 
   Anně dáno na díl její k svadbě 10 zl. 
   NB. Lukáš, sirotek nahoře psaný, zemřel a spravedlnosti po 
sobě zanechal 30 zl 14 gr 2 den. Ta spravedlnost připadla na 
Jana, Lidu, Annu a Zuzannu, sestry jeho vlastní, přijde 
každýmu na díl jeho po 7 zl 18 gr 2 den. 
   Jan ten sobě na vinohradě svým porazil dílu svého 7 zl  
18 gr 2 den a doložil, jakž nahoře psáno, hotových 6 zl 12 gr 
3 den. A tak má ten vinohrad zaplacený. 
   Letha 1601 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry 
Ondry Bartošového za g[runt] 2 zl. 
   Od Matouše Věrovanského za Růžennou 1 zl. 
              f 14b 
   Jan Maděrek na díl Anny manželky své přijal půl štěpnice 
v summě 27 zl 15 gr. 
   A peněz hotových jemu vydáno 8 zl. 
   Letha 1602 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry 
Ondry Bartošových za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1603 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry 
Ondry Bartošového za g[runt] 4 zl. 
   Maděrkovi dáno na díl Anny ženy jeho ty 4 zl. 
   Od Matouše Věrovanského přijato za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1604 za plesníka Martina Štěpánova přijato od Jíry 
Bartošového za g[runt] a řeku 4 zl. 
   Od Matouše Věrovanského za vinohrad 2 zl. 
   Lidě dáno na díl její 5 zl. 
   Maděrkovi dáno na díl Annin 5 zl. 
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   Letha 1607 za plesníka Jíry Kopce přijato z důchodův na 
dluh Jeho [Mil]osti Pánu půjčený 3 zl 2 gr 6 den. Ty jsou 
vydány Zuzanně na díl její. 
   Od Mathouše Věrovanského za vinohrad přijato 2 zl. Ty sou 
vydány Zuzanně na díl její.  
   Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jíry 
Bartošového za g[runt] a říku 2 zl. Ty přijala Zuzanna na díl 
svůj. 
   Letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jíry 
Bartošového za řeku 3 zl. 
   Od Matouše Věrovanského za vinoh[rad] 2 zl. 
   Zuzanně vydáno na díl její 4 zl. 
   Lidě dáno na díl její 1 zl. 
   Letha 1610 za plesníka Martina Kopce přijato od Jíry 
Bartošového za řeku 2 zl. Z toho dáno Lidě 1 zl a Zuzanně  
1 zl. 
   Maděrek odvedl Jírovi Pelkovi z spravedlnosti své, kteráž 
jemu z tohoto statku náleží, za grunt svůj v Petrově, aby 
zaplacený měl, 9 zl. 
              f 15a 
   Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od Jíry 
Bartošového za grunt a řeku 4 zl. Ty přijala Zuzanna na díl 
svůj. 
   Od Matouše Věrovanského za Růženou 2 zl. Ty přijala Zuzanna 
na díl svůj. 
   Letha 1612 za plesníka Jíry Kopce přijato od Jíry 
Bartošového za řeku 4 zl. 
   Od Matouše Věrovanskýho za Růženou 2 zl. 
   Z toho dáno Zuzanně 2 zl, Lidě dáno 2 zl a Anně Pelkové 
odkázaných od Maděrka 2 zl. 
   Letha 1613 za plesníka Pavla Kušánka přijato od Jíry 
Bartošových za řeku 4 zl. 
   Od Matouše Věrovanskýho za Růžennou 2 zl. 
   Zuzanně dáno na díl její 6 zl. 
   Více přijala Zuzanna na svůj díl půl štěpnice nad lávkami 
na Petrovsku 27 zl 15 gr. 
 
   Podle bedlivého vyhledání našlo se, že se má dodati 
z tohoto statku těmto: 
   Zuzanně na doplnění dílu jejího i po Lukášovi zemřelým  
11 zl 4 gr 5 den. 
   Anně i po Lukášovi zemřelým 1 zl 17 gr 4 den. 
   Lidě též i po Lukášovi 13 zl 2 gr 3 den. 
   Janovi Pelkovi odvedených od Maděrka 7 zl. 
                                      Summa 32 zl 24 gr 5 den. 
   Ta summa nachází se jim na těchto níže psaných věcech: 
   Na gruntě a řece Jíry Bartošových 12 zl, placení po 4 zl. 
   Na vinohradě Matouše Věrovanskýho 20 zl 24 gr 5 den, 
placení podle ourody po 2 zl. 
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   Letha 1614 za plesníka Jana Škráška od Jíry Ondry 
Bartošových za říku přijato i za grunt 4 zl. 
   Od Mathouše Věrovanskýho za vinoh[rad] v Růženné přijato  
2 zl. 
   Z toho dáno Lidě na díl její 4 zl a Janovi Pelkovi od 
Maděrka odvedených 2 zl. 
              f 15b 
   Leta Páně 1615 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jíry 
Ondry Bartošového za říku 4 zl. 
   Od Matouše Věrovanského za vinohrad v Růženné přijato 2 zl. 
   Z toho dáno Lidě na díl její 2 zl a Zuzanně též na díl její 
4 zl. 
   Leta 1616 za plesníka Jíry Kopcového od Jíry Ondry 
Bartošového přijato za říku 4 zl. 
   Od Matouše Věrovanského za vinohrad v Růženné 2 zl. 
   Z toho vydáno Lidě na díl její 2 zl, Zuzanně též 2 zl a 
Janovi Pelkovi, což mu odvedeno, též 2 zl. 
   Leta Páně 1617 za plesníka Mikuláše Kušánka od Jíry Ondry 
Bartošového za říku a grunt ostatních peněz 2 zl. 
   Marta po n[ebožtíku] Matoušovi Věrovanském položila 2 zl. 
   Z těch přijala Zuzanna, manželka Jana Tichého, 2 zl a Lidě 
s Janem Pelkovým dáno též 2 zl. 
   Leta Páně 1618 za plesníka Jana Škráška od Marty, zůstalé 
po n[ebožtíku] Matoušovi Věrovanském, za vinohrad v Růženné 
přijato 2 zl. 
   Z toho vydáno Lidě na díl její 20 gr, Zuzanně též dílu 
jejího 20 zl a Janovi Pelkovi, což mu odkázáno, 20 zl. 
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              f 18a 
13 S[irotci] n[ebožtíka] Ambrože Rybáře 
 
   Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového sepsán a 
zinventován jest tento statek, ku kterémuž jsou sirotci tři, 
totiž Pavel, Jan, Anna a Anka mateř jejich čtvrtá. 
   Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména 
toto: 
   Na řece Jíry Kopcového 55 zl. 
   Na druhé řece, která je[mu] po n[ebožtíku] Janovi Filovi 
nápadem přišla, 100 zl. 
   Novosady dva za Růžennou za 4 zl. 
   Roubanice za 30 zl. 
   Na polovici vinohradu v Dolní hoře Filovským 42 zl 15 gr. 
   Na vinohradě v Horní hoře zaplaceného 58 zl. 
   Kus roli slove v Lazích za 15 zl. 
   Na vinohradě v Zbavsa hoře zaplaceného 36 zl 15 gr. 
                              Summa všeho statku učiní 341 zl. 
   Dluhův co bylo, to jest z prodanýho vína zaplaceno. 
   To dělíc na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 85 zl 
7 ½ gr. 
 
   Toto jeden každý na díl svůj přijal: 
   Anka, mateř těch sirotkuo, podli poručenství muže svého 
přijala vinohrad v Horní hoře za 58 zl, má jej sobě, co komu 
z něho náleží, doplatiti. 
   Kus roli v Lazích přijala za 15 zl. 
                                             Summa toho 73 zl. 
   Zuostává se jí na doplnění dílu jejího ještě 12 zl 7 ½ gr. 
              f 18b 
   Pavel podli kšaftu otce svého přijal vinohrad v Zbavsa hoře 
a na něm zaplaceného 36 zl 15 gr, má jej sobě doplatiti. 
   Podsedek Filovský z řekou přijal za 100 zl. 
   Novosad nad Růženou za 2 zl. 
                                      Summa toho 138 zl 15 gr. 
   Z toho sobě srazil dílu svého, což jemu přišlo 85 zl 7 ½ gr 
a tak zuostává dopláceti mimo poražení dílu svého ještě 53 zl 
7 ½ gr, placením od letha 1600 pořadně po 8 zl. 
 
   Jan přijal na svůj díl podli kšaftu otce svého druhý 
novosad nad Růženou za 2 zl. 
   Půl roubanice za 15 zl. 
                                             Summa toho 17 zl. 
   Zuostává se jemu ještě dodati na doplnění dílu jeho 68 zl  
7 ½ gr. 
 
   Anna podli kšaftu otce svého přijala na svůj díl půl 
roubanice za 15 zl. 
   Zuostává se jí dodati ještě dílu jejího 70 zl 7 ½ gr. 
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   A mimo to zůstává se jí z lože šatův a kráva, ty jí má 
vydati Anna mateř její, neb se to při ní do zrostu jejího 
zanechává. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha [15]99 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Daniele Oponáše za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány Anně mateři na 
díl její. 
              f 19a 
   Letha 1600 za fojta Jana Mackového položil Jíra Kopec za 
grunt a řeku 4 zl. 
   Od Pavla za vinohrad přijato 6 zl. 
   Těch 10 zl vydáno mateři na díl její a což převzala  
22 ½ gr, ty zase navrátila. 
   Letha 1601 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry 
Kopce za grunt a řeku 2 zl. 
   Od Pavla za řeku a vinohrad přijato 3 zl. 
   Janovi dáno na učení řemesla krejčířského 6 zl. 
   Od Daniele Oponáše za Horní horu přijato lonských peněz  
2 zl. 
   Letha 1602 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry 
Kopce za grunt 1 zl. 
   Též přijato od Pavla Ambruzového 2 zl. 
   Ty 3 zl jsou vydány z dílu Janového od učení řemesla 
krejčovského. 
   Více vydáno Janovi hotových peněz 1 zl 22 ½ gr. 
   Letha 1603 za plesníka Martina Plesníkového přijato od Jíry 
Kopce za g[runt] a říku 4 zl. 
   Od Pavla Ambruzového přijato 4 zl. 
   Letha 1604 za plesníka Martina Štěpánového přijato za grunt 
od Jíry Kopce 4 zl. 
   Od Pavla přijato za vinohrad 5 zl. 
   Od Daniele přijato za Horní horu 3 zl. 
   Z toho vydáno Janovi na vandr 1 zl. 
   Letha 1606 za plesníka Mikuláše Kušánka Anna mateř, Jan a 
Pavel bratři její zemřeli a dílův svých po sobě zanechali 
summy 201 zl. Ta spravedlnost připadla na Annu sestru jejich. 
 
   Sečtení toho statku: 
   Anně, sirotku napřed psanému, dílu jejího dodati se přišlo 
70 zl 7 ½ gr. 
   A nápadu po mateři a bratřích jejích 201 zl. 
                                    Summa všeho 271 zl 7 ½ gr. 
   A mimo to náleží jí na 2 kouscích vinoh[radu] nad Růžennou, 
kteréž teprve po rozdílích prodány sou, 30 zl, o čemž na druhé 
straně správa jest. 
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              f 19b 
   Ta summa nachází se na těchto věcech: 
   Na říce Jíry Kopce 40 zl, placením při Vánocích po 3 zl. 
   Na říce Jana Škráška 90 zl, placením po 4 zl. 
   Na vinohradě v Horní hoře Martina Kopce 60 zl, závdanku 
dáti má z užitku 5 zl a platiti po 4 zl. 
   Kus roli na Lazích za 15 zl. 
   Na novosadě nad Růžennou 4 zl. 
   Půl roubanice při Moravskej za 15 zl. 
   Na vinohradě v Horní hoře Daniele Oponáše 36 zl 15 gr, 
placením každého roku podle ourody po 3 zl. 
   Vyšlých peněz zůstává 10 zl 22 ½ gr. 
   Více jí náleží na 2 kouscích vinohradu v novosadích na 
Růžennou, z nichž jeden drží Mikuláš Kušánek, placením po  
2 zl za summu 15 zl. 
   Druhý kus drží Macek Dřevečko, též placením po 2 zl za 
summu 15 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato za užitek 
vinný za 3 v[ědra] 7 zl 6 gr. 
   Z toho dáno na zbor podli poručenství mateřiného 2 zl. 
   Od Jana Škráška přijato na závdanek 2 zl. 
   Anně dáno na díl její i s tím, co jest od spravení nápadu 
po mateři a bratřích zemřelých písaři a rybářům 7 zl 6 gr. 
   Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jana 
Škráška závdanku za říku a podsedek 4 zl. 
   Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře závdanku 5 zl. 
   Od Mikuláše Kušánka závdanku za novosad nad Růžennou 2 zl. 
   Vyhledalo se z rejster horenských, že na vinohradě v Horní 
hoře, který Martin Kopec koupil, náleží Šalomounovi Soplivýmu 
Židu na doplacení jemu za ten vinohrad ještě ostatních 7 zl. 
Těch 7 zl sou témuž Židu z hotových položených peněz vydány a 
na tom vinohradě sirotku svrchu psanému toliko náležeti bude 
53 zl. 
   Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jíry 
Kopce za řeku 1 zl 15 gr. 
   Od Martina Kopce přijato za vinohrad 2 zl. 
   Od Jana Škráška přijato ostatek závd[anku] 2 zl a ročních 
peněz 2 zl, učiní 4 zl. 
   Z toho dáno Ance na díl její 2 zl. 
   Více dáno z dílu jejího na spravení činže 1 zl. 
                                         Spátkem přes 2 listy. 
                 f 17a 
S[irotci] n[ebožtíka] Ambruza Rybáře 
 
   Letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka dáno Anně na díl 
její na šaty 4 zl 15 gr. 
   Od Jíry Kopce za řeku přijato 3 zl. 
   Od Jana Škráška za řeku přijato 3 zl. 
   Od Martina Kopce za vinohrad přijato 3 zl. 
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   Anně dáno na kožich, aby sobě koupila, 9 zl. 
   Letha 1610 za plesníka Martina Kopce přijato za řeku 2 zl 
od Jíry Kopce položených. 
   Od Jana Škráška za řeku přijato 2 zl. 
   Od Martina Kopce za vinohrad 2 zl. 
   Ty jsou půjčeny Rivolovi do Petrova na koupení koně těch  
6 zl. 
   Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od něho za grunt 
a řeku 4 zl. Ty přijal Jan Štěpánů po Anně manželce své. 
   Od Mikuláše Rivoly na dluh přijato 4 zl. Přijal je Jan 
Štěpánů na díl Annin. 
   Od Martina Kopce za Horní horu přijato 4 zl. Přijal je Jan 
Štěpánů na díl Annin, manželky své. 
   Letha 1612 za plesníka Jíry Kopce přijato od něho za řeku 
4 zl. 
   Od Martina Kopce za Horní horu přijato 2 zl. 
   Od Mikuláše Rivoly na dluh přijato 2 zl. 
   Jan Štěpánů na díl manželky své přijal 8 zl. 
   Letha 1613 za plesníka Pavla Kušánka přijato od Jíry Kopce 
za řeku 4 zl. 
   Od Martina Kopce 4 zl. 
   Jan Štěpánů přijal na díl ženy své 8 zl. 
   NB. Dva kusy vinohradu nad Růženou, který byl koupil 
Mikuláš Kušánek a Matěj Dřevečko, ujali obec rybářská v tý 
summě, což se za ně doplatiti zuostávalo, totiž 28 zl. 
   Na to položili hotových peněz 6 zl. Ty přijal Jan Štěpánů. 
   Letha 1614 za plesníka Jana Škráška přijato z důchodův na 
dluh Jeho [Mil]osti Páně 13 zl 22 ½ gr. Ty přijal Jan Štěpánů 
na díl ženy své. 
              f 17b 
   Letha a za plesníka napřed psaného od Jíry Kopce za říku  
4 zl. 
   Od Martina Kopce též za vinoh[rad] v Horní hoře přijato  
4 zl. 
   Janovi Štěpánovýmu na díl Anny manželky jeho dáno 8 zl. 
   Téhož letha ut s[upr]a od Jana Škráška za druhou říku 
přijato 4 zl. Ty sou dány Janovi Štěpánovýmu na díl manželky 
jeho. 
   Více od obce rybářské petrovské za 2 kusy vinoh[radu] nad 
Růženou přijato 2 zl. Ty přijal Jan Štěpánů na díl manželky 
své. 
 
   Leta 1615 za plesníka Mikuláše Kušánka Jura Kopec položil 
za grunt [a] říku svou peněz 4 zl. 
   Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře přijato 4 zl. 
   Od Jana Škráška za říku přijato 4 zl. 
   Od obce rybářské za vinohrad novosad nad Růžennou 1 zl. 
   Ty všecky peníze přijal Jan Štěpánů po manželce své. 
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   Leta 1616 za plesníka Jíry Kopce přijato od téhož Jíry za 
grunt a říku 4 zl. 
   Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře 3 zl. 
   Od Jana Škráška za říku přijato 4 zl. 
   Od obce rybářské petrovské za vinohrad v novosadech 1 zl. 
   Ty všecky peníze přijal Jan Štěpánů po manželce své. 
   Leta Páně 1617 za plesníka Mikuláše Kušánka od Jíry Kopce 
přijato za grunt a říku 4 zl. 
   Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře 4 zl. 
   Od Jana Škráška za říku těm položeno 4 zl. 
   Od obce petrovské rybářské položených přijato 1 zl. 
   Ty všecky peníze přijal Jan Štěpánů po manželce své, totiž 
těch 13 zl. 
   Letha 1618 za plesníka Jana Škráška od Jíry Kopce přijato 
za gr[unt] a říku 4 zl. 
   Od Martina Kopce za vinohrad v Horní hoře 4 zl. 
   Od Jana Škráška za říku přijato peněz 4 zl. 
   Těch všechněch 12 zl vydáno Janovi Štěpánovému.  
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              f 20a 
14 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Kušánka 
 
   Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového sepsán tento 
statek, ku kterýmuž jest sirotkuo dvý, Pavel, Johanka a Dorota 
mateř jejich třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Grunt z řekou a náčením rybářským za 30 zl. 
   Achtel vinohradu v Dolní hoře 130 zl.    
   Novosad v hoře Tmici zaplacený za 40 zl. 
   Štěpnice u Proudů za 30 zl. 
   Roubanice u Moravské za 10 zl. 
   Plž v hliníku za 20 zl. 
   Vína mladého 2 bečky po 32 zl za 64 zl. 
   Kráva a jalovice za 7 zl. 
                                    Summa všeho statku 331 zl. 
 
   Z toho statku mají se tito dluhové zaplatiti: 
   Martinovi Plesníkovi za Plž 16 ½ zl. 
   Janovi Kušánkovi za 10 m[ěřic] žita 6 zl 20 gr. 
                                Summa všech dluhuo 23 zl 5 gr. 
   A tak zuostává čistého statku k rozdělení mimo zaplacení 
dluhů 307 zl 25 gr. 
 
   Toto jeden každý na díl svůj přijímá: 
              f 20b 
   Pavel přijal vinohrad v Dolní hoře za 130 zl. 
   Grunt z řekou a náčením rybářským za 30 zl. 
   Plž v hliníku za 20 zl. 
   Bečku vína mladého za 32 zl. 
                                            Summa toho 212 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 102 zl 18 gr 2 den a tak 
zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým ještě 109 zl 11 gr  
5 den, placením od letha 1601 za řeku a Plž po 4 zl a za 
vinohrad podli ourody po 6 zl. Rukojmě při gruntu zapsáni 
jsou. 
 
   Dorotha mateř přijala na svůj díl vinohrad v hoře Tmici za 
40 zl. 
   Krávu jednu za 5 zl. 
   Roubanici u Moravské za 10 zl. 
   Bečku vína mladého za 32 zl. 
                                             Summa toho 87 zl. 
   Zuostává se jí dodati ještě na doplnění dílu jejího 15 zl 
18 gr 2 den. 
 
   Johance zanechává se na díl její štěpnice u Proudů 
v hotových 30 zl. 
   Jalovici jednu za 2 zl. 
                                             Summa toho 32 zl. 
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   Zuostává se jí ještě dodati na doplnění dílu jejího 70 zl 
18 gr 2 den. 
              f 21a 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového položil Pavel 
závdanku za řeku a vinohrad 6 zl 20 gr. Ty sou dány za dluh 
Janovi Kušánkovi za 10 m[ěřic] žita po 20 gr. 
   Letha 1601 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Pavla za statek ut s[upr]a 10 zl. Z toho dáno za Plž Martinovi 
Plesníkovi 2 zl, Dorotě mateři dáno 8 zl. 
   Letha 1602 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Pavla za statek 2 zl. Ty sou dány Martinovi Plesníkovi za Plž. 
   Letha 1603 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Pavla za statek 8 zl. Z toho dáno Martinovi Plesníkovi za Plž 
2 zl. 
   Letha 1604 za plesníka Martina Štěpánova přijato od Pavla 
za řeku a vinohrad 8 zl. Z toho dáno Plesníkovi za Plž 2 zl, 
Dorotě mateři dáno na díl její 6 zl. 
   Letha 1606 za plesníka Mikuláše Kušánka Dorota, mateř těch 
sirotků, zemřela a spravedlnosti po sobě zanechala 51 zl 18 gr 
2 den. To připadlo na Pavla a Johanku dítky její, přijde na 
každého po 25 zl 24 gr 1 den. 
   Více po smrti její našlo se peněz hotových 15 zl. Dělíc to 
na 2 díly, přijde na každého po 7 ½ zl. 
   Z těch hotových peněz přijal Pavel 7 ½ zl a Johanka též 
přijala 7 ½ zl. 
 
   Sečtení toho statku: 
   Pavel zůstával dopláceti od letha 1604 za statek svrchu 
psaný 109 zl 11 gr 5 den.  
   Na to položil do téhož letha 34 zl 20 gr. 
   Nápadu po Dorotě mateři své sobě srazil 25 zl 24 gr 1 den. 
                                 Summa toho 60 zl 14 gr 1 den. 
              f 21b 
   Zůstává dopláceti od letha 1604 48 zl 27 gr 3 den. 
   Z těch náleží předních peněz Johance sestře jeho 40 zl    
12 gr 3 den. 
   Martinovi Plesníkovi za Plž 8 zl 15 gr. 
 
   Johance přišlo dílu jejího se dodati 70 zl 18 gr 2 den. 
   A po mateři její nápadu 25 zl 24 gr 1 den. 
                                 Summa toho 96 zl 12 gr 3 den. 
   Na to přijala toto: 
   Čtvrt achtele vinohradu ve Tmici zůstalý po Dorotě mateři 
její ve 40 zl. 
   Roubanici v Moravskej též po mateři v 10 zl. 
                                             Summa toho 50 zl. 
   Zůstává se jí dodati 46 zl 12 gr 3 den. 
   Na to jest vyšlejch v truhlici sirotčí 6 zl a Pavel bratr 
její, jakž nahoře psáno. 



 

 

      26 
 
   Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla 
Kušánkova za Dolní horu 2 zl. Ty při ouřadu zuost[ávají] a 
dány sou do truhlice. Vydány Johance na šaty na díl její. 
   Letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla 
Kušánka za Dolní horu 3 zl. Ty přijala Johanka na díl svůj. 
   Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od Pavla Kušánka 
za Dolní horu 3 zl. Ty sou vydány Johance na díl její. 
   Letha 1612 za plesníka Jíry Kopce položil Pavel Kušánků za 
Dolní horu 2 zl. Ty sou vydány Johance na díl její. 
   Letha 1613 za plesníka Pavla Kušánka přijato od něho za 
Dolní horu 3 zl. Přijala je Johanka na díl svůj. 
              f 22a 
   Letha 1614 za plesníka Jana Škráška Pavel Kušánek za Dolní 
horu položil 4 zl. Ty sou vydány Johance na díl její. 
   Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou 
spravedlnost na dluhu zůstávající 6 zl. Ty sou dány obilím 
Janovi Staňkovýmu na díl manželky jeho. 
   Leta 1615 za plesníka Mikuláše Kušánka Pavel Kušánek 
položil za vinohrad v Dolní hoře 4 zl. Ty sou vydány Johance 
na díl její. 
   Leta 1616 za plesníka Jíry Kopcového přijato od Pavla 
Kušánka za vinohrad v Dolní hoře peněz ročních 3 zl. Ty sou 
vydány Johance a přijal je manžel její Jan. 
   Leta Páně 1617 za plesníka Mikuláše Kušánka od Jana Kučery 
na místě Pavla Kušánka přijato za vinohrad v Dolní hoře 4 zl. 
Ty jsou vydány manželu Johančinému Staňkovi. 
   Leta Páně 1618 za plesníka Jana Škráška od Jana Kučery na 
místě Pavla Kušánka přijato za vinohrad v Dolní hoře 4 zl. Ty 
jsou vydány Janovi Staňkovému, manželu Johančiné[mu]. 
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              f 24a 
15 S[irotci] n[ebožtíka] Tobiáše Hobelového 
 
   Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového zinventován 
tento statek, ku kterýmuž jsou sirotci dva, totiž Jan a 
Zuzanna. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na řece Mikuláše Šablového 30 zl, placením od letha 1601 po 
2 zl. 
   Na půl achteli vinohradu v Svárových Martina Štěpánového  
55 zl, placením od letha 1600 podli ourody po 3 zl až do 
vyplnění tej summy. 
   Vinohrad zaplacený v Tmici za 45 zl. 
   Peněz hotových i za dobytek prodaný utržených přijato  
17 zl. 
                                    Summa všeho statku 147 zl. 
   Z toho se dluhův rozličných lidem zaplatiti má 12 zl 5 gr  
5 ½ den. 
   A tak zuostává čistého statku k rozdělení mimo splacení 
dluhů 134 zl 24 gr 1 ½ den. 
   To dělíc na dva díly, přijde každýmu na jeho díl po 67 zl 
12 gr 1 víd. 
 
   Janovi sirotku zanechává se na díl jeho vinohrad ve Tmici 
za 45 zl. 
   A tak se jemu ještě na doplnění dílu jeho dodati 22 zl  
12 gr 1 víd. 
 
   Zuzanna umřela, po ní na díl její Václavovi Vrchníčkovi, 
manželu její[mu], odkázán jest vinohrad v Svárových v 50 zl, 
na čemž jest přestal, a že se na více nyní i v časích 
budoucích o takový nápad natahovati nechce, připověděl, za tou 
příčinou, že s manželkou svou nedlouho byl. Stalo se u 
přítomnosti pana ouředníka strážnického, plesníka a rybářů 
petrovských letha 1607. 
              f 24b 
   Ten vinohrad puštěn k užívání Martinovi Bzeneckých, strejci 
jeho, a do čtyr let aby z něho nic nedával, potom po čtyrech 
letech bude povinen platiti za pátý vědro podli uznání ouřadu 
a má sirotka při sobě chovati a šaty hodné na něj jednati. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1600 za plesníka Martina Plesníkového přijato do 
truhlice hotových peněz mimo zaplacení dluhův 4 zl 24 gr  
1 ½ den. 
   Od Mikuláše Šablového přijato závdanku za řeku 2 zl. 
   Od Martina Štěpánového za vinohrad přijato 5 zl. 
   Z toho dáno z dílů sirotčích pís[aři] od rozdílů a sepsání 
statku 8 gr. 
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   Letha 1601 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Mikuláše Šablového 1 zl. 
   Letha 1602 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Mikuláše Šablového za g[runt] 2 zl. 
   Od Martina Štěpánova přijato za vinohrad v Svárových za rok 
1603 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Mackového po smrti Martina 
Bzeneckého, kterémuž byl vinohrad malého sirotka k užívání 
dán, jest puštěn k užívání Jakubovi Bilíkovi, aby do tří let 
z něho nic nedával, než na sirotka šaty jednal, ten vinohrad 
dobře dělal, sirotku křivdy nečinil. A po vyjití tří let bude 
povinen páté vědro vína aneb za ně peníze dávati, po čem pod 
horou platiti bude. 
   Letha 1603 za plesníka Martina Plesníkového přijato od 
Mikuláše Šavlového za g[runt] a řeku 2 zl. 
   Od Martina Štěpánova za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jana 
Kvasničky za užitek vinný z vinohradu ve Tmici, kteréž peníze 
samému Janovi náležejí, 9 zl. 
              f 25a 
   Téhož leta a za plesníka ut s[upr]a přijato od Jana Šaše 
závdanku za řeku 1 zl. 
   Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od Jana Kvasničky 
za užitek vinný 2 zl. Ty sou vydány lékaři od hojení hlavy 
Jana sirotka. 
   Ten vinohrad puštěn sirotku, aby jeho sám užíval a jej sobě 
dělal. 
   Od Jana Šašaba přijato za g[runt] a řeku 2 zl. Ty sou dány 
Janovi na dělání vinohradu. 
   Letha 1612 za plesníka Jíry Kopce přijato od Jana Šašaba za 
řeku 2 zl. Přijal ty peníze Jan na díl svůj. 
   Jakož zuostávalo tomuto Janovi sirotku na řece Jana Šašaba 
dopláceti se ještě 18 zl, ty sobě Jan na své řece porazil, 
poněvadž tu řeku od Jana Šašaba koupil a tak ji má zaplacenou. 
   Leta Páně 1616 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou 
spravedlnost 20 zl. Vydány sou Janovi na díl jeho a dáno mu 
obilí 13 m[ěřic] 1 ½ čt[vrti]. 
   Leta Páně 1617 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou 
spra[vedln]ost 6 zl. Ty sou vydány Janovi a dáno mu rži za ně 
15 měřic. 
   Letha Páně 1618 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou 
spravedlnost 5 zl 16 gr 1 ½ den. Ty sou vydané Janovi a dáno 
jemu za ně rži 11 měřic. 
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              f 26a 
16 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Štěpánova 
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Jan a Zuzanna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto níže psaných 
věcech: 
   Požár z řekou zaplacený za 40 zl. 
   Vinohrad v Tmici z boudou za 20 zl. 
   Na vinohradě v Zbavsa hoře Jana Ševcového zaplacených  
40 zl. 
   Zahrada za humny petrovskými za 30 zl. 
   Klínek roli na Lazích za 10 zl. 
   Vinohrad veliký v Tmici za 30 zl. 
   Kus roli na Lazích za 30 zl. 
                                          Summa statku 200 zl. 
   Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 100 zl. 
 
   Janovi podle poručenství otce jeho dán předně vinohrad 
v Dolní hoře zaplacený, kterýžto do tohoto statku pojat není. 
   Více on přijal na díl svůj požár z řekou ve 40 zl. 
   Vinohrad v Tmici z boudou ve 20 zl. 
   Na vinohradě Jana Ševcového v Zbavsa hoře je[mu] odvedeno 
40 zl. 
   Zahrada za humny petrovskými ve 30 zl. 
   Klínek roli na Lazích ve 10 zl. 
                                                 Summa 140 zl. 
              f 26b 
   Z toho sobě srazil dílu svého, což na něj přišlo 100 zl.  
   A tak zuostává dopláceti Zuzanně sestře své ještě 40 zl, 
placením od letha 1606 po 4 zl. 
 
   Zuzanna přijala podle poručenství otce svého na díl svůj 
Tmici velikou ve 30 zl. 
   Kus roli na Lazích ve 30 zl. 
                                                  Summa 60 zl. 
   Zuostává se jí ještě dodati k doplnění dílu jejího 40 zl. 
 
   NB. Po rozdílu tohoto statku našlo se dluhův po n[ebožtíku] 
Martinovi Štěpánovým osobám zejména těmto: 
   Do důchodův JM Páně za dříví 3 zl 14 ½ gr. 
   Jírovi Bartošový[mu] za Dolní horu 19 zl. 
   Václavovi Vrchníčkovi za Tmici 50 zl. 
   Bětě Ryšavé do Strážnice za Tmici 10 zl. 
                                          Summa 82 zl 14 ½ gr. 
   Přijde z každého dílu těch dluhův porážeti po 41 zl 6 gr 
4 ½ den. 
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   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Jana 
Kvasničky za Tmici 10 zl. Přijal je Václav Vrchníček. 
   Od Jíry Bartošového přijato za užitek z vinohradu 8 zl. Ty 
přijala Běta Ryšavá do Strážnice. 
   Letha 1608 a letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka 
přijato od Jana Kvasničky za ty dvě letha 6 zl. Ty přijal 
Václav Vrchníček. 
   Od Jíry Bartošového též přijato za ty dvě letha 2 zl. Ty 
přijala Běta Ryšavá do Strážnice a tak jí tu nic nenáleží. 
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              f 28a 
17 S[irotci] n[ebožtíka] Tobiáše Grošíka 
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Jan, Anna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech toto: 
   Požár z řekou zaplacený za 40 zl. 
   Achtel vinohradu v Růžené zaplacený za 100 zl. 
   Na vinohradě ve Tmici zaplaceného 12 zl. 
   Štěpnice horní ze včelami za 55 zl. 
   Dolní štěpnice zaplacená za 40 zl. 
   Roubanice u Rohožného za 15 zl. 
   Bečka vína byla, z tej se dluhové lidem zaplatili a na zbor 
dáno 2 zl. 
                                          Summa statku 262 zl. 
   Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 131 zl. 
 
   Jan podle poručenství otce svého ujal: 
   Požár z řekou ve 40 zl. 
   Achtel vinoh[radu] v Růžené ve 100 zl. 
   Na vinohradě v Tmici zaplacených 12 zl. 
   Štěpnici horní ze včelami ve 55 zl. 
                                                 Summa 207 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 131 zl a tak zůstává Anně 
sestře své dopláceti 76 zl, placením od letha 1606 po 5 zl. 
              f 28b 
   Anně podle kšaftu otce jejího zanechává se na díl její 
štěpnice dolní ve 40 zl. 
   Roubanici u Rohožnýho ve 15 zl. 
                                                  Summa 55 zl. 
   Zuostává se jí dodati k doplnění dílu jejího ještě 76 zl. 
   Tej štěpnice a roubanice užívati má Jan bratr její do 
zrostu jejího a za užitky má na ni šaty jednati a sirotku 
křivdy nečiniti. 
   Více tomu sirotku zanechává se ložných a truhelních šatův 
toto: duchna, poduška, polštář, kožich šamlatový, ubrusů, cích 
a plachet 16 kusův, kolárek damaškový, roušky tři. To všeckno 
přijal k sobě Jan, bratr toho sirotka, a má jí do ztrostu 
jejího toho dochovati. 
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              f 30a 
18 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Řitky 
 
   K tomu statku jsou nápadníci 2, Johanka, Kateřina a Zuzanna 
macocha jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Požár z řekou zaplacený za 40 zl. 
   Acht[el] vinohradu v Dolní hoře zaplacený za 80 zl. 
   Roli v Hačkách zaplacená za 50 zl. 
   Acht[el] vinohradu v Růžené zaplacený z boudou, presem, se 
2 káděmi za 100 zl. 
   Kus roli nad Plži petrovskými za 10 zl. 
   Štěpnice půl u Proudů za 8 zl. 
   Štěpnice v Moravské za 18 zl. 
   Roubanice u Řečice za 15 zl. 
   Plž zaplacený za 10 zl. 
   Hrádek u Rybář za 20 zl. 
   Včely 45ry po 20 gr za 30 zl. 
   Peněz hotových po smrti zuostalo 107 zl. 
                                          Summa statku 488 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové zaplaceni: 
   Pavlovi strejci neboštíkovu 12 zl. 
   Rybářom dluhu 3 zl. 
   Na kerchov petrovský poručených 1 zl. 
   Puchrej dluhu 2 zl. 
   Na zbor poručených 4 zl. 
   Zuzanně manželce neboštíkový mimo díl její poručených 5 zl. 
                                 Summa dluhův zaplaceno 27 zl. 
              f 30b 
   Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 462 zl. 
   Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každého po 154 zl. 
 
   Zuzanna vdova podle poručenství manžela svého přijala požár 
z řekou ve 40 zl. 
   Achtel vinohradu v Dolní hoře v 40 zl. 
   Polovici roli v Hačkách ve 25 zl. 
   Štěpnici u Moravské v 18 zl. 
   Včely 15ry po 20 gr za 10 zl. 
   Peněz hotových 16 zl 15 gr. 
                                           Summa 189 zl 15 gr. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 154 zl a tak zuostává ještě 
dopláceti 35 zl 15 gr, placením od letha 1606 po 4 zl. 
 
   Adam Lazebník na díl Kateřiny manželky své přijal podle 
poručenství půl acht[ele] vinohradu v Růžené z půl boudou, 
z půl presem a z jednou kádí ve 50 zl. 
   Půl štěpnice u Proudů v 8 zl. 
   Kus roli nad Plži petrovskými v 10 zl. 
   Plž zaplacený za 10 zl. 
   Polovici roli v Hačkách ve 25 zl. 



 

 

      33 
 
   Včely 15ry po 20 gr za 10 zl. 
   Peněz hotových přijal 33 zl 7 ½ gr. 
                                          Summa 146 zl 7 ½ gr. 
   Zuostává se jemu dodati k doplnění dílu Kateřiny manželky 
jeho ještě 7 zl 22 ½ gr. 
              f 31a 
   Johanka přijala na díl svůj půl achtele vinoh[radu] 
v Růženej z půl boudou, z půl presem a z jednou kádí v 50 zl. 
   Roubanici u Řečice za 15 zl. 
   Hrádek u Rybář ve 20 zl. 
   Včely 15ry po 20 zl za 10 zl. 
   Peněz hotových přijala 31 zl 7 ½ gr. 
                                          Summa 126 zl 7 ½ gr. 
   Zuostává se jí k doplnění dílu jejího dodati ještě 27 zl  
22 ½ gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla 
Kušánka položených na místě Zuzanny manželky jeho za statek ut 
s[upr]a 3 zl. Ty přijal Adam Lazebník na díl Kateřiny manželky 
své. 
   Letha 1608 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla 
Kušánka za g[runt] a říku 3 zl. Ty přijal Jíra Hrotek na díl 
Johanky ženy své. 
   Letha 1609 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od Pavla 
Kušánka za řeku 3 zl. Z toho dáno Johance na díl její 1 zl 
15 gr a Adamovi Lazebníkovi též 1 zl 15 gr. 
   Letha 1610 za plesníka Martina Kopce přijato od Pavla 
Kušánka za grunt a řeku 4 zl. Z toho dáno Johance 2 zl a 
Adamovi Lazebníku 2 zl. 
   Letha 1611 za plesníka Jíry Kopce přijato od Pavla Kušánka 
za grunt a řeku 4 zl. Z toho dáno Adamovi Lazebníku 1 zl  
7 ½ gr ostatek spravedlnosti po manželce jeho. 
   Jírovi Hrotkovi dáno na díl Johančin 2 zl 22 ½ gr. 
              f 31b 
   Letha 1612 za fojta plesníka Jíry Kopce za řeku od Pavla 
Kušánka 4 zl. Ty přijala Johanka na díl svůj. 
   Letha 1613 za plesníka Pavla Kušánka přijato od Pavla 
Kušánka za řeku 4 zl. Ty přijala Johanka na díl svůj. 
   Letha 1614 za plesníka Jana Škráška přijato od Pavla 
Kušánka za g[runt] a říku 4 zl. Ty přijal Jíra Hrotek na díl 
Johanky manželky své. 
   Leta Páně 1615 za plesníka Mikuláše Kušánka přijato od 
Pavla Kušánka za říku 4 zl. Ty přijal Jíra Hrotek na díl 
Johanky manželky své. 
   Leta Páně 1616 za plesníka Jíry Kopce přijato od Pavla 
Kušánka za říku ostatních peněz 2 zl 15 gr. Ty přijal Jíra 
Hrotek na díl Johanky manželky své. 
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              f 33a 
19 S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Hýšky 
 
   Ten statek podle poručenství téhož Matouše Hýšky takto jest 
rozdělen: 
   Janovi Kvasničkovému, pastorku svýmu, řeku, na níž 
zaplaceného jest 35 zl. 
   Zůstává ještě za ni dopláceti na sirotky n[ebožtíka] Jíry 
Kvasničky 16 zl 10 gr placením po 2 zl. 
   Vinohrad ve Tmici též tomu Janovi poručil za 40 zl. 
   Anně, dceři n[ebožtíka] Jíry Kvasničky, pastorkyni své, půl 
roubanice u Černého jezera poručil ve 20 zl. 
   Zuzanně, dceři n[ebožtíka] Jíry Kvasničky, druhé pastorkyni 
své, vinohrad v Horní hoře poručil ve 20 zl. 
                                          Summa statku 115 zl. 
 
   Z toho statku Jan Kvasničků na zbor petrovský podle 
poručenství n[ebožtíka] Matouše Hýšky dal 5 zl. 
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              f 35a 
20 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kušánka 
 
   Jest sirotek jeden, Anna a Kateřina, manželka po něm 
zůstalá, druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech: 
   Grunt s říkou v Rybářích, na něm zaplaceného 33 zl 15 gr. 
   Achtel vinohradu v Dolní hoře zaplacený za 140 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Růženné a na něm zaplacené[ho] 
26 zl. 
   V Zbavsa hoře vinohrad zaplacený za 50 zl. 
   Čtvrt roli na Strážnicku v panoším poli činžové zaplacené 
za 110 zl. 
   Štěpnička slove v Horní zaplacená za 15 zl. 
   Štěpnice pod Moravskou zaplacená za 40 zl. 
   Louka v Hrádečné za 12 zl. 
   Dobytka hovězího 6 kusů. 
   Ovec 8, jehňat 8, šacován ten dobytek obojí za 31 zl. 
   Na gruntě 11 v Německé ulici v Strážnici, na němž Bartoš 
Jana Bartošových jest, 40 zl. 
                              Summa všeho statku 497 zl 15 gr. 
   Dělíc ten statek na 2 díly, dostane se každému na díl jeho 
po 248 zl 22 ½ gr. 
 
   Kateřina matka na díl svůj přijímá: 
   Achtel vinohradu v Dolní hoře za 140 zl. 
   Půl čtvrti roli v panoším poli za 55 zl. 
   Štěpnici slove v Horních za 15 zl. 
   Louku v Hrádečné za 12 zl. 
   Dobytka hovězího a ovčího podle šacování při statku za  
31 zl. 
              f 35b 
   Summa toho, což Kateřina matka na díl svůj přijímá, 253 zl. 
   Srazíce sobě dílu svého 248 zl 22 ½ gr, zůstává sirotku 
doplatiti 4 zl 7 ½ gr. 
 
   A mimo to Kateřina matka povinna jest z toho svého dílu 
zaplatiti podle poručenství n[ebožtíka] Jana Kušánka z těch 
oužitků vinných jí zanechaných i proto, aby sirotka dobře 
chovala, na něj náklad na šaty a do školy činila, toto: 
   Na zbor petrovský 6 zl.    
   Janovi Radějovskému 1 zl. 
   Rybářům petrovským za 1 čt[vrt] vína. 
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   Toto zůstane sirotku: 
   Na říce s podsedkem zaplaceného 33 zl 15 gr. 
   Na vinohradě v Růženné 26 zl. 
   Vinohrad v Zbavsa hoře za 50 zl. 
   Půl čtvrti roli v panoším poli za 55 zl. 
   Štěpnice pod Moravskou za 40 zl. 
   Na 11 gruntě v Německé ulici 40 zl. 
                Summa, což Anně sirotku na díl její zanecháno, 
244 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Leta Páně 1617 za plesníka Mikuláše Kušánka od Šimona Jana 
Oulehlového přijato peněz za říku 3 zl. 
   Leta Páně 1618 za plesníka Jana Škráška od Šimona Jana 
Oulehlového přijato za říku a jiný statek 3 zl. 
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              f 38a 
21 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Kušánka 
 
   K tomu sou sirotci 3, Jíra, Jan, Anka a Zuzanna mateř 
jejich čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek s říkou a štěpničkou zaplacený za 64 zl 15 gr. 
   Roli polovice v Hačkách za 30 zl. 
   Roli přikoupené v Hačkách za 30 zl. 
   Štěpnice u Moravské za 15 zl. 
   Achtel vinohradu v Dolní hoře za 80 zl. 
   Achtel vinohradu druhý v Dolní hoře za 105 zl. 
   Štěpnička zaplacená za 5 zl. 
   Krávy 3 za 15 zl. 
   Svinského [dobytka] čtvero za 3 zl. 
                                    Summa statku 367 zl 15 gr. 
   Z toho se tento dluh zaplatiti má: 
   Na zbor podle poručenství 5 zl. Ty má Jíra Klobřových 
zaplatiti z vinohradu svého v Růženej. 
   Po zaplacení dluhu zůstane statku za 362 zl. 
   Dělíc to na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 90 zl 
18 gr 5 den. 
 
   Zuzanna mateř podle poručenství nebožtíka] Pavla Kušánka 
ujímá toto: 
   Štěpničku s podsedkem a říkou za summu 64 zl 15 gr. 
   Vinohradu achtel v Dolní hoře v 80 zl. 
   Krávy 2 za 10 zl. 
   Svině 4 za 3 zl. 
                          Summa, což přijímá, za 157 zl 15 gr. 
              f 38b 
   A tak Zuzanna mimo díl svůj přijímá 66 zl 27 gr, ty má 
platiti ročně počna letha 1617 po 6 zl. 
 
   Jírovi podle poručenství zanechává se polovici roli 
v Hačkách v 30 zl. 
   Plž v hliníkách v 20 zl. 
                                                  Summa 50 zl. 
   Dostane se mu doplatiti 40 zl 18 gr 5 den. 
 
   Janovi achtel vinohradu v Dolní hoře s boudou podle 
poručenství zanecháno v 105 zl. 
   A tak přijímá mimo díl svůj 14 zl 11 gr 2 den. 
   Toho vinohradu Zuzanna mateř má užívati do zrostu sirotka a 
což za ten vinohrad zůstává Johance, Jana Staňkových manželce, 
24 zl, doplatiti má. 
 
   Anně sirotku polovice roli v Hačkách zanecháno ve 30 zl. 
   Štěpnice u Moravské v 15 zl. 
   Kráva 1 za 5 zl. 
                          Summa, což zanecháno Anně, za 50 zl. 
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   Dostane se jí doplatiti ještě 40 zl 18 gr 5 den. 
 
   Těch všech vinohradů, rolích a štěpnic Zuzanna, mateř těch 
sirotkův, užívati má až do zrostu jejich, aby sirotky 
opatrovala, šatky na ně jednala a do školy dala, však jim 
takových vinohradů, štěpnic a rolí zapouštěti nemá. 
 
   Tento statek jest znovu zinventován a na listu 41 sepsán. 
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              f 41a 
22 Statek po n[ebožtíku] Pavlovi Kušánkovi zůstalý 
 
   Achtel vinohradu v Dolní hoře, kterýž jest prodán Jakubovi 
Liškovi z Bobalova za summu 80 zl. 
   Roli v Hačkách za 40 zl. 
   Sklep Plž za 15 zl. 
                                     Summa toho statku 135 zl. 
   K tomu statku jsou nápadníci tito: 
   Anna, dcera nebo[žtíka] Danhele Kušánka. 
   Anna, dcera nebo[žtíka] Jana Kušánka. 
   Dorotha, dcera nebo[žky] Anny Kušánkové, a Václav bratr 
její. 
   Dělíc ten svrchu psaný statek jim na 3 díly, dostane se na 
každý po 45 zl. 
 
   Toto každý na svůj díl přijímá: 
   Anna, dcera n[ebožtíka] Danhele Kušánka přijímá na díl svůj 
Plž v summě 15 zl.  
   Ostatek na vinohradě v Dolní hoře, který drží Jakub Liška, 
po letech vybírati má. 
 
   Anna, dcera nebo[žtíka] Jana Kušánka, přijímá na svůj díl 
polovici roli v Hačkách v summě 20 zl. 
   Ostatek z vinohradu v Dolníé hoře, který drží Jakub Liška, 
po letech vybírati má. 
 
   Dorotha a Václav, děti n[ebožky] Anny Kušánkové, přijímají 
na díl svůj druhou polovici roli v Hačkách ve 20 zl. 
   Ostatek z vinohradu v Dolní hoře, který drží Jakub Liška, 
po letech vybírati mají. 
 
   Item také těm nápadníkům náleží achtel vinohradu v Dolní 
hoře po nebo[žtíku] Mikulášovi Kušánkovi zůstalý, kterýž měl 
sobě při smlouvách svadebních vyměněný, a jest prodaný Janovi 
Ptáčníkovi za 100 zl. 
   Z toho zaplatíc dluhu 13 zl Mušlové Židovce, zůstane ještě 
týmž nápadníkům 87 zl. 
   To dělíc na ty svrchu psané 3 díly, dostane se na každý díl 
po 29 zl k vybírání po letech. 
 
   A jakož byla ještě v nadepsaném statku Pavla Kušánka týmž 
nápadníkům náležela štěpnice jedna u Moravskej, kteráž jest 
šacována za 10 zl, ta jest od týchž nápadníků puštěna Janovi 
Kučerovi, aby zaplatil dluh Mušlové Židovce 4 zl 3 gr  
4 ½ den. 
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   Příjem a vydání: 
   Letha 1622 za plesníka Jiříka Kopce přijato jest od Jakuba 
Lišky závdanku za vinoh[rad] v Dolní hoře 6 zl. Ty zůstávají 
za týmž plesníkem ut s[upr]a. 
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23 Statek n[ebožtíka] Martina Kopce 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Dorota a Margetha mateř 
jeho druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Požár s řekou zaplacený za 35 zl. 
   Štěpnice u Moravskej slove v Dolních za 10 zl. 
   Roubanice slove v Nových za 4 zl. 
   Kousek vinoh[radu] v novosadích nad Růženú pustý za 4 zl. 
   Vinoh[rad] v Zbavsa hoře za 8 zl. 
   Na vinohradě v Horní hoře zaplaceného 39 zl. Ty půjdou, až 
se předních peněz 21 zl s[irotkům] n[ebožtíka] Ambruže z Rybář 
petrovských po 4 zl vyplatí. 
                               Summa všeho statku činí 100 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Obci rybářské petrovské 3 zl 27 gr. 
   Zůstává čistého statku 96 zl 3 gr. 
   To dělíc na dva díly, dostane se na každý po 48 zl 1 gr  
3 ½ den. 
 
   Margita mateř na díl svůj přijímá: 
   Požár s řekou v summě 35 zl. 
   Štěpnici u Moravskej za 10 zl. 
   Na vinoh[radě] v Horní hoře zaplaceného 39 zl. 
                                             Summa toho 84 zl. 
   Z toho porazíce sobě dílu svého 48 zl 1 gr 3 ½ den, zůstane 
sirotku dopláceti 35 zl 28 ½ gr, placením po 4 zl. 
  
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Kniha sirotčí obce Petrova v části Rybáře, Moravský zemský 
archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 359. 
 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, říjen 2005. 
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                  L e t h a  P á n ě  1 6 1 3 
 
         za panování J.M. vysoce urozeného pána pana 
  Ladislava Velena z Žirotína a na Břeclavi, Moravské Třebové 
  a Zábřeze, J.M.C. římského, uherskýho a českýho krále rady, 
  a za urozenýho vladyky pana Balthazara Šimunskýho z Šimuni a    
        na Bogdončovicích, ty časy ouředníka na Břeclavi, 
   za fojství Mathouše Krchňavých, konšelův jeho Jana Bobra,   
   Jury Hrotka, Pavla Surých, Jíry Šafáře, Floriána Krejčího  
   a Martina Chovánka, též u přítomnosti Petra Šáchy, Matěje    
       Tichýho a Šimuna Peciválovýho, ode vší obce k tomu      
                         vybraných osob 
    na zámku Břeclavi sepsána sou tato registra sirotčí, 
  do nichž zapisovati mají všelijaké pozuostalosti sirotčí, 
 podle nichž jeden každý, chudí i bohatí, spravedlností svých 
                     doptávati se budou moci. 
 
 
 
 
             Dokonány 12. dne Marti letha ut supra 
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               f 6b 
1 Statek n[ebožtíka] Jana Kučery 
  sepsán na den s[vatéh]o Valentina leta Páně 1601 
 
   Sirotci po něm zůstalí sou tito: Kateřina manželka, Anna, 
Kateřina, Zuzanna, Johanna, Jan pachole malý. 
 
   Mají statku po otci svém toto: 
   Peněz hotových za ouřadem 546 zl 2 gr 5 den. 
   Více na stříbře pozlacené[m] i prostém 85 lotů, každý lot 
za 15 gr. 
   Více kus zlata, který váží 7 dukátů, summa na tom stříbře a 
zlatě jest 53 zl 15 gr. 
   Více na domě v Strážnici 240 zl. 
   Na vinohradě v Růžennej, který koupil Věrovanský, 110 zl. 
   Na louce Měfalkovskej, kterou koupil Martin Bezouch, 15 zl. 
               f 7a 
   Na louce Zikmuntovskej 100 zl. 
   Na plži v hliníku 30 zl. 
   Na louce v Orlí Šmatlavovskej 30 zl. 
 
   Podsedek Šmatlovský ze dvěma koňmi, s vozy a vším 
hospodářstvím, ten vzala Kateřina manželka Kučerova v dílu za 
210 zl. 
   Též ona vzala peněz hotových 50 zl. 
   Též ona přestoupila za sestru za obilé 2 zl. 
   Více ona vzala louku za mlýnem orací za 80 zl. 
   Více ona vzala louku u mlýna orací za 40 zl. 
   Též ona vzala roli pod Doubravkou za 30 zl. 
   Více ona vzala plž Šmatlavovský za 20 zl. 
   Též ona vzala vinohrad v Svárové za 60 zl. 
                          Summa toho, což ona přijala, 493 zl. 
A tak ještě má se jí dodati k doplnění dílu jejího 44 zl 3 gr. 
               f 7b 
   Jiřík Vodička na díl Anny ma[n]želky svej: 
   Vinohrad v Teplej za 50 zl. 
   Více vzal peněz hotových 212 zl. 
   Též vzal čtvrt vinohradu v Šta[m]fátě za 600 zl. 
   A tak Jiřík Vodička po sražení dílu svého má jiným sirotkům 
doplatiti 205 zl 27 gr, pokládá je při Vánocích po 20 zl. 
 
   Melichar ten na díl Kateřiny manželky svej vzal: 
   Podsedek Kučerovský ze dvěma koňmi, s půl lánem roli a vším 
hospodářství[m] za 370 zl. 
   Též on vzal louku Doubravovskou za 60 zl. 
   Více vzal roli kus na Lazi za 50 zl. 
   Více vzal louku v Orlí za 60 zl. 
   Též on vzal achtel vinohradu v Štamfátě za 300 zl. 
   Více Kateřina vzala peněz hotových prve nežli se vdala  
18 zl. 
   Též vzal štěpnici u lávek za 30 zl. 
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   A též on vzal ze čtvrti vymíněnej 120 zl a takových 120 zl 
Melichar odvozuje k placení sirotkům na Vodičkovi. 
   A tak Melichar po sražení dílu svého 
               f 8a 
mimo ten odvod má doplatiti jiným sirotkům summy 231 zl 27 gr, 
pokládá je při Vánocích po 20 zl. Rukojmě za to sou Jakeš 
Benků, Václav Masař RSN. 
 
   Zuzanna vzala na díl svůj štěpnici na Strážnicku po 
Zvěřince za 80 zl. 
   A tak ještě Zuzanně má se jí dodati k doplnění dílu jejího 
576 zl 3 gr. 
 
   Johanka vzala též štěpnici u Řečice v dílu svém za 70 zl. 
   A tak jí ještě má se dodati k doplnění dílu jejího 586 zl  
3 gr. 
 
   Jan sirotek nemladčí ten vzal v dílu svém vinohrad 
v Podkovnej za 300 zl. 
   A tak jemu ještě k doplnění dílu má se dodati 536 zl 3 gr. 
 
   Summa toho statku 3216 zl 17 gr 5 den. 
   Dělíc tu summu na šest dílů po 536 zl 3 gr. 
               f 8b 
   A mimo toho všeho mají čtvrt vinohradu v Štamfátě za  
600 zl. Ta jest vymíněná na smlúvách svatebních, a tak náleží 
samým dětem Kučerovým na pět dílů, každému k dílu jejich výš 
psanému náleží 120 zl, nebo i Kateřina manželka Kučerova také 
svou výminku zouplna z statku z svého vyzdvihla. 
   A tak těm sirotkům, t[otiž] Anně, Kateřině, Zuzanně, 
Johance, Janovi dostane [se] i s tou vými[n]kou po 656 zl  
3 gr. 
   Summa což se vyplatiti má jiný[m] s[irotkům] na doplnění 
dílů jejich 1562 zl 12 gr. 
 
   Ta summa nachází se jim na těchto věcech: 
   Peněz hotových jest 546 zl 2 gr 5 den. 
   Též na stříbře pozlacené[m] i prostém 53 zl 15 gr. 
   Na domě v Strážnici 240 zl. 
   Na vinohradě v Růženej na Věrovský[m] 110 zl. 
   Na louce Michálkovskej na Bezouchový 15 zl. 
               f 9a 
   Na louce Zigmuntovskej 100 zl. 
   Na plži Kučerovském 30 zl. 
   Na louce v Orlí Šmatlavovskej 30 zl. 
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   A mimo toto všecko výš psanou summu zůstává statku za 
ouřadem, což oni k sobě přijali, a to samým menším sirotkům 
náleží, neb se jim to s podílů stržilo, totiž z dílu 
Zuzanniného, Johančiného a Janového, totižto za vína, za 
obilé, za dobytek, za ovotce a trávu, z štěpnic i za jiné 
vícej, což se ji[m] dostalo. 
   Summa toho všeho příjmu těm sirotkům 363 zl 11 gr. 
   Dělíc tu summu na tři díly, totiž Zuzanně, Johance, Janovi, 
přide na každého po 121 zl 3 gr 4 ½ den. 
 
   Ta summa utržila se jim za tyto věci: 
   Za 15 beček vína a pět věder 303 zl. 
   Za obilí staré i nové 82 zl 27 gr. 
               f 9b 
   Za dobytek 17 zl. 
   Za ovotce, za trávu 13 zl 7 gr. 
   Za konopě a doch 3 zl 3 gr. 
   Za kožich veliký 10 zl. 
   Za slaniny 1 zl 12 gr. 
   Za šaty ložnej 10 zl. 
   Za užitek z vinohradu od Šmatlavy p[ři]jato 16 zl. 
 
   S tej summy poraženo, což se vydalo po 4 leta na dílo 
vinohradní v Podkovnej i na činže i sirotkům summy 93 zl 8 gr. 
   A tak zůstává čistej summy jak svrchu 363 zl 11 gr. 
 
   Johanka má při ouřadu obzvláště za své šaty ložné prodané 
8 zl, kteréž sou prodány Kači sestře její. Letha 1609 těch  
8 zl Melichar manžel Kačin za týž šaty jest položil a 
zaplatil. 
   Jan s[irotek] nejmladčí ten má také při ouřadu za šaty 
ložné prodané 10 zl mimo jiné díly. 
   A mimo to všecko mají ti s[irotci] malí poloufodří vína, 
zač se prodá, to se jim připíše. 
 
[na přiloženém lístku:] 
   Paměth potřebná 
   Letha Páně 1612 při času držení posudku učiněna jest paměth 
tato, jakož se nachází v registřích hlavních bobalovských 
purgkrechtních, že na nějaké louce slově Zigmundovské 
s[irotků] n[ebožtíka] Jana Kučery náleželo 100 zl, tato louka 
před lethy týmuž n[ebožtíku] Janovi Kučerovi od n[ebožtíka] 
p[ana] Zigmunda Ahníka v 100 zl zastavena byla, kderáž ku 
grunthu tomu, na němž tohoto času pan Henrich Flanc zuostává, 
náleží. Túž summu u přítomnosti urozeného p[ana] Balthazara 
Šimunského, ty časy ouředníka panství bře[clavského], ročně 
počna letha 1613 při posudku vše po 15 zl až do summy svrchu 
jmenované dotčený p[an] Henrich Flanc zase vyplatiti, tak aby 
sirotkom těmto peníze vycházeti mohly, povinen bude. Stalo se 
ut s[upr]a. 
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              f 10a 
   Příjem s[irotkům] Kučerovým: 
 
   Přijali sme za to poloufodří vína svrchu psané malým 
sirotkům Kučerový[m] 32 zl. 
   1600 přijali sme od Věrovanského za vinohrad v Růženej na 
s[irotky] Kučerovy 5 zl. 
   1601 přijali sme od Martina Bezoucha za louku Michálkovskou 
15 zl trojích peněz posledních. 
   Téhož letha přijali sme od pana Jakuba za šaty Janovi, 
kteréž jemu samému náleží, 4 zl. 
 
   Leta 1601 v outerý po s[vaté] Alžbětě za fojta Pavla Kotka 
a starších k němu přidaných puštěn j[es]t vinohrad Janů[v] 
v Podkovnej k dělání panu Jakubovi Bernartovi na takový 
spůsob, aby pan Jakub povine[n] byl dávati sirotku čtvrtý 
vědro. Stalo se u přítomnosti pana Jakuba Bernarta a Jana 
Drabíka, až do zrostu sirotka. 
   Za rok [1]601 přijali sme za bečku vína Janovi z toho 
vinohradu 39 zl. 
              f 10b 
   Za rok [1]601 přijali sme za jablka z štěpnice Johančinej 
4 zl. 
 
   Leta 1602 přijali sme od Maury za dům položených na 
rathauzi 14 zl 10 gr 5 den. 
   Leta 1602 přijali sme od Telčara za vinohrad v Štamfátě na 
místě Vodičkovém 20 zl. 
   Leta [1]602 přijato za seno z louky Zigmundovskej 
s[irotkům] Kučerový[m] 5 zl 28 gr 5 den. 
 
   Leta 1604 položil Melichar verunky za rok 1601 20 zl. 
    
   Leta 1605 přijali sou ouřad bobalovskej od Maurice [ze] 
Strážnice za dům Kučerovský verunky 25 zl. 
   Též za vinohrad Kučerovský přijali, co Telčar pokládá,  
20 zl. 
   Též za ovotce ze štěpnic přijali za rok 1604 15 gr. 
   Téhož leta 1605 oplacených peněz přijato od Bezoucha, 
kteréž se jemu bylo půjčilo, 6 zl. 
   Za trávu z louky od Bezoucha 1 zl 7 ½ gr. 
    
   Leta 1607 při času Vánoc položil Melichar dva verunky za 
podsedek Kučerovský za rok 1602 a 1603 40 zl. 
   Letha 1608 při času Vánoc položil Melichar vejrunku za 
podsedek Kučerovský za rok 1604 20 zl. 
   Letha 1610 při času Vánoc položil Melichar vejrunku za 
podsedek Kučerovský za tenž rok 20 zl. 
   Item 1610 přijato za trávu od Ondry Notrle 1 zl. 
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   Letha 1611 přijato od pana Domanského za trávu 3 zl. 
   Letha 1609 přijato od Bratra Pavla Věrovanskýho za vinohrad 
v Růžené hoře 10 zl. 
              f 11a 
   Letha 1611 přijato od Jana Bobra za trávu z louky v Orlí 
platu 18 gr. 
   Týhož letha svrchu psanýho za rok 1610 přijali sme vejrunku 
za vinohrad v Růžené hoře od Bratra Pavla Věrovanského 10 zl. 
   Letha 1612 přijato od Ondry Mouchnického týž z louky v Orlí 
za trávu 22 gr. 
   Item týhož letha přijato od Jíry Čuříka a od Pavelky 
z louky Zigmundovskej 2 zl. 
   Item letha 1612 přijali sme u hornýho od Eliáše Telčara na 
zadrželé vejrunky 64 zl. 
   Přijato za plš prodaný od Jana Radějovského 3 zl 15 gr. 
   Letha 1608 položil Bratr Pavel Věrovanský vejrunk za 
vinohrad v Růžové hoře 5 zl. 
   Letha 1613 položil Jan Radějovský za plž prodaný 6 zl. 
   Přijato od Bratra Pavla Věrovanského za vinohrad Kučerovský 
peněz za rok 1612 položených 5 zl. 
   Přijato od Jíry Šafářového za trávu z louky v Orlí 22 gr. 
   Přijato od Bratra Pavla za rok 1613 položených za vinohrad 
Kučerovský 10 zl. 
   Přijato za rok 1614 a 1615 od Bratra Pavla za vinohrad 
Kučerovský po 5 zl, činí 10 zl. 
   Přijato za rok 1614 a 1615 od Pavla Hranického z Strážnice 
za vinohrad Kloučkovský v hoře Růžený na Jana samého po 10 zl 
– 20 zl. 
   Leta 1616 přijato od Jana Bobra za trávu z louky 24 gr. 
   Od Pavla Žižky za grunt přijato peněz 4 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Pavla Žižky 
přijato peněz za grunt 4 zl. 
   Od Šimona Konečného za louku z užitku přijato 24 gr. Dáno 
z toho dvojího činže 10 gr. 
   Více přijato od Bratra Pavla Věrovanského za vinoh[rad] 
Kučerovský v Růžené 10 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl jeho. 
   Od Zuzanny Pavla Hranicského jinak Šnoblové přijato za 
vinohrad v Růženné hoře peněz ročních 10 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra od Pavla 
Žižky za grunt přijato peněz ročních 4 zl. 
   Od Jana Bobra za oužitek trávy z louky přijato 22 gr. 
Z toho vydáno činže z též louky 10 gr. 
              f 11b 
   Leta Páně 1618 z statku n[ebožtíka] Melichara Hellera, což 
neboštík za užitky z štěpnice přijímal a za sebou zanechal, 
přijato 9 zl 15 gr. Ty náleží Johance samé do Třebové 
Moravské. 
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   Leta Páně 1619 za fojta Martina Chovánka jakož jest do 
statku tohoto z statku n[ebožtíka] Melichara Hellera dluhu 
bylo jakž za statek převzatý, taky peněz půjčených summy  
163 zl, za takový dluh odvozuje se roli v panoším poli za  
100 zl 23 gr, louka v Orlí, kteráž někdy Kučerovská byla, za 
60 zl, peněz hotových dodáno do téhož statku 3 zl 23 gr. 
   A tak již z s[tatku] n[ebožtíka] Melichara do statku tohoto 
Kučerovského dluhu žádného více nezůstává. 
   NB. Vyhledalo se při gruntě 55 knih purgkrechtních, že jest 
do tohoto statku přijato peněz náležejících s[irotkům] 
n[ebožtíka] Melichara Hellera, kteréž sem nepřináležely a jsou 
vydány sirotkům Kučerovským, totiž 12 zl. Ty sou zase 
navrácené a oplacené 28. máje do s[tatku] n[ebožtíka] 
Melichara Hellera. 
 
   Louka v Orlí zůstala, kteráž nebyla žádnému připsána, 
toliko ouřad trávu z ní prodával, ta jest prodána Eliášovi 
Masaři za summu jakž napřed, totiž za 30 zl, nezavdal nic, 
platiti má od leta 1620 po 3 zl. 
   Leta 1619 Martin Chovánek z té louky za trávu, prve než 
Eliášovi prodána jest, položil ouřadu peněz 20 gr. 
 
              f 14b 
   Vydání s[irotkům] Kučerovým: 
 
   Dáno Zuzaně na díl její, když se učila šití v Slavkově, za 
půl třetího roku od učení 7 zl. 
   Též jí dáno na mentlík při tom času v učení 11 zl 29 gr. 
   Více dáno Zuzaně na letnici 3 zl 27 gr. 
   Leta 1601 dáno Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Kučery, na díl 
jeho na dílo vinohradní 9 zl 10 gr. 
   [1]601 dáno Janovi na díl jeho od zbírání réví v Podkovnej 
8 gr. 
   Téhož leta dáno Johance Kučerovej od učení šití 1 zl. 
   Leta 1601 dáno Zuzaně na díl její, když sme pro ni jezdili 
do Slavkova a stavěli na Břeclav, formanovi 2 zl 18 gr 6 den. 
   Více dáno Zuzaně na boty 24 gr. 
   Více utratili sme při tom na stravu, na sobě i na koně 2 zl 
6 gr. 
   Přitom dáno Zuzaně na plátno 2 zl. 
   Přitom dáno formanovi, když sme Zuzanu vozili na Břeclav 
z Bobalova i na stravu 1 zl 4 gr 6 den. 
              f 15a 
   Dáno Johance na díl její od klčování štěpnice její 14 gr. 
   Dáno Janovi, s[irotku] Kučerovému, na díl jeho na kolí do 
vinohradu je[ho] 1 zl 23 gr. 
   Též jemu dáno od doručení toho kolí a za doch 16 gr 3 den 
1 h. 
   Téhož leta 1601 vydáno z dílu Zuzaniného, když se vdávala, 
když sme jezdili na smlúvy na Břeclav 2 zl 15 gr. 
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   Téhož leta dáno Janovi Kučerovému na díl jeho od vázky 
vinohradu jeho 3 zl. 
   Leta 1601 dáno Janovi Kučerovému na díl jeho při zbírání 
vinohradu na dílníky [a] presovníky k ruce 1 zl 22 gr 2 den. 
   Téhož času dáno z dílu jeho poslovi, když chodil do Lhoty 
pro ně 4 gr 2 den. 
   Více dáno z dílu toho s[irotka] od tahání kolí z vinohradu 
jeho 6 gr. 
   1601 dáno Zuzaně, když se měla vdávati, na díl její 32 zl 
20 gr. 
   1601 v pondělí po svatém Martině vydáno panu Jakubovi na 
díl Zuzany ma[n]želky jeho 200 zl. 
   Na týž den dáno panu Jakubovi na stříbře summy 42 zl 6 gr. 
              f 15b 
   Více dáno panu Jakubovi na díl manželky jeho Zuzany 95 zl 
14 gr. 
   Leta 1601 dáno Janovi Konečnému na dolefky do jeho vína 
1 zl 10 gr. 
   Též jemu dáno věderního do jeho vína 20 gr. 
   Leta 1601 na den Mláďátek dáno Kateřině Šmatlavej na 
doplnění dílu jejího jakž svrchu i s tím, což ona sobě srazila 
dluhu, kteréž povinna byla sirotkům jiným, summa toho všeho  
44 zl 3 gr. 
   V sobotu před Novým létem vydáno s peněz s[irotka] Kučerova 
Jana, když sme jezdili pro něho do Lhoty, s poručení pana 
ouředníka na formana, na koně i na sobě v summě 1 zl 17 gr. 
 
   [1]602 při svatém Jiří dáno Johance, s[irotku] n[ebožtíka] 
Jučery, na činž za rok [1]601 4 gr. 
   Leta 1604 za ouředníka pana Albrechta Hrušovského vydáno 
Jakubovi na díl manželky jeho Zuzany 110 zl 19 gr. 
   Leta 1605 vydáno ze vsi pánům strážnicským 1 zl 2 gr 1 den. 
   Víc od vejpisu u horného 5 gr 1 den. 
   Leta 1603 a leta 1604 vydáno Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] 
Kučery, na učení když byl u bratřích v Podivíně, též na šaty a 
za stravu bratru Danielovi podvakrát – nic. 
              f 16a 
   Leta 1603 za ouřednicství p[ana] Jana Kozdy vydáno Bratru 
Danielovi do Podivína za stravu a od vychování sirotka 
n[ebožtíka] Kučery, totiž Jana 10 zl. 
   Obzvláště téhož leta dáno témuž Janovi za šaty, což potřebí 
bylo 5 zl 19 gr 2 den. 
   Leta 1604 za ouřednicství p[ana] Albrechta Hrušovské[ho] 
z Hrušova, ouředníka bředs[lavského], vynáno tomuž Janovi víc 
za šaty, za obuv, za papír a jiné drobné věci 7 zl 21 gr  
2 ½ den. 
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   Leta 1605 u přítomnosti ouřadu bobalovského projednán jest 
Jan, sirotek n[ebožtíka] Kučery, Bratru Danielovi Dolfinovi do 
Podivína do roka pořad zběhlého má se jemu dáti za stravu i od 
učení 16 zl. A to budouce leta 1603 projednaný, dodáno Bratru 
Danielovi v těch 10 zl, což se jemu zadrželo, 6 zl. 
   Též jemu vydáno za rok 1604 podli tej smlúvy 16 zl. 
   Též dáno za téhož sirotka peněz polovici, co proň do 
Slavkova chodil, za 5 (nečitelné) po 3 kr – 6 gr 3 den. 
   Leta 1607 na poručení urozeného pana Petra Eibenštolara 
z Eibenštolu vydáno Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Kučery, na 
šaty budouce v Podivíně u Bratra Jiříka Lachusta, totiž na 
oddíl jeho po učiněných rozdílích 15 zl. 
   Více mu do Podivína vydáno na líkařství, budouc tam na 
učení, 2 zl 27 gr 4 den. 
   Leta 1607 na poručení J.M.Páně u přítomnosti urozeného pana 
Petra Eibenštolara z Eibenštolu, toho času ouředníka na 
Bředclavi, vydáno Tobiášovi Štekmonovi, knězi v Moravskej 
Třebové, na díl Johanky manželky jeho, s[irotku] n[ebožtíka] 
Kučery, hotových peněz 150 zl. 
   Tolikéž od Telčara přijal z vinohradu v Štamfátě ležící[m] 
na týž oddíl summy 40 zl. 
   Více vzal pás stříbrný v dílu manželky svej, totiž jako 
hotové peníze 13 zl. 
   Štěpnici ujal, kteráž u Řečice jest, v summě 70 zl. 
   Téhož letha ut supra vydáno při času Vánoc týmuž faráři 
třebovskému na oddíl Johanky manželky jeho 40 zl. 
   Letha 1608 z dovolení J.M. Páně skoupeno od Jana Furvildera 
z Bílovic spravedlnosti jeho, kteráž jemu po manželce jeho 
v hoře Růžený na vinohradě Pavla Hranického z Strážnice 
náležela, totiž 60 zl za 40 zl peněz hotových z oddílu Jana 
samého, s[irotka] n[ebožtíka] Kučery, jdou rok po roce po  
10 zl. 
              f 16b 
   Leta 1608 v neděli před s[vatý]m Martinem z poručení a 
dovolení J.M.Páně a u přítomnosti urozeného pana Petra 
Eibenštolara i ouřadu bobalovského vydáno jest zase panu 
Dobiášovi Štekmanovi, faráři [v] Moravský Třebové, na oddíl 
Johanky manželky jeho peněz hotových, co se jich kolvěk toho 
času v truhlici sirotčí na hotově našlo, summy 67 zl 24 gr. 
   Letha 1609 vydáno témuž faráři třebovskýmu na oddíl Johanky 
manželky jeho z vejrunkových peněz 20 zl. 
   Obzvláštně týž jemu vydáno za šaty ložný, kteréž manželce 
jeho vymíněny byly, kteréž jest Melichar zaplatil, jakž napřed 
v rejstřích těchto zmínka jest, 8 zl. 
   Letha 1611 dne 9. Junii na poručení pana Balcara 
Šimunského, ouředníka na Břeclavi, vydáno Janovi Kučerovi     
3 zl. 
   Vydáno času z louky Zigmundovský svatojirskýho za rok 1607 
15 gr a z louky v Orlí 4 gr 2 den. 
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   Item týhož leta dáno platu z vobou louk s[vat]ováclavského 
19 gr 2 den. 
   Letha 1608 dáno platu z těch louk při termíních svrchu 
psaných 1 zl 8 gr 4 den. 
   Letha 1606 vydáno Zuzanně Kučerové ceře na díl její 3 zl. 
   Letha 1610 spraveno činže z louk nahoře jmenovaných při 
dvou termíních 1 zl 8 gr 4 den. 
   Letha 1611 spraveno platu z louk svrchu psaných při dvou 
termíních 1 zl 8 gr 4 den. 
   Za tenž rok vydáno s peněz u hornýho 2 gr 6 den. 
   Letha 1612 spraveno a vydáno svrchu psanýho platu z těch 
louk ut supra za dva termíny 1 zl 8 gr 4 den. 
   Letha 1612 die 1. Septembris vydáno Kryštofovi Sečkovi na 
díl manželky jeho Zuzanny s poručení páně ouředníka 64 zl. 
   Letha 1612 za ouřednicství pana Balcara Šimonovskýho 
skoupeno od Furvildera z Bílovic ostatek spravedlnosti jeho, 
kteráž jemu v Růžené hoře na vinohradě Pavla Hranickýho napřed 
psaného ještě náležela, summy 55 zl a dáno jemu za ně z oddílu 
samého Jana, s[irotka] n[ebožtíka] Kučery, 20 zl. 
   Letha 1614 při obnovování ouřadu dosvědčili toho ouřad 
bobalovský, že jest Jan, s[irotek] n[ebožtíka] Kučery, peněz 
z toho vinohradu svrchu psaného vyložených přijal od horného 
strážnického ku potřebám svým 14 zl. 
   Více vydání nač převrce list NB. 
              f 17a 
   Leta Páně 1611 dne 3. Maii na zámku Bředclavi u přítomnosti 
urozeného pana Abrahama Šemunskýho z Šemuni a na domě 
v Hustopečích, pana Kryštofa staršího Brvíka z Betenštorfu a 
na dvoře svobodném v Nemyli, ouředníka panství zábřehského, 
pana Petra Eibenštolara z Eibenštolu a pana Balcara Šemunskýho 
z Šemuni, ouředníka panství bředclavského, vyhledalo se statku 
a spravedlnosti sirotkům neboštíka Jana Kučery z dědiny 
Bobalova náležející, jakožto Kateřině mateři, Anně, Kateřině, 
Zuzanně, Johance a Janovi. I našlo se, že Kateřina svůj oddíl 
všeckno totiž 336 zl 3 gr vybrala a již tudy nic spravedlnosti 
sobě náležité nemá. Anna dcera jest za Jiříkem Vodičkem 
v městě Slavkově vzala 862 zl a tak mimo svou spravedlnost  
285 zl 27 gr víceji jest k sobě přijala, kterou k lepšímu 
druhým sirotkům navrátiti povinen jest. Kateřina za Melicharem 
Hellerem v Bobalově, která jest přijala také mimo oddíl svůj 
298 zl, které jiným sirotkům náleží, navrátiti povinen jest, 
jakož na to něco zaplatil, že ještě dopláceti má 151 zl 27 gr. 
Zuzanna pak, Kryštofa Sečky z Ostrova manželka, přijala na 
oddíl svůj 594 zl 23 gr 1 ½ den, tak ještě jí přijíti má 
k doplacení 61 zl 6 gr 5 ½ den a více jí náleží 121 zl 3 gr  
4 ½ den, a tak v summě všeho jí přijde 181 zl 10 gr 3 den. 
Johanka, kněze děkana v Třebový Moravský manželka, na oddíl 
svůj 472 zl 12 gr přijala, má se jí dodati 183 zl 21 gr, podli 
toho 121 zl 3 gr 4 ½ den, že jí v summě spravedlnosti náleží 
304 zl 24 gr 4 ½ den. Janovi, který posavad na svobodě  



 

 

      14 
 
zůstává, jest dáno na oddíl jeho 384 zl 1 gr 5 den, pak mu se 
ještě dodati má k doplnění dílu jeho 272 zl 1 gr 2 den, víceji 
121 zl 3 gr 4 ½ den, čehož mu v summě přijde 393 zl 4 gr  
6 ½ den. Čehož pro lepší na potomní časy vyrozumění a 
vyhledání jest to do těchto rejster vepsáno. 
              f 18a 
   NB. Vydání peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kučery: 
   Letha 1612 spraveno platu z louky v Orlí za termín 
s[vatéh]o Jiří a svatého Václava 8 gr 4 den a roku 1613 týž  
8 gr 4 den. 
   Letha 1614 z poručení JM Páně vydáno Johance, dceři 
neboštíka Jana Kučery, když se v vdovství vdávati měla, 50 zl. 
   Leta 1616 s poručení pana ouředníka vydáno Janovi Kučerovi 
spravedlnosti jeho, když sobě okoupení učinil, 33 zl 3 gr. 
   Dáno hornému strážnickému od Bratra Pavla za vinohrad 
položených 1 gr 3 den. 
   Dáno platu z louky v Orlí s[vat]ovácslavského a 
s[vat]ojiřského 8 gr 4 den. 
   Dáno hornýmu peněz položených od Pavla Hranického 2 gr  
6 den. 
   Dáno za rok 1616 při s[vaté]m Jiří platu z louky v Orlí  
4 gr 2 den. 
   Více vydáno Janovi Kučerovi na díl jeho 10 zl. 
   Dáno hornému od Pavla Hranického přijatých peněz 2 gr  
6 den. 
   Dáno více hornému z peněz pokládaných Bratra Pavla 2 gr  
2 den. 
   Více dáno Janovi Kučerovi na jeho díl 20 zl. 
   A[nn]o 1616 dáno Janovi Kučerovi na jeho díl 10 zl. 
   Více mu dáno u hornýho v Strážnici za vinohrad 14 zl. 
 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky vydáno Janovi 
z truhlice na Strážnici 15 zl. 
   Téhož leta za téhož fojta vydáno Janovi k veselí svatebnímu 
40 zl. 
   Více vydáno jemu od purgkmistra a ouřadu města Stráž[nice] 
40 zl. 
   U Pavla Tučka, horného strážnicského, vydáno mu 10 zl. 
   Janovi vydáno opět na díl jeho peněz hotových 14 zl 14 gr. 
   Téhož svrchu psaného leta za téhož fojta Kryštofovi Sečkovi 
do Ostrova po Zuzanně dáno peněz 18 zl 10 gr 4 den. 
   Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra vydáno 
Janovi Kučerovi peněz 4 zl 12 gr. Dáno z nich činže z louky 
v Orlí do důchodů JM Páně 5 gr. 
   Z statku n[ebožtíka] Melichara Hellera za užitek 
z štěpnice, co za živobytí svého přijímal, ty náleží Johance 
do Třebové. 
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   Leta Páně 1619 za fojta Martina Chovánka vyhledalo se, že 
za horného strážnického Jana Vnučka, který byl leta Páně 1612 
u přítomnosti fojta a starších bobalovských, vydáno jest 
Kryštofovi Sečkovi do Ostroha na díl Zuzanny manželky jeho 
peněz hotových 60 zl. Kteréžto peníze Mojžíš Žid Hesčin syn za 
vinohrad v Štamfátě položil, k čemuž se týž Kryštof Sečka u 
přítomnosti p[ana] Thobiáše Purgkrábka, ouředníka panství 
strážnicského, též u přítomnosti fojta Martina Chovánka, Pavla 
Holky, Jana Radějovského a Martina Berdinského, konšelů k němu 
přidaných, přiznal, protož témuž Kryštofovi Sečkovi za vydání 
se pokládají a vypisují. 
              f 18b 
   Téhož leta 1619 u přítomnosti pana Thobiáše Purgkrábka, 
ouředníka panství strážnicského, a starších v ouřadu napřed 
psaných jakož jest ještě Kryštofovi Sečkovi po Zuzanně 
manželce jeho mimo prvnější vydání dodati náleželo 104 zl, na 
to jest jemu niva roli v panoším poli, ta která jest od statku 
n[ebožtíka] Melichara Hellera, což měl do statku n[ebožtíka] 
Jana Kučery za přebrané statek doplatiti, vyňata a odvedena 
v summě 100 zl a hotových peněz jemu z sirotčí truhlice dáno  
4 zl. A tak ten Kryštof Sečka po Zuzanně manželce své díl 
náležitý zouplna vyzdvihl a více z gruntu nic nenáleží. Stalo 
se 29. Junii leta ut s[upra]. 
   Leta svrchu psaného v pondělí 30. dne Decembris z poručení 
pana Thobiáše, ouředníka strážnicského, vydáno Janovi peněz na 
koupení obilí na chléb 10 zl. 
   Leta Páně 1621 v neděli 2. postní, to jest 7. dne Marti, 
Janovi Kučerovi dáno, když v nemoci na zámku ležel i s ženou 
svou, 8 zl. 
   Jestli se vyhledá, že by přebral mimo díl svůj, má se zase 
navrátiti, když pan Domanský peníze za louku položí. 
   Téhož leta za fojta Pavla Surého z poručení pana ouředníka 
dáno opět Janovi Kučerovi, když se měl ženiti, aby byl povinen 
zase navrátiti, jakž napřed dotčeno při těch 8 zl, jmenovitě 
10 zl. Stalo se v neděli po památce s[vatéh]o Kříže 1621 ut 
s[upra]. 
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              f 27a 
2 Statek n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče 
  sepsán na svatou Juliánu leta 1601 
 
   Sirotci po něm zůstali tito: Kateřina manželka, Zuzana, 
Johanka, Anka.  
   Mají statku po otci své[m]: 
   Podsedek se vším hospodářství[m], prodán Martinovi muži 
Kateřininému za 50 zl. 
   Též jemu prodán vinohrad v Dolní hoře za 80 zl. 
   Štěpnice na Sudoměřicku 24 zl, tu béře Zuzana v dílu svém. 
                                     Summa toho statku 154 zl. 
   S toho poráží se na dluh obecní 1 zl. 
   Více od spravení statku 1 zl 15 gr. 
   A tak zůstává čistej summy 151 zl 15 gr. Dělíc tu summu na 
štyri díly, přijde na každého po 37 zl 26 gr 1 den 1 víd. 
 
   Martin muž Kateřini[n] srazíce sobě díl svůj po manželce 
svej, t[otiž] 37 zl 26 gr 1 den 1 v, 
              f 27b 
dopláceti má jiným sirotkům 92 zl 3 gr 6 den, pokládá je při 
Vánocích po 7 zl. Rukojmě za něho Václav Klcek, Pavel Žáků, 
Ondra Bumbal. 
 
   Příjem peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče: 
   Item s položení Mikuláše Okáně závdanku za vinohrad 1606 za 
rok 4 zl. 
   Item více z týhož položení vejrunku za rok 1607 a 1608  
8 zl. 
   Item 1612 z týhož položení položil tenž Okáň na zadrželý 
vejrunku 4 zl. 
   Item z oužitku za jablka z štěpnice 2 zl. 
 
   Vydání těch peněz: 
   Item vydáno Prokšovi na díl Zuzanny manželky jeho 6 zl. 
   Item vydáno Anně letha 1612, která se z smyslem pominula,  
4 zl. 
   Item vydáno Zuzanně z štěpnice její za jablka 2 zl. 
   Item přijato od Jana Troubeckýho za vinohrad za letho 1613, 
1614 a 1615 6 zl. Z nichž dáno hornému 1 gr 5 den. 
              f 29a 
   Vydání z napřed psaného příjmu: 
   Leta 1621 v neděli 2. postní, to jest 7.dne Marti, Anně, 
dceři téhož n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče, dáno když na zámku 
nemocná ležela, 2 zl. 
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              f 31b  
3 Statek neboštíka Matěje Doubravy znamená se 
 
   Sirotci po něm pozůstalý sou tito: Zuzana manželka, Jan [a] 
Pavel synové.  
   Mají statku po otci svém toto: 
   Podsedek ze vším hospodářství[m], ten j[es]t prodán Zuzaně 
s Václave[m] mužem jejím za 80 zl. 
   Též jí prodán vinohrad v Dolní hoře z boudou za 80 zl. 
   Na vinohradě Krňovském zaplaceného mají 40 zl. Ten béře na 
díl svůj Jan syn je[ho]. 
   Louka za Petrovem za 80 zl. Tu louku berou Jan s Pavlem 
spolu, každá polovice za 40 zl. 
   Peněz hotových po něm 50 zl. 
                                           Summa všeho 303 zl. 
   S toho zaplaceno od spravení statku 3 zl 12 gr. 
   Zůstává čistého statku 326 zl 18 gr. 
              f 32a 
   Dělíc tu summu na tři díly, přijde na každého po 108 zl  
20 gr. 
   S toho po rozdílích s peněz hotových dáno Zuzaně, mateři 
těch s[irotků], 16 zl. 
   Též Janovi dáno 16 zl. 
   A starší na sirotka přijali 16 zl. 
 
   Václav muž Zuzani[n] srazíce sobě díl svůj po manželce své, 
totiž 108 zl 26 gr, doplatiti má sirotkovi 67 zl 4 gr, pokládá 
je při každých Vánocích ze všeho statku, počna od příštích 
Vánoc po 8 zl. Rukojmě za něj Martin Štěpánů, Jan Ondřejů RSN. 
 
   Janovi k doplnění dílu jeho má se dodati 12 zl 26 gr. 
   Pavlovi sirotku nejmladčímu k doplnění dílu jeho 52 zl  
26 gr. 
   Václav s manželkou má chovati a opatrovati sirotka Pavla, 
jakž náleží a tej polovice louky užívati do zrostu jeho. 
 
   NB. Letha 1614 při obnovování ouřadu vydáno Pavlovi, 
sirotku nebo[žtíka] Matěje, krávy od dílu jeho, kterýž jemu 
z hotových peněz po otci jeho zůstalých náležely, jakž vejše o 
tom zapsáno, a tím jest vydělen 16 zl. A což jemu kolvěk více 
náležeti mělo, za to všecko jest zase z téhož statečku na 
erbích a jiných věcech spokojen a tu nic více nemá. 
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              f 37a 
4 Letha Páně 1606 statek pozuostalý po n[ebožtíku] Jírovi    
  Puchrém 
 
   Sirotci po něm pozuostali: Anna manželka jeho, synové 
Mikuoláš a Pavel, ti zuostávají v zajetí. 
 
   Item našlo se na vinohradě v Růžené hoře, má se vyhledati, 
74 zl. 
   Item mají vinohrad v Horní hoře za 40 zl, jest pustý. 
   Item louka pod Doubravkú orací za 50 zl. 
   Item louka orací u stavidel za 60 zl. 
   Item louka travná v Orlí za 20 zl. 
   Item louka travná u Hrádku za 10 zl. 
   Item štěpnice za 60 zl. 
   Item podsedek požár za 15 zl. 
   Item vinohrad v Staré hoře, kterýž má Martin Pastýř, jest 
na něm zaplacenýho 44 zl. 
   Item druhá polovice v týž hoře podli toho ležící, jest ku 
prodaji na týž sirotky v summě 36 zl. 
   Item plž prodán pustý od starších za 8 zl. 
   Summa toho všího krom toho pustého vinohradu v Horní hoře 
se nepočítá, činí 377 zl. 
 
   Z tej summy se dalo Martinovi Peprnému, bratranci 
n[ebožtíka] Puchrého, jakž zadu zapsáno jest, na húnku 2 zl. 
   Ouřadu od spravování statku 7 zl. 
   Činže 12 gr 3 ½ den. 
                               Summa toho vydání 9 zl 17 ½ gr. 
   Zůstává čistého statku k rozdělení 367 zl 17 ½ gr. 
   Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden díl po  
122 zl 16 gr 1 den. 
              f 37b 
   Letha Páně 1611 při památce svatýho Kříže s poručení pana 
ouředníka prodali sou starší Janovi Sudovýmu, ten čas 
rychtáři, a Janovi Radějovskýmu roli sirotkův ut supra po 
n[ebožtíku] Jírovi Puchrém za summu 60 zl. Závdanku položil 
Jan Sudů 4 zl a Radějovský 3 zl, na letha vypláceti mají po 
vejruncích až do vyjití summy svrchu psanej po 3 zl jeden 
každý z nich. Odevzdána jim za volný a svobodný, jakž zapsáno 
jest. 
   Letha 1613 položil Jan Sudů prvního verunku 3 zl. 
   Téhož letha položil Jan Radějovský verunku za roli 3 zl. 
   Za leto 1614 a 1615 položil Jan Sudů na zadržalé verunky  
6 zl. 
   Za leto 1616 položil Jan Sudů za roli 3 zl. 
   Za leto 1614 a 1615 položil Jan Radějovský za roli 6 zl. 
   Leta 1617 za fojta Martina Stavinožky od Jana Sudova 3 zl. 
   Od Jana Radějovského za roli přijato 3 zl. 
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   Letha 1618 za svého fojtství Jan Sudů položil za roli peněz 
3 zl. 
   Od Jana Radějovského za roli přijato 3 zl. 
 
   Týhož letha svrchu psanýho prodali týž rychtář a starší plž 
Janovi Vávrovýmu za summu 8 zl, kderé po vejruncích po 1 zl až 
do vyjití summy svrchu psanej pokládati povinen bude počna 
letha 1612, načež položil Jan Vávrů 1 zl, zuostává v truhle 
sirotčí. 
   Za leto 1613 a 1614 položil Jan Vávrův za plž verunku 2 zl. 
Zůstávají v truhle sirotčí. 
   Za leto 1615 a 1616 položil Jan Vávra za plž 2 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Jan Vávrů 
položil za plž peněz za rok 1617 1 zl. 
 
   Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surýho Jan, syn n[ebožtíka] 
Jana Vávrovýho, po smrti otce svého prodal tento plž Janovi 
Hanákovi za pěz zlatých, dal jemu hotových 4 zl a ostatek, 
totiž 1 zl, má položiti při nejprvnějších posudcích. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Ten 1 zl náleží do tohoto statku, 
když bude od Jana Hanáka položen. 
              f 38a 
   Letha Páně 1614 při obnovování ouřadu z dovolení vrchnosti 
prodána louka travná v Orlí, po neboštíkovi Jírovi Puchrovi 
zůstalá, Pavlovi Surovi za summu 20 zl, platiti má rok po roku 
po 2 zl počna letha 1615 až do summy vyplnění. Rukojmě za to 
placení Jan Radějovský a Jan Vávra SRSN. 
   Za leto 1614 a 1615 při obnovování ouřadu položil Pavel 
Surů na zadržalé verunky po 2 zl – 4 zl. 
   Za leto 1616 položil Pavel Surý za louku 2 zl. 
   Leta 1617 za fojta Martina Stavinožky Pavel Surý položil za 
louku v Orlí peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Pavla Surého za 
louku v Orlí 2 zl. 
              f 39a 
   Pamět letha 1615 při obnovování ouřadu z dovolením 
urozeného pana Petra Bočkovského z Bočkovic, toho času 
ouředníka na Bředslavi, prodána jest louka na místě s[irotků] 
n[ebožtíka] Jíry Puchrého od ouřadu za summu 10 zl Petrovi 
Šáchovi. Vyplnil na túž summu závdanku z verunkem 2 zl a 
platiti má po veruncích rok po roku po 1 zl, ta summa náleží 
všecka s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Puchrého. Rukojmě za 
doplacení Jiřík Šafářů a Pavel Surý S.R.S.a N. 
   Leta 1616 položil Petr Šácha za louku s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jíry Puchrého 1 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Petra 
Šáchového za louku přijato těmto s[irotkům] 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Petra Šáchového 
za louku 1 zl. 
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              f 40a 
   Tymž sirotkům Puchrovým náleží a platí se toto: 
   Nachází se podle poznamenání ouřadu bobalovského, že jest 
Ondra Mouchnička od letha 1606 až do letha 1613 na zaplacení 
110 zl, zač ten vinohrad sirotčí v Růžený hoře ležící koupil, 
vyplnil 25 zl. Zůstává povinen sirotkům Puchrovým doplniti 
předních peněz 49 zl a na posledních penězích sirotkům Václava 
Haluzovým 36 zl, povinen jest ouřad bobalovský takové peníze 
každoročně od horného strážnického vyzdvihovati. 
   Více přijali ouřad od Ondry Balhara z Strážnice z vinohradu 
v Starý hoře za rok 1612 2 zl. 
   Více s položení Jíry Černušky za druhý vinohrad v též hoře 
1 zl. 
   Více za trávu z luk prodanú přijato 26 gr. 
   Letha 1613 a 1614 položil Ondra Balharů za vinohrad v Starý 
hoře 2 zl. 
   Přijato více s položení Jíry Doubravy za vinohrad v Starý 
hoře 1 zl. 
   S položení Matěje Louckého přijato za vinohrad v týž hoře 
za tenž 1 zl. 
   S položení Ondry Mouchnického za vinohrad za leto 1614 a 
1615 8 zl. 
   S položení Ondry Mouchnickýho za vinohrad za leto 1616  
4 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Ondra 
Mouchnicský položil za vinohrad v Růženné hoře 4 zl. 
   Letha 1618 za fojta Jana Bobra od Ondry Mouchnickýho za 
vinohrad v Růžené hoře přijato 4 zl. 
              f 42a 
   Vydání peněz s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Puchry: 
   Letha 1612 vydáno Martinovi Peprnému, bratranci n[ebožtíka] 
Jíry Puchrého, pro nemožnost jeho na húnku 2 zl. 
   Též se našlo podle poznamenání, že jest za fojtství Jana 
Ondřejového a starého Melichara od spravování statku 
Puchrovského ouřadu vydáno 7 zl. 
   Vydáno platu s[vat]ováclavského a svatojiřského z lúk 
napřed psaných na Strážnici 12 gr 3 ½ den. 
 
   Anna, manželka neboštíka Jíry Puchrýho, přijala na oddíl 
svůj louku orací pod Doubravkou v 50 zl. 
   Též přijala štěpnici nad lávkami v 60 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky vydáno Anně 
ostatek dílu jejího peněz 12 zl 16 gr 1 den. A tak Anna již tu 
nic více nemá. 
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              f 47a 
5 Letha Páně 1607 inventář statku pozuostalýho po neboštíkovi  
  Matějovi Škráškovi 
 
  Sirotci po něm zuostali: Martin, Jan, Mathouš a Kateřina. 
 
   Toto se nachází: 
   Item achtel vinohradu v Dolní hoře za 100 zl. 
   Item druhý achtel vinohradu v Horní hoře za 50 zl. 
   Item roli na Lazích za 15 zl. 
   Item štěpnička 8 zl. 
   Item roli pod Dolní horú za 8 zl. 
                               Summa toho všího statku 181 zl. 
   Dělíc na štyri díly, dostane se na každý díl po 45 zl  
7 ½ gr. 
   Dluhové jsou, víc dále, nedostane se tak mnoho. 
              f 50a 
   Vydání s toho na dlouhy i k rozdílům: 
   Item Johance Osrálkových za kožich dáno 8 zl. 
   Item puojčených peněz k ubci bobalovský 3 zl. 
   Item za sůl vobecní zuostává dlužno 2 zl. 
   Item na zbor petrovský poroučeno a spraveno 3 zl. 
   Item do Strážnice Janovi Tomanových dáno 2 zl. 
                                           Summa dluhův 18 zl. 
   Item od spravení statku ouřadu i písaři dáno 2 zl 20 gr. 
 
   Mimo splacení těch dluhův a věcí nahuře psaných zuostává 
ještě k rozdělení na 4 díly summy 160 zl 10 gr. 
   Dělíc tu summu na čtyry díly, dostane se Martinovi a Janovi 
jednomu každýmu po 40 zl 22 ½ gr a druhým dvěma s[irotkům] 
Mathoušovi a Kateřině jednomu každýmu na díly jejich po 39 zl 
12 ½ gr za tou příčinú, že se za ně ouřadu a písaři s podílu 
Martinovýho a Janovýho spravilo, proto jim tak mnoho nepřinde. 
 
   Toto na podíly přijali: 
   Item Jan vinohrad v Dolní hoře 1 achtel v 100 zl. 
   Item více Jan přijal na díl roli na Lazích v 15 zl. 
   Iem porazíce Jan díl svůj summu 40 zl 22 ½ gr, povinen bude 
druhým sirotkům doplatiti po vejruncích ročně po 6 zl až do 
vyplacení summy. 
              f 50b 
   Toto Mathouš na díl svůj přijal: 
   Item vinohradu achtel v Horní hoře v 50 zl. 
   Item více Mathouš na díl svůj přijal štěpnici v 8 zl. 
   A tak porazíce v tom díl svůj, bude povinen Martinovi a 
Katheřině dopláceti, pokládá je z oužitku vinnýho podle ourody 
po 5 zl až do vyplnění summy 18 zl 17 ½ gr. Rukojmě za to 
zastavili za Mathouše Škráška Pavel Kaštánek a za Jana Juru 
Mackových. 
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   Item Martin přijal na díl svůj roli pod Dolní horú v 8 zl. 
   Item skoupil Jan Škrášků podíl od Martina, kderýž jemu 
pokládati měl, 32 zl 22 ½ gr, a dal za dotčenú summu kus 
vinohradu v Dolní hoře. Stalo se před fojtem a ouřadem. 
Odevzdal jemu za volný a svobodný. A tak již Martin za ouřadem 
nic nemá. 
 
   Pokládání na dluhy: 
   Item s položení Mathouše Škráškovýho za vinohrad v Horní 
hoře 2 zl za rok 1607. Sou vydány na dluh do Strážnice. 
   Item více položil tenž Mathouš za vinohrad 5 zl. 
   Item více Jan položil na doplacení jiným nápadníkům za rok 
1608 3 zl za vinohrad v Dolní hoře. Ty sou vydány na zbor 
petrovský podli poručenství. 
              f 51a 
   Item více položil týž Jan za rok 1609 za vinohrad v Dolní 
hoře 8 zl. Ty přijali starší na dluh za kožich, sou vydány. 
   Item letha 1612 týž [Jan] za ten vinohrad v Dolní hoře 
položil 4 zl. 
   Item letha 1613 položil Jan Škrášek za vinohrad v Dolní 
hoře 5 zl. Ty jsou vydány ubci bobalovský zapůjčených peněz  
3 zl a za sůl, kterouž otec jejich dlužen zůstával, 2 zl. 
   Item letha 1614 položil Jan Škrášek za vinohrad v Dolní 
hoře 5 zl. Zůstávají v truhle na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Škráška. 
   Item leta 1615 položil Jan Škrášek za vinohrad v Dolní hoře  
5 zl. Zůstávají v truhle na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje 
Škráška. 
   NB. Jíra Martinkův učiníc změnu o vinohrady s Matúšem 
Škráškem položil na zadržalé verunky týmž nápadníkům na místě 
jeho anebo sirotkům 2 zl 15 gr. 
   Leta 1616 položil Jan Škrášek za vinohrad v Dolní hoře 
s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Škráška, zůstá[vají] v truhle  
5 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Jana Škráška 
za vinohrad v Dolní hoře přijato 5 zl. 
   Od Jíry Martinkového za vinohrad v Horní hoře 4 zl. 
   Letha Páně 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Jíry 
Martinkového za vinohrad v Horní hoře 2 zl 1 gr. 
   Od Jana Škráška za vinohrad a jiný statek ostatních 1 zl  
15 gr. A tak Jan Škrášek svůj statek doplatil. 
   Leta Páně 1619 15. Junii vydáno Kateřině z poručení p[ana] 
ouředníka 6 zl. 
   Leta Páně 1620 27. Februari vydáno Kateřině na díl její  
7 zl. Přijal je Petr Ochrdský manžel její. 
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   Téhož leta v outerý po neděli Křížové vydáno z truhlice 
Kateřině na díl její, kteréž ona sama přijala, 8 zl. 
   Leta ut [supra] v pátek po svatém Martinu za fojta Pavla 
Surého vydáno opět Kateřině z truhlice sirotčí peněz 6 zl. 
   Letha 1622 v neděli Jubilate dáno Petrovi Ochrdskýmu na díl 
Kateřiny manželky jeho 3 zl. 
   Téhož letha a za téhož fojta dáno jemu zase na díl též 
manželky jeho 5 zl. 
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              f 54a 
6 Letha Páně 1607 inventář statku pozuostalýho po neboštíkovi  
  Ondrovi Bombálkovi 
 
   Sirotků po něm pozuostalejch jest jich: Zuzanna manželka, 
Anna a Katheřina dcery. 
 
   Item požár za 15 zl. 
   Item plž sklep za 15 zl. 
   Item vinohrad novosad nad Růženú za 8 zl. 
   Item louka v Babích dolích za 6 zl. 
   Item roubanice za 3 zl. 
   Item štěpnice za 4 zl. 
   Item půl achtele vinohradu v Svárově za 100 zl. 
   Item na vinohradě v Horní hoře za 70 zl. 
   Item peněz hotovejch za víno prodané přijatých 11 zl. 
                                    Summa všího statku 232 zl. 
              f 54b 
   Vydání na dlouhy: 
   Item podle poručenství do truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] 
Jakše Prchlíka puojčených jemu před obcí 4 zl. 
   Item Mocholovi do Strážnice dluhu dán jest 1 zl. 
   Item na zbor petrovský podle poručenství z Horní hory 4 zl. 
   Item od spravení statku ouřadu i na písaře 4 zl. 
 
   Zuostává mimo to čistýho statku k rozdílům 216 zl. 
   Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každý díl po 73 zl. 
 
   Item Zuzanna manželka přijala na díl svůj podle poručenství 
požár v 15 zl. 
   Item též táž Zuzanna přijala sklep v 15 zl. 
   Item týž Zuzanna přijala vinohrad novosady nad Růženú horú 
v 8 zl. 
   A tak Zuzanna což jest koliv přijala, zuostávají ještě mimo 
to, což jest přijala, k doplnění dílu jejího náleží a okazuje 
se jí na Horní hoře summy 34 zl. Po zaplacení dluhův nejprve 
do truhlice náležité bude svrchu psaným a bratřím na zbor 
podle poručenství týž vyjíti má. 
 
   Anna přijala na podíl svůj jednu polovici vinohradu 
v Svárově hoře, tou stranu od hor, v penězích v 50 zl. 
   Více týž Anna podle poručenství ujímá na díl svůj louku 
v Babích dolích za 6 zl. 
              f 55a 
   Item Katheřina přijala na podíl svůj druhú polovici 
vinohradu v Svárově hoře v 50 zl. 
   Item více Katheřina přijala na díl svůj v štěpnici 
v penězích 4 zl. 
   Item více táž Katheřina přijala na podíl svůj roubanici 
loučku v 3 zl. 
   Item více táž Katheřina přijala na díl svůj 4 zl. 
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   Item více vydáno od vinohradu jejího od tažení kolí, řezu a 
zbírání [a] vynášení rýví 1 zl 6 gr. 
   Item s její roubanice dáno činže dvojího 8 gr. 
   Item týž jí vydáno s poručení vrchnosti ostatek podílu 
jejího 2 zl 15 gr. A tak již za ouřadem nic více nemá. 
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              f 56a 
7 Letha 1607 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku]  
  Janovi Klabaňovi 
 
   S[irotci] po něm: Zuzanna manželka a dcera Anna. 
 
   Jest statku toto: 
   Item na podsedku požáře 35 zl zaplacenýho. 
   Item vinohrad v Staré hoře za 130 zl. 
   Item druhý vinohrad v též hoře ležící za 65 zl. 
   Item vinohrad novosad ve Tmici za 13 zl. 
   Item štěpnice za 14 zl. 
   Item na roli puojčených Zachariášovi Tichému 10 zl. 
   Item na štěpnici Hobeliovskú puojčených 7 zl. 
   Item roubanice za 7 zl. 
                                     Summa toho statku 281 zl. 
              f 56b 
   Dlouhy po něm: 
   Item k ubci bobalovský za sůl prodanou, což za ním 
pozuostalo 7 zl dodati. 
   Item od spravení statku dáno ouřadu a písaři 3 zl 12 gr. 
   Zuostává čistýho statku mimo splacení dluhův ut supra  
270 zl 18 gr. 
   Dělíc to na dva díly, přijde na každýho díl po 135 zl 9 gr. 
 
   Zuzanna manželka, máti týhož s[irotka], ukoupila požár 
z vinohrady svrchu psanými, štěpnici i roubanici za touž summu 
270 zl 18 gr. Srazíce s toho díl svůj 135 zl 9 gr, bude 
povinna s[irotku] díl její, též summy 135 zl 9 gr, pokládajíc 
každý rok podle ourody vinohradu po 5 zl a s podsedku též po  
5 zl při každých Vánocích. Rukojmě za to za dílo vinohradův, 
opravu grunthu i všelijaké povinnosti JM Pánu zastavila 
Daniele Jakšovýho a Jana Sládkovýho S.R.S.A N. 
   Letha 1607 položila závdanku na dluhy svrchu psaný za 
vinohrady 8 zl. 
   Letha 1608 a 1609, 1610 a 1611 Jan Sudů jinak Bobr položil 
po vejruncích za vinohrad 10 zl 15 gr, kderé Melichar Hellar 
k sobě jest přijal. A jemu nenáležejí, než těm sirotkom svrchu 
popsanýmu, protož když se víno sprodá, takové peníze do 
truhlice z statku jeho navrácené bejti mají. 
   Letha 1614 při obnovování ouřadu za ouřednicství pana Petra 
Bořkovského z Bořkovic těch 10 zl 15 gr nahoře psaných 
navráceny jsou sirotku Klaboňovskému z peněz za víno a obilí 
stržených po týmž Melicharovi. 
              f 57a 
   Letha 1608 položil Melichar Hellar na týž sirotka za statek 
Klaboňovský 3 zl. 
   Letha 1611 položil Melichar Hellar za statek ut sup[ra] 
5 zl. 
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   Letha 1612 položil Melichar Hellar za statek 3 zl, kderé od 
Jana Sudovýho přijal. 
   Letha 1612 a 1613 položil Jan Sudů jinak Bobr verunku za 
vinohrad na zaplacení 40 zl po 3 zl – 6 zl. A tak od letha 
1613 zůstává Jan Bobrů doplatiti za ten vinohrad d[ědicům] 
Klaboňovým 23 zl 15 gr. 
   Za leto 1614 a 1615 položil Jan Sudů jinak Bobr verunku za 
vinohrad po 3 zl, zůstávají v truhlici 6 zl.    
   Za leto 1616 položil Jan Sudů za vinohrad s[irotku] 
n[ebožtíka] Jana Klabně, zůstávají v truhlici 3 zl. 
   Leta Páně 1617 Martin Stavinožka za fojtství svého položil 
za grunt za rok 1615 a za rok 1617 9 zl. 
   NB. Co více za ten grunt položil, to se najde v registřích 
purgkrechtní[ch] při gruntu 6. 
   Téhož letha od Jana Sudového jinak Bobra za vinohrad 
v Staré hoře přijato peněz ročních na tyto sirotky 3 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Jana Bobra Martin Stavinožka 
položil peněz za grunt a jiný statek 5 zl. 
   Od Jana Bobra za vinohrad v Staré hoře 3 zl. 
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              f 59a 
8 Letha Páně 1607 inventář statku pozuostalýho po neboštíkovi  
  Augustinovi Nedomovým  
 
   Siroty Anna manželka, dcery Katheřina a Anna. 
 
   A mají statku po otci svém: 
   Item podsedek pokládá se v 10 zl. 
   Ietm vinohrad ve Tmici za 40 zl. 
   Item vinohrad v Horní hoře za 40 zl. 
   Item štěpnice horní za 20 zl. 
   Item štěpnice duolní a chmelinec za 20 zl. 
                                     Summa toho statku 130 zl. 
              f 59b 
   Dlouhové po něm pozuostalí: 
   Item na kostel petrovský 5 zl, dáno na to 3 zl. 
   Item a na zbor petrovský podle poručenství týž 5 zl, dáno 
již na to 3 zl. 
   Item na písaře a ouřad od spravení statku 1 zl 18 ½ gr. 
   A tak zuostává mimo dlouhy svrchu psaný na 3 díly 118 zl  
11 ½ gr. 
   Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každý díl po 39 zl  
11 gr 1 den. 
 
   Anna manželka jeho přijala na díl svůj požár v penězích  
10 zl. 
   Též přijala vinohrad ve Tmici hoře v 40 zl. 
   A tak povinna bude dopláceti z vinohradův a podsedku jiným 
nápadníkům Anně 10 zl 18 gr 6 den. 
 
   Katheřina ujímá na díl svůj vinohrad v Horní hoře v summě 
40 zl. 
   Item týž Katheřina ujímá na díl svůj štěpnici horní ve  
20 zl. 
   A tak Katheřina Anně povinna dopláceti 20 zl 18 gr 6 den, 
pokládá je podle ourody po 3 zl. 
 
   Letha 1612 položil Thomáš Prostějovský  vejrunku na summu 
svrchu psanú Anně sirotku 2 zl. Ty jest přijala Anna na díl 
svůj. 
   Anna přijala na svůj oddíl štěpnici duolní a chmelinec, 
oboje v summě 20 zl. 
   Za leto 1614 a 1615 položil Tomáš Prostějovský za vinohrad 
v Horní hoře ležící po 3 zl – 6 zl. Vydáno Anně, s[irotku] 
nebo[žtíka] Augustina, ty peníze. 
   Za leto 1616 položil Tomáš Prostějovský za vinohrad v Horní 
hoře 3 zl. Sou vydány Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Augustina 
Nedomovýho, ty tři zlatý. 
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              f 60a 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Tomáše 
Prostějovského přijato za vinohrad v Horní hoře 3 zl. Ty jsou 
vydány Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Augustina Nedomových. 
   Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra od Tomáše 
Prostějovského za vinohrad v Horní hoře přijato peněz 3 zl. Ty 
jsou vydány Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Augustina Nedomových. 
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              f 62a 
9 Letha Páně 1607 inventář statku po n[ebožtíku] Matějovi  
  Sládkovi 
 
   Sirotci po něm zuostali: Dorota manželka, synové Jan, Jíra 
a Mikuoláš. 
 
   Statku mají: 
   Item vinohradu (polovice) v Svarové hoře za summu 180 zl. 
   Item druhá polovice též v Svárově vinohradu 130 zl. 
   Item roli v Hačkách za 40 zl. 
   Item role Prokšovská v Hrádečnej za 40 zl. 
   Item roli na Lazích za 40 zl. 
   Item štěpnice u lávek za 20 zl. 
   Item štěpnice Holšovská za 80 zl. 
   Item štěpnice Karnačovská za 80 zl. 
   Item plž za 30 zl. 
   Item požár za 10 zl. 
   Item hotovej summy našlo se peněz 131 zl. 
                                     Summa toho statku 781 zl. 
              f 62b 
   Dělíc tu summu na 4 díly, přinde na jeden každý díl po  
195 zl 7 ½ gr. 
 
   Dorota manželka béře na díl svůj jednu polovici vinohradu 
v Svárové hoře, tu stranu od Petrova, v summě 180 zl. 
   Item více přijala Dorota na díl svůj peněz hotových summu 
32 zl 22 ½ gr. 
   A tak dotčená Dorota porazíce díl svůj na těch věcích, 
kderý přijala, bude povinna dopláceti Jírovi sirotku 17 zl  
15 gr, při každých Vánocích pokládá je po 5 zl až do vyplnění 
summy. 
   Těch 17 zl 15 gr nachází se, že jest Pavel Krchňavý, kterýž 
ten vinohrad po smrti té Doroty Sládkovej ukoupil, zouplna 
vyplatil, kteréž v truhlici na Jíru s[irotka] dány jsou. 
 
   Jan syn přijímá na díl svůj druhú polovici týhož vinohradu 
v Svárové hoře v summě 130 zl. 
   Item více Jan syn přijímá na díl svůj roli v Hačkách 
v summě 40 zl. 
   Item Jan přijímá štěpnici Holšovskú v 80 zl. 
   Item tenž Jan přijímá též sklep ve 30 zl. 
   Item více týž Jan přijímá požár ve 10 zl. 
   Item více týž přijal hotové summy peněz 32 zl 22 ½ gr. 
   Item více Jan přijal po bratru zmrlém Mikuolášovi na hotově 
16 zl 11 gr 1 ½ den. 
   A tak týž Jan cožkoliv na oddíl svůj i po bratru zmrlém 
jest přijal, to jest summy 292 zl 26 gr 1 ½ den. I jest 
přebral více, než jemu náleží, 46 zl 7 ½ gr, kderýž bratru 
svýmu Jírovi navrátil a v těch penězích dotčeném Jírovi  
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vinohrad zaplacený dal. A tak již ten Jan za ouřadem nic nemá 
i tolikéž na tom Janovi jiní sirotci. 
              f 63a 
   Item Jíra přijal od Jana přebraných peněz anebo vinohrad 
v penězích ut supra 46 zl 7 ½ gr. 
   Item více přijímá Jíra na díl svůj roli v Hrádečnej 
Prokšovskú v summě 40 zl. 
   Item více přijímá roli na Lazích ve 40 zl. 
   Item více přijal na díl svůj štěpnici Karnačovskú v summě 
80 zl. 
   Item více přijímá štěpnici u lávek ve 20 zl. 
   Item zuostává za ouřadem hotových peněz samýmu Jírovi 32 zl 
22 ½ gr. 
   Item více tomuž Jírovi zuostává za ouřadem na hotově po 
zmrlém Mikuolášovi 16 zl 11 gr 1 ½ den. 
   Item vydáno Petrovi Šáchovi za práci jeho 1 zl. 
   Item s položení Jana Sládkového Jírovi bratru svému za 
užitek vinohradu, roli a štěpnic ut supra od letha 1606 a 1613 
na zaplacení 14 zl – 8 zl. Dáno Jírovi Sládkovému, když se měl 
ženiti a na živnost koupení 39 zl. Více mu dáno 1616 leta jemu 
na potřeby 35 zl 15 gr. 
 
   Pamět o vinohradě Doroty, manželky nebo[žtíka] Matěje 
Sládka: 
   Jakož jest táž Dorota na oddíl svůj přijala vinohrad 
v Svárové hoře v 180 zl, tenž vinohrad po smrti její prodán 
jest Pavlovi Krchňavýmu v též summě, kterýž od letha 1606 až 
do letha 1613 závdanku i po veruncích zaplatil i vyplnil  
38 zl. Z tychž peněz navráceno na doplnění dílu Jírovýho, jakž 
na druhým listě na stránce poznamenáno jest, 17 zl 15 gr a 
Anně, sestře n[ebožky] Sládkovej, do Strážnice vydáno z tejž 
summy vyloženej 20 zl 15 gr. A co vejše kolvěk na týmž 
vinohradě k zaplacení zůstává, to vše tej samej Anně, sestře 
Doroty Sládkovej, náležeti bude. 
   NB. Ty peníze u horného strážnicského sama sobě vyzdvihuje. 
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              f 65a 
10 Letha 1607 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku]   
   Pavlovi Novákovém 
 
   pozuostalým sirotkům Jan, Katheřina. 
 
   Item požár k prodeji klade se v 10 zl. 
   Item vinohrad v Svárové hoře za 40 zl. 
   Item v Duolní hoře vinohradu 1 polovice za 37 zl. 
   Item druhá polovice téhož vinohradu v Dolní hoře, jest na 
něm zaplaceného 4 zl. 
   Item štěpnice u Rohožného za 10 zl. 
   Item štěpnice na Sudoměřicku za 10 zl. 
   Item roubanice, kterouž mají spolu [se] strejcem svým,  
10 zl. 
   Item vinohrad novosad ve Tmici za 30 zl. 
   Item chmelenec na Sudoměřicku za 10 zl. 
   Item roli nad Plži za 10 zl. 
   Item kůň prodán jest za 4 zl. 
   Item za 1 bečku vína přijato 44 zl. 
                                     Summa toho příjmu 219 zl. 
              f 65b 
   Vydání na dlouhy: 
   Item Augustince dáno za dlouhy 2 zl. 
   Item Pavlovi Krchňavých za 2 mě[řice] rži 24 gr. 
   Item Ondřejce za truhlu do hrobu dáno 10 gr. 
   Item bednáři za 1 bečku práznú pro víno dáno 1 zl 7 ½ gr. 
   Item presovníkům dáno od presování vína 3 gr 3 den. 
   Item valačům od spouštění vína do sklepu 2 gr 4 den. 
   Item dáno od sklepu, v kderým víno bylo 7 ½ gr. 
   Item bráčům dáno od zbírání vína 23 ½ gr. 
   Item dáno za víno na dolevky 1 zl 14 gr. 
   Item dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Bolehradskýho na doplacený 
vinohrad 2 zl. 
   Item od spravení statku ouřadu a písaři 4 zl. 
   Item Jírovi Kundratovi oplaceno dluhu půjčeného 15 gr. 
   Item vydáno Janovi na šatky všelijaký 26 gr. 
   Item Mathoušovi Krchňavýmu ujci jeho, poněvadž jej hned 
z maličkosti k sobě přijal a posavad jej chová z vůlí 
vrchnosti, za práci jeho, všakž aby jemu košile a jiné věci 
sjednal, dáno 2 zl 16 ½ gr. 
   Item Mathúšovi Surých s Petrova dáno, že týž podobně 
s[irotka] děvče přijal Katheřinu, 1 zl. 
                         Summa tohož placení činí 18 zl 3 den. 
   Mimo to na hotově zuostává za ouřadem 25 zl 4 den, kderé 
v truhlici sirotčí zuostávati mají, totiž z vína. 
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              f 66a 
   Příjem peněz z vejrunkův, za vinohrady a jiný statek tymž 
sirotkům náležitý: 
   Letha 1607 od Mathouše Surých z Petrova přijato vejrunk  
3 zl závdanku. 
   Letha 1608 od týhož Mathouše přijato 2 zl. 
   Letha 1609 od týhož Mathouše přijato 2 zl za vinohrad 
v Fryštácích. 
   Letha 1611 přijato od týhož Mathouše 3 zl. 
   Letha týhož přijato s položení Jana Curika 1 zl za víno. 
 
   Letha 1607 položil Pavel Krchňavých 2 zl, závdanku za 
vinohrad 2 zl. 
   Letha 1608 položil vejrunku 1 zl. 
   Letha 1609 položil vejrunku 1 zl. 
 
   Letha 1608 přinešeno na týž sirotky z Strážnice z zámku, 
což jim připadlo po dědku 14 zl 7 ½ gr. 
   Týhož letha více přijato na tomž zámku po těchž přátelích 
s položení Jíry Michalového za vinohrad ve Tmici hoře 2 zl. 
   Týhož letha přijato na týž sirotky za statek od strejce 
těch sirotkův 4 zl. 
   Letha 1610 přijato na týž sirotky z hory strážnickej 
s položení Mathouše Krchňavých 4 zl. 
   Letha 1611 přijato od Mathouše Krchňavýho vejrunku za 
vinohrad 5 zl 15 ½ gr. 
   Letha tohož svrchu psanýho přijato od Pavla Krchňavých 
z Rybář za vinohrad v Tmici těmž sirotkům 5 zl. 
   Letha 1611, 1612 a 1613 položil Jíra Červenka na místo 
Pavla Krchňavýho 3 verunků za vinohrad v hoře Tmici 8 zl. 
   Více z položení Mathouše Surýho za vinohrad v Svárově za 
rok 1613 2 zl 19 gr 1 den. 
   Letha 1612 a 1613 položil Mathouš Krchňavý verunku ze dvou 
vinohradů, jeden v hoře Růžený a druhý v Horní hoře ležící, 
podle ourody 17 zl 15 gr. 
              f 66b 
   Z položení Floriana Krejčího za rok 1614 a 1615 přijato  
2 zl. 
   Na zámku strážnickém při posudku leta 1614 držaném přijato 
5 zl 25 gr 6 den. 
   Více přijato od Jíry Červenky za vinohrad ve Tmici ležící 
za rok 1614 3 zl 8 gr 4 den. 
   Více přijato od Jana Velického z Petrova za vinohrad 
v Svárově za leto 1614 a 1615 po 2 zl – 4 zl. 
   Dáno z těch peněz na zámku u horného 7 gr 1 ½ den. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky ten vinohrad ve 
Tmici po odjití Jíry Červenky přijal Pavel Krchňavý za tu 
summu, což jest na něm dopláceti, totiž 7 zl 21 gr 3 den. A 
tak položil za něj za rok 1617 peněz ročních 3 zl. 
   Z statku n[ebožky] Anny, dcery n[ebožtíka] Matěje 
Krchňavého z Petrova, přijato 4 zl. 
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   Letha 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Jana Velického 
z Petrova trojích peněz za vinohrad v hoře Svárové 8 zl. 
   Od Matěje Zámečníka za grunt prvních 1 zl. 
   Od Pavla Krchňavého za vinohrad ve Tmici 2 zl. 
   Letha 1622 za fojta Pavla Surého vydáno Kateřině sirotku, 
když v nemoci zůstávala, i také na pohřeb vynaloženo 8 zl. 
 
   Ta Kateřina sirotek v letech dospělých jsouce zemřela a 
poručenst[ví] učinila, aby z pozůstalosti jí náležité toto 
vydáno bylo: 
   Na kostel strážnic[ký] 5 zl. 
   Na kostel petrovský 5 zl. 
   Zuzanně Krchňavej tetce své 40 zl. 
   Pavlovi Krchňavému ujci svému 10 zl. 
   A mimo to cožkoliv zapsané, to poroučí Janovi bratru svému, 
jakž týž poručenst[ví] v sobě obsahuje, kteréž při ouřadu 
bobalovským zůstává. 
   Téhož letha a dne ut s[upr]a a za fojta Pavla Surého vydáno 
jest Zuzanně Krchňavé podle napřed psaného poručenst[ví]  
14 zl. 
   Půjčeno z peněz toho sirotka Eliášovi Ďatlovi masaři 3 zl a 
Martinovi Žílovému půjčeno 3 zl. Mají z oužitku takové peníze 
oplatiti. 
   Pavlovi Krchňavému vydáno také podle poručenst[ví] 2 zl. 
   Více témuž Pavlovi Krchňavému vydáno opět 2 zl. 
              f 67a 
   Přibylo tomuto sirotku Janovi z statku n[ebožtíka] Václava 
Krchňavého po sirotku Pavlovi nápadu, totiž 34 zl 7 gr 5 den, 
jakž při témž statku Václava Krchňavého poznamenáno jest. 
   Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surého jakož Jan Velický na 
místě Zuzanny manželky své povinen byl do tohoto statku za 
vinoh[rad] v Svárových ještě doplatiti 13 zl 6 den, ty se 
porážejí na díl Zuzanny místo toho, což se jí podle 
poručenst[ví] n[ebožky] Kateřiny z tohoto statku vyplniti má. 
A tak ještě Zuzanně zůstává se z statku tohoto dodati 12 zl  
29 gr 1 den. A vinohrad v Svárových zouplna doplacený má. 
   Ta Zuzanna svrchu psaná z dobrej vuole své z těch 12 zl  
29 gr 1 den, což jí z tohoto statku vydáno býti má, odkazuje: 
   Na kostel strážnický 4 zl. 
   Na kostel petrovský 4 zl. 
 
   Od Eliáše Ďatle masaře přijato, což jemu bylo půjčeno 3 zl. 
Ty jsou dány Zuzanně Krchňavé. 
   Od Martina Žílového přijato, což jemu bylo půjčeno 3 zl. Ty 
jsou vydány Pavlovi Krchňavému. 
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              f 67b 
   Vydání těch peněz napřed psaných: 
   Item dáno za dluh na vejrunky zasezelé na vinohradě 6 zl. 
   Item dáno od peněz na zámku strážnickým 18 gr. 
   Item za rok 1611 vydáno s peněz ouřadu 7 gr. 
   Item vyzdvihujíce peníze s[irotčí] outratil ouřad 4 gr. 
   Item dáno hornému a písaři na Strážnici od vejpisu a vydání 
peněz sirotků napřed psaných 16 gr. 
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              f 69a 
11 Letha Páně 1606 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku]  
   Janovi Oulehlovém 
 
   Sirotci po něm: Barbora manželka a Šimun syn. 
 
   Mají statku toto: 
   Podsedek požár prodán Janovi Radějovskýmu za 50 zl. 
   Item vinohrad v Svárové hoře za 40 zl. 
   Item na podsedku druhém, na němž Thomáš Šťastný 
z Prostějova jest, summy 17 zl. 
                                    Summa týhož statku 107 zl. 
 
   Dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Zemanovýho 6 zl, sou 
zaplaceny z oplacení Mikuláše Kušánka. 
   Item s[irotku] n[ebožtíka] Jana Kučery též dlužno 6 zl. 
   A[nn]o 1616 s podílu Šimona Oulehle sou za dluh n[ebožtíka] 
otce oplaceny [a] vyplaceny těch 6 zl sirotku nebo[žtíka] 
Kučery. 
 
   Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 95 zl. 
 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Jan Radějovský 
položil za podsedek svůj peněz ročních 4 zl. Ty jsou vydány 
Mikulášovi Kušánkovi na díl Barbory manželky jeho. 
   Co jest týž Mikuláš více přijal, to jest při gruntě 7. 
   Od Tomáše Prostějovského za podsedek přijato peněz 2 zl. 
Z toho dáno Šimonovi 1 zl a Mikulášovi Kušán[kovi] 1 zl. 
   Od tohoto času budou společně bráti ty peníze. 
   Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Jan 
Radějovský položil za podsedek peněz ročních 4 zl. Dáno 
Mikulášovi Kušánkovi 2 zl a Šimonovi též 2 zl. 
              f 69b 
   Toto jim nápadníkům a to těmto ut supra jest vydáno: 
   Item Barbora vzala na díl svůj jednu polovici vinohradu 
nahoře psanýho v summě 20 zl. 
   Item Šimun sirotek přijal na díl svůj vinohradu druhú 
polovici v summě 20 zl. 
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              f 72a 
12 Letha 1608 k rozdělení statku zuostalýho po Anně Klučkovej 
 
   nápadníkům vnukům Anně, Jakubovi, Johance. 
 
   Kterejžto spravedlnosti bylo (mimo Kuxfilderů díl, kterýž 
již vyzdvihl a zde nic více nemá) těm nápadníkům toliko samým 
náleží ut supra summy 150 zl. 
 
   Z kderýžto summy dlouhové tito se nacházejí a splaceny 
bejti mají a již zaplaceny sou: 
   Item Tomkovi Smrhovému do Petrova dáno 2 zl 8 gr 4 den. 
   Item Melicharce zaplaceno 3 zl. 
   Item Johance Bezuchových zaplaceno 1 zl. 
   Item Větulovi do Petrova zaplaceno 15 gr. 
   Item Janovi Vávrovi zaplaceno 5 gr. 
   Item dvěma kopáčům zaplaceno 12 gr. 
   Item od spravení statku ouřadu a písaři 1 zl. 
                         Summa toho splacení 8 zl 10 gr 4 den. 
   Zuostává čistýho statku na 3 rozdíly mimo splacení dluhův 
141 zl 10 gr 3 den. 
   Přinde na jednoho každýho díl po 47 zl 3 gr 3 den ½ h. 
   Porazíce Martin Chovánek sobě díl svůj 47 zl 3 gr 3 den  
½ h, kderý má Annu, zuostává jemu dopláceti jiným nápadníkům 
mimo to, co již vyplatil, totiž na to již vyplatil od letha 
1611 až do letha 1612 7 zl, 87 zl 6 gr 6 den 1 halí[ř]. 
 
   Letha 1613 položil Martin Chovánek na summu ut supra 3 zl. 
Dány do truhlice na nápadníky Fryštackého. 
   Za leto 1614 a 1615 položil Martin Chovánek na summu nahoře 
psanou 6 zl. Dány do truhlice sirotčí. 
              f 72b 
   Za leto 1616 položil Martin Chovánek verunku 3 zl. Dány sou 
do truhlice sirotčí. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Martin Chovánek 
položil za roli a sklep peněz 3 zl. 
   Též od téhož Martina za podsedek přijato peněz 2 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Martin 
Chovánek položil za podsedek a jiný statek peněz 5 zl. Ty sou 
obrácené do s[tatku] n[ebožky] Kateřiny Fryštacské. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      38 
              f 74a 
13 Letha Páně 1609 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku]   
   Mathoušovi Čechovi 
 
   Sirotci po něm: Margeta manželka a Jan syn. 
 
   Item vinohrad v Svárové hoře za summu 30 zl. 
   Item novosad v Zadní hoře za 14 zl. 
                                           Summa statku 44 zl. 
 
   Dluhu doplaceno za vinohrad od Jana Braněnského na místě 
Margety svrchu psanej manželky svý 4 zl. 
   Zuostává čisté summy mimo zaplacení toho vejrunku 40 zl. 
   Dělíc to na dva díly, přinde na jeden každý díl po 20 zl. 
 
   Ten novosad svrchu psaný prodán jest Danielovi Řehákovi do 
Radějova za 14 zl ut supra. Zavdal na něj 15 gr, ty vydány 
Margitě, vdově po nebo[žtíku] Mathoušovi Čechovi. 
   Za leto 1614 položil Daniel Řehák za vinohrad 15 gr. Sú 
v truhlici sirotčí. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Vojtek Kašubka 
koupil ten vinohrad od starších za 14 zl, položil za něj týž 
Vojtek Kašubka 2 zl. 
   Ten vinohrad v Svárově prodán Martinovi Skalickému, když 
tak dlouho pustý zůstával, za 30 zl, platiti má za něj od leta 
1620 po 2 zl. 
   Z těch 2 zl od Vojtka položených dáno Margetě 1 zl 7 ½ gr. 
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              f 77a 
14 Letha Páně 1610 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku]  
   Janovi Prokšových anebo mateři jejich toto jim náleží 
 
   S[ynové] Pavel, Daniel a Anna cera. 
 
   Item požár podsedek za 15 zl. 
   Item vinohrad v Svárově za 40 zl. 
   Item druhá polovice v týž hoře týž za 40 zl. 
   Item vinohradu [polovice] v Staré hoře za 35 zl. 
   Item druhá polovice týhož vinohradu, na němž zaplacenýho  
13 zl. 
                                     Summa toho statku 143 zl. 
   Rozdělíc to na tři díly, přinde na každý díl po 47 zl  
20 gr. 
              f 77b 
   Vydání nápadníkům: 
   Item Pavel ujímá na díl svůj vinohrad v Svárově hoře 
polovici za 40 zl. 
   Item týž Pavel ujal na díl svůj požár v 15 zl. 
   Item Pavel ujal více vinohrad v Staré hoře v summě 35 zl. 
   Porazíce Pavel díl svůj, jak napřed postaveno, má dopláceti 
Anně sestře svý summy 42 zl 20 gr, pokládati má při každých 
Vánocích z vinohradův a podsedku vše po 5 zl. Rukojmí za dílo, 
opravu a placení grunthu i všech povinností zastavil Šimka 
Huni. 
 
   Item Daniel přijal na díl svůj druhú polovici vinohradu 
v hoře Svárově za summu 40 zl. 
   Item více Daniel přijal na díl svůj druhú polovici v Staré 
hoře, na níž jest zaplaceného 13 zl. 
   Porazíce díl svůj Daniel, jakž při rozdílích doloženo 
stojí, a vyplatíce přední peníze do Sudoměřic Kláskovej, jakž 
registra horenská ukazují, bude povinen ostatních peněz 
doplatiti Anně sirotku sestře svej 5 zl 10 gr, pokládá je po 
vejruncích po 2 zl 20 gr. Rukojmí za doplacení zastavil Václav 
Valač. 
 
   Letha Páně 1611 položil Pavel vejrunku za vinohrad 4 zl. 
   Za rok 1612 a 1613 položil Pavel verunku za vinohrad ut 
supra 5 zl, v truhle. 
              f 78a 
   Za leto 1614 a 1615 položil Pavel verunku za vinohrad 
koupený po 2 zl – 4 zl. Sou vydány Anně, s[irotku] n[ebožtíka] 
Jana Prokšového. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Pavel Prokšů 
položil za grunt i za statek převzatý 3 zl. Ty sou vydány Anně 
Prokšové do Kněžduba. 
   Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Pavel 
Prokšů položil za grunt a za statek převzatý 3 zl. Ty jsou 
vydány Anně Prokšové do Kněžduba. 
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   Daněk položil, což měl Anně sestře své doplatiti, 5 zl  
10 gr. Ty jest přijala Anna od Daňka bratra svého, přiznala se 
před Pavlem Surým fojtem a staršími bobalovskými. 
 
   Pavel svrchu psaný zemřel a Daněk bratr jeho s Annú sestrú 
svou prodali vinohrad v hoře Svárovej Mikulášovi Ořechovskýmu 
za summu 45 zl. Závdanku jim dal 3 zl, kterýžto závdanek 
přijali Daněk a Anna k sobě, ostatek platiti má po 3 zl podle 
ourody, předních peněz náleží Anně 30 zl 15 gr. 
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              f 81a 
15 Letha 1611 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku]  
   Jakubovi Hanákovi 
 
   Sirotkové: Anna manželka, Jan, Martin synové, dcery 
Katheřina a Zuzanna. 
 
   Totiž se jeho nachází: 
   Item na podsedku jim zaplaceného náleží 6 zl. 
   Item vinohrad ve Tmici hoře za 35 zl. 
   Item na vinohradě v Zbavse hoře zaplaceného 10 zl. 
                                Summa toho všího statku 51 zl. 
 
   Toto se dluhu našlo po n[ebožtíku] Jakubovi Hanákovi: 
   Židu Valookému 9 zl, již zaplaceno vínem. 
   A k ubci zuostává 1 zl, zaplatil. 
   Více se našlo dluhu Salmovi Židu 6 zl, týž zaplaceno vínem. 
 
   Mimo splacení těch dluhův zuostává čistej summy 35 zl. 
   K těm 35 zl jsou nápadníci svrchu psaní, dělíc to na  
5 dílů, přijde na jednoho každého po 7 zl. 
              f 81b 
   Vydání: 
   Anna manželka ujala požár na díl svůj v 6 zl, dodal jí Jan 
syn její 1 zl. 
   Ujal a koupil vinohrad Jan Hanáků v summě ležící v hoře ve 
Tmici 35 zl, má pokládati těm sirotkům každoročně podle ourody 
až do vyplacení (porazíce díl svůj, kderý duole poznamenán se 
najde) po 3 zl. Rukojmí za dílo a placení vinohradu zastavil 
Jana Sedláka a Mikuoláše Pálkovýho. 
   Jan sobě poráží podílu svýho předně na vinohradě v Zbavse 
hoře summu 7 zl, zůstává druhým bratřím a sestrám jeho na tom 
vinohrátku na posledních penězích po 3 zl. 
 
   Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surýho Jan Hanák což na tom 
vinohradě jiným nápadníkům doplatiti měl 21 zl, to jest všecko 
od nich skoupil. A tak má týž vinoh[rad] zouplna zaplacený. 
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              f 84a 
16 Letha Páně 1611 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku]  
   Janovi Valovým 
 
   S[irotci] po něm: Anna manželka, dcery Katheřina a Kuna. 
 
   Mají statku: 
   Item na požáře mají statku zaplacenýho 15 zl. 
   Item vinohrad v Staré hoře jedna polovice 80 zl. 
   Item týž druhá polovice v tyjž hoře za 80 zl. 
   Item roli orací v Hačkách za 30 zl. 
   Item štěpnice na Sudoměřicku pod hatěmi za 14 zl. 
   Item na druhú polovici na štěpnici půjčených peněz Janovi 
Maděrkovi 16 zl. 
   Item na podsedku Jíry Habackého jinak Šafářového 12 zl. 
   Item štěpnička malá velmi za 3 zl. 
                               Summa toho všího statku 250 zl. 
   Dělíc tu summu, přinde na každýho oddíl 3 dílů po 83 zl 
10 gr. 
              f 84b 
   Vydání nápadníkům: 
   Item vydáno jí vinohradu jedna polovice v Staré hoře, tu 
stranu od hor, v 80 zl, totiž mateři. 
   Item více přijala štěpničku ve 3 zl. 
   Item týž ona přijala na podsedku 10 gr. 
   A tak již ten svůj díl dobrala. 
   Povinna táž Anna, co jest více na tomž podsedku, mimo těch 
její přijetí 10 gr, sirotkům dopláceti, Katheřině 3 zl 10 gr a 
Kuně týž dopláceti 11 zl 10 gr. Všakž když prvnější nápadníci 
vyberú, což také s týhož podsedku náleží. 
 
   Item na Katheřinu sirotka se zanechává na díl její 
vinohradu druhú polovici v summě 80 zl, z kderýhožto vinohradu 
za užívání jeho z oužitku bude povinen každoročně po 2 zl 
sirotku k lepšímu spravovati. Což se jest stalo s ouvážením 
ouřadu. 
 
   Item na díl Kuny se zanechává roli v Hačkách v summě 30 zl. 
   Item více na díl týhož sirotka se zanechává štěpnice  
v 14 zl. 
   Item více podílu týhož sirotka doplňuje se na těchto 
věcech: na Janovi Maděrkovi na štěpnici puojčených 16 zl. 
   Item na podsedku Habatského 12 zl. 
   Item na podsedku, na kderým nyní mateř jest, i též svrchu 
doloženého 11 zl 10 gr. 
   A tak bude míti svůj díl doplněný. 
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              f 85a 
   Za letho 1612 a 1613 položil Jan Pálků za užívání vinohradu 
sirotčího, tež roli s štěpnice, kterýž Kateřině, dceře 
nebo[žtíka] Jana Žílového, náleží, dvoje peníze po 2 zl, totiž 
4 zl. Dány do truhlice na téhož sirotka. 
   Za leto 1614 a 1615 položil Jan Pálků za oužitky jakž 
nahoře 4 zl. 
   Za leto 1616 položil Jan Pálků za oužitky ut supra 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Stavinožky Jan Pálků položil za 
oužitek ut s[upr]a s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Žílového 2 zl. 
              f 86a 
   Vydání sirotkům n[ebožtíka] Jana Žílového: 
   Letha Páně 1619 za fojta Jana Bobra dáno Kateřině, když se 
vdávati měla do Domanína, 9. Januarii 6 zl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      44 
              f 90a 
17 Letha Páně 1611 inventář statku pozuostalýho po n[ebožtíku]  
   Pavlovi Kotkovým 
 
   Sirotci po něm pozuostali: Jan, Jíra a Mikuoláš synové 
jeho. 
 
   Na těchto sirotčích věcech: 
   Item na novosadech nad Ruožennú, kderýž má Martin Skalický, 
16 zl. 
   Item role orací  Hačkách za 30 zl. 
   Item louka u Starína sečitá za 24 zl. 
   Item vinohrad v Dolních čtvrth achtele za 30 zl. 
                                     Summa toho statku 100 zl. 
   Dělíc tu summu na 3 díly, činí na každý díl 33 zl 10 gr. 
 
   Vydání toho statku: 
   Item Jan syn ujímá v podílu svém podsedek 12 zl. 
   Item více týž Jan ujímá v podílu svém roli v Hačkách 
v summě 15 zl. 
   Item tenž Jan ujal v podílu svém vinohradu čtvrth achtele 
v Dolní hoře v summě 30 zl. 
   Item porazíce díl svůj svrchu psaných 37 zl 10 gr, bude 
povinen jiným sirotkům dopláceti 19 zl 20 gr, pokládá je 
s oužitku při každých Vánocích po 3 zl. 
 
   Na Mikuoláše zanechává se druhá polovice roli v 15 zl. 
   Na Jíru zanechává se louka u Starína za 24 zl. 
 
   Ten Mikuláš umřel a díl jeho připadl na Jana a Jíru, bratry 
jeho vlastní, přijde každému po 17 zl 22 ½ gr. 
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              f 94a 
18 Letha Páně 1607 statek pozuostalý po n[ebožtíku] Danielovi  
   Úlehlovi 
 
   Sirotek po něm zůstalý Tomáš. 
 
   Item požár pustý zuostává, zač se prodá. 
   Item vinohrad v Staré hoře za 80 zl, kterýž jest prodán 
Danielovi Slabikovýmu k doplacení podle ourody po 6 zl. 
 
   Tito dlouhové se na to našly: 
   Item Zuzanně Klabaňce 1 zl zaplaceno. 
   Item více dlouhu s[irotkům] Kučerovým 33 zl 10 gr. 
 
   Příjem peněz za vinohrad: 
   Letha 1607 závdanku položil Daniel 10 zl. 
   Letha 1608 položil vejrunku tenž Daniel 5 zl. 
   Za rok 1609 položil vejrunku tenž Daniel 4 zl. 
   Za rok 1611 položil vejrunku týž Daniel 5 zl. 
   Za rok 1612 položil Daniel Slabiků za vinohrad 3 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Eliáše 
Ďatlového za podsedek přijato peněz ročních těmto sirotkům  
1 zl. 
   Co jest více za ten grunt vyplatil, najdeš při gruntě 17. 
   Letha 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Eliáše Ďatlového 
za podsedek 2 zl. 
              f 94b 
   Vydání z napřed psaného příjmu: 
   Dáno hornýmu odevzdávky a od zápisu písaři 3 gr. 
   1612 vydáno z napřed psaných peněz u horného v Strážnici od 
zápisu 2 gr 2 den. 
   Více vydáno z těch peněz napřed psaných od horného 
z Strážnice přinášených za dluh s[irotkům] Kučerovským, což 
neboštík Daniel Úlehlů jim dlužen pozůstával 12 zl 20 gr  
3 ½ den. 
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             f 101a 
19 Letha 1609 statek pozuostalý po n[ebožtíku Janovi  
   Prchlíkovi 
 
   S[irotci] po něm zemřeli, kdo k nim bude chtíti míti 
spravedlnost, má to prokázati. 
 
   Item vinohrad v Svárově hoře za 35 zl. 
                                                  Summa perse. 
 
   Příjem peněz: 
   Od Jakuba Hrabovskýho, kderýž ten vinohrad koupil, přijato 
18 zl. 
   Srazíc sobě tenž Hrabovský po manželce svej, kderéž byl 
dědek její od ouřadu vyroučil a co povinen navrátiti byl  
12 zl. 
 
   Vydání z napřed postavených příjmů: 
   Vydáno Židu Davidovi za dluh povinovatý do Strážnice 18 zl. 
   A tak Jakub Hrabovský s poraženým dílem svým a položenejmi 
penězi vyplatil na tom vinohradě summy 30 zl. 
   A ještě bude povinen doplácet po letech po 2 zl až do 
vyplnění summy 5 zl. 
   Leta 1615 položil Jakub Hrabovský ostatek summy za 
vinohrad, kterýž doplatil, 5 zl. Kteréž sou takto vydány: 
nápadníkům Jana Prchlíkového do Petrova 3 zl a Kateřině, 
manželce po n[ebožtíku] Janovi Prchlíkovi, dáno 2 zl. 
   Tak má ten vinohrad Hrabovský zouplna zaplacený. 
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             f 104a 
20 Letha Páně 1609 statek pozuostalý po n[ebožtíku] Jakšovi  
   Benkovi 
 
   Sirotkové Mathouš, Katheřina, Pavel, Martin, Jan a Johanka. 
 
   Item mají na vinohradě v Zbavse hoře 40 zl, kterýž jest 
prodán Martinovi Červenkovi. 
                                                  Summa perse. 
 
   Příjem peněz: 
   Závdanku dal Martin Červenka 2 zl. 
   1609 položil Martin Červenků 1 zl 15 gr. 
   1610 položil Martin vejrunku 2 zl. 
   Položil Adam Brychta verunku za ten vinohrad za rok 1611 a 
1612 3 zl 15 gr. 
   Více položil Eliáš Klempíř, kterýž zase ten vinohrad 
koupil, verunku za rok 1613 2 zl. 
 
   Vydání: 
   Dáno Danielovi Mazánkovi do Strážnice za dluh 2 zl. 
   Bobrovi za dluh dáno 1 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky Lukáš Kopejtko 
položil za grunt peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Lukáše Kopýtky za 
grunt peněz ročních 1 zl. 
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             f 107a 
21 Letha Páně 1609 statek pozuostalý po n[ebožce] Dorotě  
   Klabňovej 
 
   Sirotkové Johanka a Zuzanna. 
 
   Item vinohrad, na němž mají v Zbavsa hoře 38 zl, kderýž 
jest koupil Šimek Huně, za nějž platiti má podle ourody po 
3 zl. 
   Též na gruntě 59 náleželo jim 10 zl. 
 
   Příjem peněz: 
   Letha 1609 položil Šimek Huně vejrunku 2 zl za grunt a 
vinoh[rad]. 
   Letha 1610 položil tenž Šimek vejrunk 2 zl 15 gr za grunt a 
vinoh[rad]. 
   Letha 1613 položil Šimek Huně verunku za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1614 a 1615 přijato od Šimka Huně za grunt a 
vinoh[rad] 4 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Šimka Huně za 
grunt přijato peněz 1 zl. 
   Téhož letha od Mikuláše Ořechovského na místě Šimka Huně za 
vinohrad svrchu psaný přijato 2 zl. 
             f 107b 
   Vydání těch peněz z napřed postaveného příjmu: 
   Vydáno na doplacení vinohradu prvním nápadníkům 1 zl. 
   Více vydáno za dluh Bobrovi 1 zl. 
   Vydáno Johance podle poručenství její mateře, čímž ji 
oddělila, 1 zl 15 gr. 
   Vydáno z nich podle poručenst[ví] mateře těchto sirotkův na 
zbor petrovský 2 zl. 
   Letha Páně 1617 za fojta Martina Stavinošky vydáno Janovi 
Zelenkovi z Mutěnic na místě Zuzanny manželky jeho, což na 
hotově bylo 9 zl 15 gr. 
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             f 110a 
22 Letha Páně 1610 statek neboščky Katheřiny Fryštatskej 
 
   Podle jejího poroučenství jest prodán Matějovi 
Zámečníkovýmu. 
   Vinohrad v Svárovej hoře za summu 30 zl. 
                                                  Summa perse. 
 
   Na to vyplatil Matěj Zámečníkův: 
   Letha 1610 položil vejrunku 12 zl. 
   Letha 1611 položil Matěj vejrunku 3 zl. 
 
   Vydání těch peněz: 
   Vydáno na zbor podle poroučenství 5 zl a ještě na dotčený 
zbor zuostává doplatiti podli týhož poroučenství 5 zl. 
   Povinen dotčený Matěj Zámečník ještě dopláceti sirotkům 
anebo nápadníkům za ten vinohrad, pokládá je po 3 zl až do 
vyplnění summy 25 zl. 
   Položil Matěj Zámečník za rok 1612 a 1613 peněz na zbor 
podle poručenství 3 zl, zůstává ještě položiti 2 zl. 
   Letha 1614 položil Matěj Zámečník na zbor ty 2 zl, přijali 
je hospodáři k sobě. 
   Letha 1615 položil Matěj Zámečníků za vinohrad 3 zl. Z toho 
dáno Anně, s[irotku] n[ebožky] Kateřiny Fryštatské, 1 zl  
15 gr, ostatek zůstává v truhlici za ouřadem. 
   Letha 1617 za fojta Martina Stavinožky Matěj Zámečníků 
položil za vinohrad na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny Fryštatské 
2 zl. 
             f 110b 
   Matěj Zámečníků platíc za ten vinohrad s[irotkům] napřed 
psaným, vyplatil za něj do leta 1617 15 zl a jsa povinen ještě 
za něj dopláceti 15 zl, prodal jej Martinovi Chovánkovi, 
kterýž má za manželku Annu n[ebožky] Kateřiny Fryštacké, za  
40 zl. Z toho Martin Chovánek srazil dílu manželky své 7 zl  
15 gr a hotových dal 25 zl Matějovi Zámečníkovi, kteréž jest 
Matěj přijal. 
   Zůstává doplatiti Johance na díl její 7 zl 15 gr, platiti 
má ročně po 3 zl. 
   Vydáno Johance, když ve dvoře sloužila, leta 1618 2 zl. 
   Letha Páně 1618 za fojta Jana Bobra přijato od Martina 
Chovánka za podsedek a vinohrad 5 zl. 
   Za vinohrad v hoře Svárové od téhož Martina přijato 2 zl. 
   Letha 1622 za fojta Pavla Surého vydáno Adamovi Mertlovému 
na díl Johanky manželky jeho 6 zl. 
   Letha 1623 za fojta Pavla Surýho vydáno Adamovi Mertlovýmu 
na díl Johanky manželky jeho ostatních peněz, což jí v tomto 
statku náleželo, 2 zl 15 gr. 
   A tak tu nic více nemá. 
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             f 114a 
23 Statek n[ebožtíka] Matěje Ratisky jináč Kuchynky,  
   poznamenaný letha 1599 
 
   Sirotci po něm zuostali: Anna manželka, Katheřina, Johanka, 
Zuzanna, Kuna. 
 
   Mají statku toto: 
   Item podsedek s dobytkem a vším hospodářstvím, prodán jest 
Jírovi muži Anninýmu za summu 56 zl. 
   Item na vinohradě v Růženém mají zaplaceného 50 zl, ten 
ujal Jíra Hrotek v summě, jak v prvnějším zápisu při 
registřích horenských. 
   Item na vinohradě v Horní hoře mají zaplaceného 50 zl, týž 
ujal dotčený Hrotek na díl manželky svý vinohrad v té summě. 
   Item Zuzanně zanechána štěpnice v 30 zl. 
   Item rúbanice na Kunu se zanechává v 5 zl. 
                               Summa toho všího statku 194 zl. 
   Mimo vydání zzadu položenýho zuostává čisté summy 
k rozdílům 186 zl. 
   Dělíc to na 5 dílů, přinde na každý díl 35 zl 6 gr. 
   A tak porazíce sobě Jíra Hrotek podílu svýho po manželce 
Anně 35 zl 6 gr a s těma zaplacenýma, jakž zzadu napsáno stojí 
28 zl, bude povinen sirotkom dopláceti summy 120 zl 24 gr. 
             f 114b 
   A jakž porazíce Jírovi Hrotkovi štěpnici a roubanici, kderá 
Zuzanně sirotku zanechána jest v summě 38 zl, mimo tu srážku 
bude povinen Jíra Hrotek ještě po vejruncích po 10 zl 
dopláceti sirotkům nahuře jmenovanýnm 84 zl 24 gr. 
 
   Paměth 
   Toto se při tom znamenitě oznamuje, poněvadž týž Hrotek, 
otčím těch sirotků, od letha [15]99 z maličkosti jejich a 
z dětinství vychoval a jich jakošto i vlastní opatroval, 
uznáno od vrchnosti, aby jemu tej summy nahuře psanej sraženo 
bylo 11 zl 24 gr, ostatek jim po vejruncích povinen bude, jakž 
o tom navrchu oznámeno, dopláceti. 
             f 115b 
   Příjem peněz z položení Jíry Hrotka: 
   Položil Jiřík Hrotek na zaplacení předstoupených věcí leta 
1599 2 zl. 
   Týhož letha položil tenž Jíra za statek 6 zl. 
   Letha 1605 položil dotčený Jiřík Hrotek (doplníc přednějším 
nápadníkům jejich nápady) za užitek vinný 10 zl. 
   Letha 1611 položil Jiřík Hrotek vejrunk 10 zl. 
   Položil Jiřík Hrotek verunku za rok 1612 a 1613 20 zl. 
 
   Vydání s toho příjmu: 
   Vydáno za dlouhy Kučerovi neboštíkovi za šabli, kdy na 
vojnu do Polsky jíti měli, 6 zl a na zákupenství. 
   Dáno ouřadu od spravení statku a písaři 2 zl. 
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   Dáno hornému z peněz od Jana Malenovského 2 gr 4 den. 
   Letha 1614 a za 1615 položil Jiřík Hrotek dva verunky  
20 zl. 
   Za leto 1616 položil Jiřík Hrotek verunku 10 zl. Dáno 
Zuzanně k svadebnímu veselí těch 10 zl. 
   Leta 1617 za fojta Martina Stavinožky vydáno Zuzanně na 
hospodářství na Strážnici – nic. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Stavinožky od Jiříka Hrotka 
za statek položených přijato 10 zl. 
 
   Štěpnici a roubanici napřed psanou ujala Zuzanna na díl 
svůj v summě 38 zl. 
   A hotových peněz vyzdvihla Zuzanna 20 zl. 
   A poraženo na díl její od chování sirotků 5 zl 27 gr. 
                            Summa což ona přijala 63 zl 27 gr. 
   A dílu jejího bylo toliko i po zemřelých 60 zl 12 gr a tak 
přebrala mimo díl svůj 3 zl 15 gr. Ty bude povinna Kuně 
sirotku navrátiti. 
             f 116a 
   Jiřík Hrotek bude povinen ještě od letha 1617 dopláceti 
11 zl. 
   Letha 1618 za fojta Jana Bobra Jiřík Hrotek položil za 
statek svrchu psaných 11 zl. 
   A tak týž Jiřík Hrotek zouplna a docela statek svůj 
doplatil a žádnému za něj nic dlužen není. 
             f 117a 
   Přijato z nápadu připadlého po strejci Matěje Ratišky 
sirotkuo vejš psaných za leto 1613, 1614 a 1615 po 2 zl –  
6 zl. Ty peníze sou za vinohrad ve Tmici v hoře od Jana 
Malenovského z Strážnice. 
   Z těch vydáno Zuzanně na díl její 3 zl a Kuně sestře její 
na truhlu a některé potřeby 3 zl. Jsou obrácené k ruce JMP, 
protože odešla do Slovák. 
 
   Tento nápad není do statku napřed psaného Matěje Ratišky 
potažen. 
 
   Letha Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra od Jana 
Malenovského trojích peněz za vinohrad ve Tmici za rok 1616, 
1617 a 1618 přijato 6 zl. Z toho dáno Zuzanně 3 zl a Kuně 
zanecháno též 3 zl. 
   Kuna ta se z Slovák navrátila a vina jí odpuštěna. 
   Letha Páně 1622 za fojta Pavla Surého vydáno Martinovi 
Kohoutovi, manželu Zuzanninýmu, na díl manželky jeho 20 zl. 
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   Kuna zemřela a což spravedlnosti své měla, tu jest 
Martinovi Kohoutovi švagru svému poručila, že ji v nemoci její 
opatroval. 
   Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surého vydáno Martinovi 
Kohoutovi, manželu Zuzanninému, na díl manželky jeho 
z truhlice si[rotčí] 6 zl. 
   Letha 1625 za fojta Pavla Surého vydáno jest Martinovi 
Kohoutovi na díl manželky jeho Zuzanny z truhlice sirotčí 
10 zl 13 gr. 
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             f 127b 
24 Statek pozůstalý po n[ebožtíku] Melicharovi Hellarovi  
   sirotkům po něm pozůstalým 
 
   Jest jich k tomu nápadu staveno, totiž Zuzana manželka, 
Zuzana, Anna, Jan sirotci. 
 
   (Další zápisy nejsou, viz č. 28 od fol. 140 na str. 61.) 
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             f 130a 
24 S[tatek] n[ebožtíka] Václava Valače 
 
   Jest sirotků tré, Matouš, Kateřina a Johanka. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek 12 zaplacený po něm zůstalý za 30 zl. 
   Půl achtele vinohradu v novosadě v Veselé za 60 zl. 
   Štěpnice na Petrovsku zaplacená v 16 zl. 
   Kráva 1 šacovaná za 4 zl. 
   Dluhu v Mezeříčí na Semerce za 5 vě[der] vína 9 zl 15 gr. 
   Na Tomášovi Prostějovském za 1 b[ečku] a 2 vě[dra] prázdné 
1 zl 10 gr. 
   Svršky všelijaké i slaniny šacované za 1 zl 28 gr. 
                                    Summa statku 122 zl 23 gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Pavlovi Vodičkovi do Strážnice dluhu za obilí 3 zl 29 gr. 
   Mušlovi Hesčinému Židu 11 ½ gr. 
   Martinovi Bendinskému, zeti svému 1 zl. 
   Matoušovi synu svému půjčených peněz 15 gr. 
   P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 9 zl. 
   Berně královské zasedělé zůstal 14 gr. 
   Za 1 desku na truhlu Šimonovi Konečnému 3 ½ gr. 
                                      Summa dluhu 15 zl 13 gr. 
   Po zaplacení dluhu zůstává statku 107 zl 10 gr. 
   Dělíc to na 3 díly, dostane se každému na díl jeho po 35 zl 
21 gr 2 den. 
   Na dluhy zanecháno 5 vě[der] vína za 9 zl 15 gr, kráva za  
4 zl, svršky za 1 zl 28 gr. 
                                            Summa 15 zl 13 gr. 
    
   Matouš přijímá na díl svůj:  
   Podsedek ve 30 zl i s těmi svršky, což mu pustili. 
   Půl vinohradu v Veselé hoře za 30 zl. 
                               Summa což Matouš přijímá 60 zl. 
   Porazíc sobě dílu svého 35 zl 21 gr 2 den, dostane se jemu 
doplatiti jiným sirotkům 24 zl 8 gr 5 den. Ty má z vinohradu 
doplatiti počna leta 1618 podle úrody po 2 zl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      55 
             f 130b 
   Kateřina přijala na díl svůj: 
   Půl vinohradu v Veselé hoře po horní straně ve 30 zl. 
   Dostane se jí doplatiti 5 zl 20 gr 2 den. 
 
   Johance zanechána štěpnice na Petrovsku za 16 zl. 
   Dostane se jí doplatiti 19 zl 21 gr 2 den. Ty se jí 
z vinohradu doplatiti mají. 
 
   Leta Páně 1618 za fojta Jana Sudového jinak Bobra Matouš 
napřed psaný položil za statek převzatý 2 zl. Vydán Martinovi 
Bendinskému 1 zl po Kateřině a na Johanku sirotka zanechán  
1 zl. 
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             f 132a 
25 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Vávry 
 
   Jest sirotek jeden Jan a Johanka macocha druhá. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek 46 zaplacený v summě 40 zl. 
   Štěpnice na Petrovsku zaplacená za 20 zl. 
   Louka orací v Hačkách zaplacená za 30 zl. 
   Vinohrad v Svárové hoře, na něm zaplaceného 43 zl. 
   Jiný vinohrad v Svárové zaplacený za 60 zl. 
   Koní 2, vůz, pluh, brány se vším hospodářstvím prodáno 
z poručení pana ouředníka bředslavského za 20 zl. 
                                    Summa všeho statku 218 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 25 zl 15 gr. 
   Jírovi pacholku půjčených 4 zl. 
   JM Pánu Bředslavskému za obilí 9 zl. 
   Jírovi Čuříkovi půjčených peněz 21 zl 15 gr. 
   Masaři za maso 7 gr 5 den. 
   Berně k zemi svolené zadržalé 17 gr. 
   Na jiné daně menší 3 gr 1 den. 
   Pavlovi Mlynářovi půjčených 2 zl. 
   Na zbor 2 zl a na kostel petrovský 2 zl, činí 4 zl. 
                                Summa dluhu 66 zl 27 gr 6 den. 
   Po zaplacení dluhu zůstane statku čistého 151 zl 2 gr  
1 den. 
 
   Z toho statku vynímá se loučka orací v Hačkách za tou 
příčinou, že jest Janovi kšaftem poručeno mimo díl jeho 2 koní 
a vůz, ale když nebylo čím naspěch dluhů platiti a věřitele 
spokojiti, jest poručeno od pana ouředníka bředslavského, 
dokudž ještě Bobalov JM Panu Bředslavskému náležel, aby ty 
koně a vůz prodány byly a dluhy se platily. I jest na to místo 
Janovi mimo díl puštěna ta loučka orací, kteráž jest položena 
napřed v summě 30 zl. 
   A tak zůstane statku toliko po zaplacení dluhů svrchu 
psaných za 121 zl 2 gr 1 den. 
   To dělíc na 2 díly, dostane se každému na díl jeho po 60 zl 
16 gr ½ den. 
             f 132b 
   Johanka přijala na díl svůj štěpnici na Petrovsku ve 20 zl. 
   Vinohrad v Svárových v summě 60 zl. 
                              Summa což Johanka přijímá 80 zl. 
   Sráží sobě dílu svého 60 zl 16 gr ½ den, má doplatiti 19 zl 
13 gr 6 ½ den. 
   Z toho má zaplatiti dluhu Václavovi Hanákovi do Skalice na 
25 zl 15 gr svými penězi 10 zl. 
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   Janovi mimo louku orací, kteráž mu mimo díl předem se 
odevzdává, toto se odvozuje: 
   Vinohrad v Svárové, aby jej dělal v 43 zl. Ten má dopláceti 
komuž náleží. 
   Plž, na kteréž zaplaceno jest 5 zl. 
   Podsedek zaplacený za 40 zl. 
   Koně též jemu se připisují s vozem za 20 zl. 
                                 Summa což Jan přijímá 108 zl. 
   Dostane se jemu zaplatiti dluhu 47 zl 13 gr 6 ½ den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Podsedek prodán za 40 zl, závdanku přijato 10 zl. Též peněz 
ročních přijato 4 zl. 
   Za koně a vůz prodané přijato 20 zl. 
   Od Pavla Mlynáře petrovského vypůjčeno 2 zl. 
   Z toho dáno na zaplacení dluhu Jírovi Čuříkovi 21 zl 15 gr. 
   Jírovi pacholku půjčených zaplaceno 4 zl. 
   Masařovi za maso 7 gr 5 den. 
   Na zbírku k zemi svolenou 17 gr. 
   Na drobné dáňky 3 gr 1 den. 
   Za obilí na Bředslav JM Pánu 9 zl. 
             f 133a 
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Stavinožky přijato od 
Mikuláše Masaře 4 zl. Z toho vydáno poručených na zbor 
petrovský 2 zl a na kostel 2 zl. 
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             f 135a 
26 S[tatek] n[ebožtíka] Matouše Věrovanského 
 
   Jest sirotek 1 Jiřík a Marta macocha druhá. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek 21 zaplacený v summě 25 zl. 
   Na vinohradě v Růžené hoře zaplaceného 24 zl. 
   Náčení tkadlcovského všelijaké i jiné domovní nářadí za  
6 zl. 
                                                  Summa 55 zl. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Do truhlice sirotčí půjčených peněz 1 zl. 
   Nedbalce za víno dluhu 1 zl 26 gr. 
   Mušlovi Židu za 4 lokte barchanu 1 zl 2 gr. 
   Peněz ročních za vinohrad 2 zl. 
                                       Summa dluhu 5 zl 28 gr. 
   Po zaplacení dluhu zůstane statku 49 zl 2 gr. 
   Dělíc to na 2 díly, dostane se každému po 24 zl 16 gr. 
 
   Jiřík ujal podsedek v summě 25 zl. 
   Náčení domovní i tkadlcovské za 6 zl. 
                         Summa toho, což Jiřík přijímá, 31 zl. 
   Z toho sráží sobě dílu svého 24 zl 16 gr, dostane se mu 
doplati[ti] dluhu 5 zl 28 gr a Margetě macoše na díl její  
16 gr. 
 
   Margetě odvedeno na vinohradě ut s[upr]a 24 zl a Jiřík jí 
dodal 16 gr. 
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             f 137a 
27 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Žižky 
 
   Zůstalo po něm 3, Margeta, Dorota a Kateřina a Zuzanna 
mateř jejich čtvrtá. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na podsedek 55 zaplaceného nachází se 38 zl. 
   Kus vinohradu v novosadě nad Růžennú zaplacený za 8 zl. 
   Na achteli vinohradu v Dolní hoře zaplaceného 18 zl. 
   Na druhém achteli vinohradu v Dolní hoře zaplaceného 20 zl. 
   Roubanice jedna u hráze Kušánkové za 13 zl. 
   Druhá roubanička podle též, na ní zaplaceno 5 zl. 
   Vína utěženého leta 1618 15 věder jest prodáno za 20 zl. 
                                          Summa statku 122 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Pavlovi Holbovi do Bobalova za měřici rži 18 gr. 
   Jírovi Masihovi do Petrova za bečici petivěderní 15 gr. 
                                       Summa dluhův 1 zl 3 gr. 
   Zůstane po zaplacení dluhův čistého statku 120 zl 27 gr. 
 
   Margeta dcera nejstarší za živobytí otce svého vdala se a 
což jí otec její při vdávání učinil, na tom přestala a v tomto 
statku dílu žádného nežádá, nebo jest jí v Kunovicích na 
vinohradě v Kolébkách ukázáno, aby sobě po letech 10 zl 
vyzdvihla. 
   A co by se ještě na gruntě Cihlářovém v Kunovicích našlo, 
to jest jí také puštěno, aby sobě vyzdvihla a na tom přestala. 
 
   Dělíc těch 120 zl 27 gr na 3 díly, dostane se každému po  
40 zl 9 gr. 
 
   Mimo ten napřed psaný statek nachází se v Nové Vsi na 
panství ostrovském na gruntě Jana Sojíčka podle vysvědčení pod 
pečetí ouřadu novoveského summy 200 zl. 
             f 137b 
   Margeta napřed jmenovaná k té spravedlnosti v Nové Vsi, což 
se jí koli vyhledá, s jinými sirotky a s matkou díl má, protož 
dělíc tu summu 200 zl na štyri díly, dostane se na 1 díl po  
50 zl. 
   A mimo to ještě pokudž kde více jaká spravedlnost se 
vyhledati bude moci v Nové Vsi na jiných gruntech, k tomu také 
též Margeta svrchu psaná s jinými dítkami n[ebožtíka] Pavla 
Žižky, otce svého, rovný díl a nápad jmíti má. 
   Ten všecken statek Zuzanna, mateř těch sirotkův, ujala a 
sirotky bude povinna chovati a je opatrovati, plati[ti] má 
ročně od letha 1620 po 4 zl kromě vinoh[radu]. Rukojmě za 
placení Jan Hlucký, Jan Radějovský. 
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   Příjem a vydání: 
   Za 5 věder vína prodaného přijato 20 zl. 
   Z toho zaplaceno dluhův napřed psaných 1 zl 3 gr. 
   Vdově na díl její vydáno 4 zl. 
   Utratili fojt a starší chodíc do Kunovic vyptávati se na 
spravedlnost sirotčí 12 gr. 
   Více vydáno vdově na chování sirotků 6 zl. 
   Od rozdílu statku dáno písaři 12 gr. 
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             f 140a 
28 S[tatek] n[ebožtíka] Melichara Hellera 
 
   Zůstalo po něm sirotků tři, Zuzanna, Anna, Jan a Zuzanna 
mateř jejich čtvrtá. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech: 
   Na podsedku 55 zaplaceného 66 zl. 
   Půllán roli v panoším poli zaplacená 150 zl. 
   Niva roli též v panoším poli za orací za 100 zl. 
   Niva druhá roli též orací v panoším poli u Golgaty za  
50 zl. 
   Vinohradu 1 čt[vrt] achtele v Svárových zaplaceného za  
50 zl. 
   Více na 1 čt[vrti] achtele vinohradu v Svárových 
zaplaceného 12 zl. 
   Na vinohradě v Štamfátě Mušle Hesčiného 60 zl. 
   Vinohrad ve Tmici čtvrt achtele zaplacený 13 zl. 
   Vinohrad v Starý hoře zaplacený 130 zl. 
   Vinohradu v Štamfátě achtel šacovaný za 250 zl. 
   Sklep nebo plž zaplacený za 30 zl. 
   Roli louka nade mlejnem petrovským orací za 40 zl. 
   Roli na Lazích zaplacená za 40 zl. 
   Louka v Orlí za 60 zl. 
   Štěpnice u Rohozného zaplacená za 15 zl. 
   Štěpnice u lávek petrovských za 12 zl. 
   Zahrádka pro zelí pod Lazy za humny za 1 zl. 
   Krav a jiného dobytka hovězího 6 kusů, z těch jest Zuzanně 
1 jalovice dána a 5 kusů za 20 zl. 
   Dobytka svinského většího i menšího za 4 zl. 
   Náčiní bednářského i s obručemi za 8 zl. 
   Knoflíčků malých stříbrných 17 a knoflíčků křišťálových 
s oušky stříbrnými též 17. Ty se zanechávají Janovi sirotku a 
nejsou do počtu pojaté. 
   Obilí zůstalého, totiž rži 23 ½ mě[řice] po 12 gr – 9 zl 
12 gr. 
   Pšenice 4 mě[řice] po 25 gr – 3 zl 12 gr 6 den. 
   Ječmene 7 mě[řic] po 9 gr za 2 zl 15 gr. 
                                         Pars 1126 9 gr 6 den. 
             f 140b 
   Vína 2 bečky prodané, 1 b[ečka] po 24 zl za 48 zl. 
   Více utěženého žita z roli 40 mě[řic], kteréž prodáno jest 
1 mě[řice] po 13 gr, za něž učiní 17 zl 28 ½ gr. 
   Za jiné obilí v snopích prodané přijato 18 zl. 
   Za 14 mě[řic] 3 čt[vrti] ovsa prodaného 4 zl 17 gr. 
   Za oužitky z louky v Orlí za 4 leta přijato 6 zl 8 gr  
2 ½ den. 
   Od Mušle žida za vinohrad v Štamfátích verunkových peněz 
mimo těch 60 zl, což ještě z vinohradu dopláceti má, přijato 
hotových 75 zl. 
                                      Pars 169 zl 23 gr 6 den. 
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   Summa všeho statku na věcech vejš psaných 1296 zl 3 gr 
5 den. 
 
   Z toho statku mají tito dluhové zaplaceni býti: 
   Předně do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Kučery 131 zl. Na to se 
odvozuje louka v Orlí, kterouž z tohož statku Kučerovského 
n[ebožtík] Melichar přijal, totiž 60 zl. A tak ještě bude 
povinen doplatiti mimo odvedené té louky 71 zl. 
   Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Klaboně za statek převzatý 
70 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kučery před vpádem z truhlice 
půjčených 32 zl 23 gr. 
   Z též truhlice vypůjčených nedostatkových 12 zl. 
   Do též truhlice vypůjč[ených] s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje 
Sládka 12 zl. 
   Více z též truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče 
4 zl. 
   Více peněz obecních vypůjčených 2 zl. 
   Martinovi Martinkovému za 3 b[ečky] pro víno 3 zl. 
   Janovi Bobrovi od fůr dluhu a na bečky pujčených peněz  
7 zl. 
   Panu Šimunskýmu od spravování statku dáno 5 zl. 
                                            Pars 271 zl 23 gr. 
             f 141a 
   Za oužitky od štěpnice, což od jiných přijal, kteréž 
náležely do statku Kučerovského, 9 zl 15 gr. 
   Na zbor petrovský poručených peněz 10 zl. 
   Masařovi za maso podle vrubu našlo se 4 zl 8 gr. 
   Jurkovi Poláchovi za 1 m[ěřici] ječmene 12 gr. 
   Michalovi tovaryši bednářskému od díla 1 zl 6 gr. 
   Jurovi Martinkovému od svážených hroznů 28 gr. 
   Od dovezení náčení prázdného do vinohradu 2 gr. 
   Martinovi Martinkovému od přivezení vína 17 ½ gr. 
   Od přivezení obručí z hor témuž Martinovi 10 gr. 
   Za 2 mě[řice] žita témuž Martinovi po 15 gr – 1 zl. 
   Dělníkům v vinohradě Štamfátě 6 gr. 
   Za 9 loket barchanu ku pohřbu na hazuku vzatého po 8 gr –  
2 zl 12 gr. 
   Děvce služebné Anně Ducháčové za službu 1 zl 15 gr. 
   Více našlo se dluhu, což jest od Jana Bobra za vinohrad 
v Staré hoře za živobytí svého vybíral a nenáležely jemu, jakž 
se to bedlivě vyhledalo, totiž 10 zl 15 gr. Ty náležely 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Klaboně a ne Melicharovi. 
   Do cechu bednářského, což dlužen zůstal, kdy se cech 
obnovil, 1 zl. 
   Obzvláštně až do spravení tohoto statku vydali rozličného 
vydání, totiž na činže z roli, louky, na dělníky do vinohradů 
a mlatce, též na posly a jiné potřeby podle rozepsání každé 
věci našlo se 20 zl 6 gr 6 den. 
   Summa dluhů svrchu psaných nachází se 342 zl 26 gr 2 ½ den. 
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   Po snětí těch dluhův napřed poznamenaných zůstává statku 
všeho čistého 953 zl 7 gr 2 ½ den. 
             f 141b 
   Dělíc ten statek mimo poražení dluhů napřed psaných na 
štyri díly, dostane se každému na jeho díl po 238 zl 9 gr  
2 ½ den. 
 
   Předně se zanechávají na doplacení do statku Kučerovskýho 
totiž 163 zl 23 gr tyto věci: 
   Louka v Orlí, kteráž také byla prve Kučerovská, ve 60 zl. 
   Roli niva v panoším poli ve 100 zl. 
   A hotových dodáno 3 zl 23 gr. 
 
   Zuzanna matka toto na svůj díl přijala: 
   Achtel vinohradu v Staré hoře v summě 130 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu ve Tmici v summě 13 zl. 
   Louku roli orací nade mlýnem v summě 40 zl. 
   Roli slove na Lazích v summě 40 zl. 
   Štěpnici slove u Rohozného v summě 15 zl. 
   Zahrádku zelnú za 1 zl. 
   Dobytka přijala za  24 zl. 
   Náčiní bednářskýho za 8 zl. 
   Obilí za 15 zl 8 gr 6 den. 
           Summa, což na díl svůj přijímá, 273 zl 22 gr 6 den. 
   A tak přijímá mimo díl svůj 35 zl 13 gr 3 ½ den, platiti má 
při posudcích po 5 zl do statku Jana Klaboně na doplnění, což 
n[ebožtík] Melichar Heller statku toho přebral. 
             f 142a 
   Zuzanna toto na díl svůj přijímá: 
   Vinohrad achtel v Štamfátích za 250 zl. 
   A tak přebrala mimo díl svůj 11 zl 20 gr 4 ½ den, platiti 
je má při posudcích po 3 zl. 
 
   Anně na díl její toto se zanechává: 
   Půl lánu roli v panoším poli v summě 150 zl. 
   Na podsedku 55 peněz, kteréž se vyplatiti mají 33 zl. 
                       Summa, což na díl svůj přijímá, 183 zl. 
   A mimo to zůstává Anně u Martina Stavinožky kráva jedna, tu 
jí má dáti, když jí toho potřeba nastane. 
   Zůstává se jí dodati 55 zl 9 gr 2 ½ den. 
   Ta roli má se na skopní do zrostu Anny sirotka od ouřadu 
projednati. 
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   Janovi na díl jeho se zanechává: 
   Roli niva v panoším poli slove u Golgaty v summě 50 zl. 
   Vinohrad čtvrt achtele v hoře Svárové v summě 50 zl. 
   Na vinohradě v Svárových, za který platí Martin Stavinoška, 
vyplatiti má 12 zl. 
   Sklep plž v summě 30 zl. 
   Na podsedku 55 peněz, kteréž se vyplatiti mají 33 zl. 
                       Summa, což na díl svůj přijímá, 175 zl. 
   Zůstává se jemu dodati 63 zl 9 gr 2 ½ den. 
             f 142b 
   A mimo to zanechává se jemu, Janovi sirotku, knoflíčků 
malých stříbrných 17 a knoflíčků křišťálových s oušky 
stříbrných totiž 17. Ty zůstávají v truhlici sirotčí. 
   Roli niva a vinoh[rad] v Svárových zanechán Martinovi 
Stavinoškovi, aby zdělával a užitky do zrostu sirotka bral, 
však na téhož sirotka má šaty náležitý jednati a do školy jeho 
obrátiti i od školy platiti. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha Páně 1619 při gruntě 55 našlo se, že se sirotkům Jana 
Kučery vyplatilo po letech 12 zl, kteréž náležely s[irotkům] 
n[ebožtíka] Melichara Hellera, protož takové peníze jsou 
z statku Jana Kučery do statku toho přijaty 12 zl. 
 
   Přijato více podle tohoto poznamenání, totiž: 
   Za 2 b[ečky] vína, 1 b[ečka] po 24 zl, činí 48 zl. 
   Za 40 mě[řic] žita z roli utěženého 17 zl 28 ½ gr. 
   Za jiné obilí v snopích prodané 18 zl. 
   Za 14 mě[řic] 3 čt[vrti] ovsa prodaného 4 zl 17 gr. 
   Z louky v Orlí za užitky přijato 6 zl 8 gr 2 ½ den. 
   Od Mušle Žida za vinohrad v Štamfátě verunkových peněz mimo 
těch 60 zl, což ještě z vinohradu dopláceti má, přijato peněz 
hotových 75 zl. 
                         Summa učiní všeho 169 zl 23 gr 6 den. 
 
   Vydání z toho příjmu na dluhy: 
   Předně do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Kučery za statek 
převzatý 171 zl a půjčených z truhlice obecní témuž 
Melicharovi 23 zl 23 gr, čehož učiní 163 zl 23 gr. 
   Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Klaboně za statek převzatý 
dáno 70 zl. 
   Do truhlice obecní na nedostatku zůstalých 12 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Sládka vypůjčených zaplaceno 
12 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ducháče, což půjčeno jemu 
bylo 4 zl. 
   Vypůjčených z truhlice obecní zůstalých zaplaceno 2 zl. 
   Martinovi Martinkovému za 3 b[ečky] prázdné pro víno 3 zl. 
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             f 143a 
   Janovi Bobrovi od fůr a na bečky půjčených peněz zaplaceno 
7 zl. 
   Panu Balcarovi Šimunskému od spravování statku dáno 5 zl. 
   Za oužitky od štěpnice, což přijímal a nenáleželo jemu, 
dáno 9 zl 18 gr. 
   Na zbor petrovský a na kostel petrovský 10 zl. 
   Masařovi za maso podle vrubu zaplaceno 4 zl 8 gr. 
   Jurkovi Poláchovi za 1 mě[řici] ječmene zaplaceno 12 gr. 
   Michalovi tovaryši bednářskému od díla zaplaceno 1 zl 6 gr. 
   Jírovi Martinkovému od svážení hroznův zaplaceno 28 gr. 
   Od dovezení náčiní prázdného do vinohradu formanu dáno  
2 gr. 
   Martinovi Martinkovému od přivezení vína dáno 17 ½ gr. 
   Témuž Martinovi od přivezení obručí z hor dáno 10 gr. 
   Za 2 mě[řice] žita po 15 gr tomuž Martinovi Martinkovému  
1 zl. 
   Dělníkům v vinohradě Štamfátě dáno 6 gr. 
   Za 9 loket barchanu na hazuku ku pohřbu vzatého po 8 gr 
dáno 2 zl 12 gr. 
   Děvce služebné Anně Ducháčové zaplaceno za službu 1 zl 
15 gr. 
   Více zaplaceno dluhův, což jest neboštík Melichar od Jana 
Bobra za vinohrad v Staré hoře za živobytí svého vybíral, což 
jemu nenáleželo, jakž se to bedlivě vyhledalo, 10 zl 15 gr. Ty 
náležely s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Klaboně a ne Melicharovi. 
   Do cechu bednářského, když se cech obnovoval, zaplaceno  
1 zl. 
   Obzvláštně až do spravení tohoto statku vydali rozličného 
vydání, totiž na činže z roli, z louky a na dělníky do 
vinohradů a na mlatce, též na posly a jiné potřeby podle 
rozepsání každé věci našlo se v rejistříku 20 zl 6 gr 6 den. 
 
   Anna sirotek budouc v Slavkově umřela a spravedlnosti po 
sobě zanechala 238 zl 9 gr 2 ½ den. Ta spravedlnost připadla 
na Zuzannu sestru a Jana bratra jejího, dostane se každému na 
díl jeho z té spravedlnosti po 119 zl 4 gr 4 ½ den. 
   Kráva samé Anně náležející u Martina Stavinožky zůstala, ta 
jest šacována od ouřadu bobálovského za 6 zl. Prodána 
Martinovi Stavinožkovi, má za ni položiti Zuzanně 3 zl a na 
Jana sirotka též 3 zl. 
   Jakož po Anně zůstalo půl lánu roli v panoším poli v summě 
150 zl, tej roli polovici ujal Eliáš manžel Zuzanin v 75 zl. 
 
   Leta Páně 1620 v pátek před památkou seslání Ducha 
s[vatéh]o jakož Mojžíš syn Hesčin povinen byl položiti za 
vinohrad v Štamfátě za rok 1619 peněz 15 zl, jest od pana 
ouředníka uznáno, aby polovici, totiž 7 zl 15 gr, položil. Což 
jest ihned učinil a těch 7 ½ zl odvedl Eliášovi Masařovi, muži 
Zuzanninému, a při posudcích za rok 1620 položiti má Mojžíš za 
rok 1619 7 ½ zl. 
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   Letha 1622 za fojta Pavla Surého dáno Martinovi 
Stavinoškovi na chování sirotka Jana 3 zl. 
             f 143b 
   Letha 1622 Jan sirotek napřed psaný umřel a cožkoliv jemu 
po otci jeho spravedlnosti náleželo i nápadu po Anně sestře 
jeho, to všecko připadlo na Zuzannu, manželku Eliáše Ďatla, 
sestru vlastní téhož Jana sirotka. Kromě z toho Zuzanně, matce 
vlastní vejš psaného Jana sirotka, což ona sobě na smlouvách 
svadebních, berouce sobě za manžela Eliáše Ďatla, 50 zl, 
z lůže šatů a 1 krávu vymínila. 
   Z toho nápadu dobrovolně puštěno jest: 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Svárově v summě 50 zl. 
   Na vinohradě Štamfátě, což Žid Mojžíš Čech platí, aby se jí 
vyplnilo 20 zl. 
   Ostatek všecko cožkoliv tej spravedlnosti na čem se najde, 
to Zuzanně, manželce Eliáše Ďatle, náleží. 
 
   Letha Páně 1623 za fojta Pavla Surýho Mojžíš Čech Žid 
položil za vinoh[rad] v Štamfátě 10 zl. Z těch přijal Eliáš 
Ďatel 5 zl a Martin Stavinoška na místě manželky své 5 zl. 
   Jakož v truhlici sirotčí zanecháno bylo Janovi sirotku 
knoflíčků malých stříbrných 17 a křišťálových knoflíčků 
s stříbrnými oušky 17, ty jsou vydány Eliášovi Ďatlovi. 
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             f 146a 
29 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Kotkového 
 
   Zůstal po něm sirotek 1 Jan a Dorota mateř jeho druhá. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 42 nachází se 7 zl 15 gr. 
   Na roli orací v Hačkách 15 zl. 
   Na vinohradě v Dolní hoře 19 zl. 
                                     Summa statku 44 zl 15 gr. 
 
   Tito dluhové z toho statku mají se zaplatiti, totiž. 
   Do Mokrého Háje Charvátovi jednomu za obilí 5 zl. 
    
   Zůstává statku za 39 zl 15 gr. 
   Dělíc to na 2 díly, dostane se každému z nich po 19 zl  
22 ½ gr. 
 
   Ten dluh totiž 5 zl zaplatil Bernart, otčím téhož sirotka, 
protož na placení za tento statek díl, což z dílů sirotčích 
zaplatiti přišlo, má sobě poraziti 2 zl 15 gr. 
 
   Ten statek svrchu psaný ujal Bernart, otčím toho sirotka, 
z něhož poráží dílu manželky své 19 zl 22 ½ gr od dluhu za 
obilí 2 zl 15 gr. 
   A tak zůstane sirotku doplatiti ročně po 3 zl – 22 zl  
7 ½ gr. 
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             f 149a 
30 S[tatek] n[ebožtíka] Ondry Mouchnického 
 
   Zůstalo po něm sirotků tři, Pavel, Jan a Zuzana a Marta 
mateř jejich čtvrtá. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek v počtu 10 zaplacený pokládá se za 20 zl. 
   Na čtvrti achteli vinohradu v Svárově hoře zaplaceno, 
kterýž drží z Sudoměřic N, 14 zl. 
   Na kusu vinohradu v Staré hoře Valenty Snovalovského 21 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Růženné, na něm zaplaceného 45 zl. 
   Kus vinohradu v novosadě nad Růžennou zaplacený za 16 zl. 
   Roubanice zadní zaplacená za 4 zl. 
   Roubanice druhá slove přední za 4 zl. 
   Krávy zůstaly po něm 2, každá po 5 zl, činí 10 zl. 
   Šatů ložných s jedno lůže. 
                                       Summa statku za 128 zl. 
 
   z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Na zbor petrovský podle poručenství neboštíkového 
z vinohradu v Svárové má se zaplatiti 14 zl. 
   Na kostel petrovský na vinohradě v Staré hoře odkázaných 
podle poručenství, kterýž drží Valenta Snovalovský, má se 
vyplniti 8 zl. 
                                            Summa dluhu 22 zl. 
   Po zaplacení dluhu zůstane statku za 106 zl. 
   Dělíc to na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 26 zl 
15 gr. 
 
   Marta, mateř těch sirotků, přijala podle poručenství půl 
achtele vinohradu v Růženné a na něm zaplaceného 45 zl. 
   Krávy dvě po 5 zl, čehož činí 10 zl. 
                  Summa, což přijímá na díl svůj Marta, 55 zl. 
             f 149b 
   Sráží sobě dílu svého 26 zl 15 gr, dostane se dopláceti 
jiným sirotkům 28 zl 15 gr. Však předně vyplatiti musí 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Puchrého 29 zl a nápadníkům 
Václava Halačky 30 zl, placením podle úrody po 4 zl. 
 
   Pavlovi zanechán podsedek podle poručenství za 20 zl. 
   Kus vinohradu v novosadě nad Růžennou za 10 zl. 
   Roubanici slove zadní za 4 zl. 
                                 Summa Pavel přijímá za 34 zl. 
   Sráží sobě dílu svého 26 zl 15 gr, zůstane doplatiti jiným 
sirotkům 7 zl 15 gr. 
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   Zuzanně podle poručenství zanechána roubanice slove přední 
za 4 zl. 
   Dostane se jí doplatiti 22 zl 15 gr. 
   Na to jest na vinohradě Snovalovském v Staré hoře, když se 
předním nápadníkům peníze vyplatí, zůstává 13 zl. 
 
   Janovi díl jeho na vinohradích, kterýž matka ujala a má mu 
vyplněno býti po (nedopsáno). 
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             f 152a 
31 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Křikle 
 
   Zůstalo po něm sirotků 5, Manda, Anna, Zuzanna, Pavel, Jan 
a Kateřina mateř jejich šestá. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě zaplaceném, kterýž jest zůstal po něm, 12 zl. 
   Na achteli vinohradu ve Tmici od Martina Žílového koupeném 
nachází se podle register horenských zaplaceného 26 zl. 
   Na druhém vinohradě též ve Tmici od Jana Sedlákova koupený 
13 zl. 
   Za 2 bečky 5 věder vína, kteréž prodáno za 97 zl 15 gr. 
                                          Summa statku 148 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Jírovi Martinkovi za obilí od něho vyvěřené 17 zl. 
   Peněz vejrunkových za vinohrad položeno 7 zl. 
   Janovi Pernikářovi za obilí dávního dluhu 2 zl 6 gr. 
   Davidovi Valookému Židu 2 zl 12 gr. 
   Do důchodův Jeho [Mil]osti Páně za obilí dluhu 2 zl 12 gr. 
   Bednáři od spravování kadečky dáno 1 zl. 
   Za bečky 5 věderní dáno 1 zl. 
   Nákladu na vinohrady sešlo se na bráče a formany 2 zl  
15 gr. 
   Více po vinobraní k roku 1621 na dolovníky a jiné dělníky 
naloženo 4 zl. 
   Na pohřeb, na hledání neboštíka v vodě i na dražbu naloženo 
3 zl 15 gr. 
   Na děti za boty, za sukně, za 1 m[ěřici] žita vydanou 
utraceno 4 zl 19 gr. 
   Rozličného vydání a outraty na děti malé 1 zl 26 gr. 
                            Summa dluhu a nákladu 49 zl 15 gr. 
             f 152b 
   Po zaplacení dluhův zůstane statku za 99 zl. 
   Dělíc to na 6 dílů, dostane se každému po 16 zl 15 gr. 
 
   Kateřina, mateř těch sirotků, ujala podsedek 12 zl. 
   Na achteli vinohradu ve Tmici zaplaceného 26 zl. 
   Na druhém vinohradě ve Tmici zaplaceného 13 zl. 
                              Summa, což matka přijímá, 51 zl. 
   Po sražení 16 zl 15 gr dílu jejího dostane se sirotkům 
doplatiti s podsedku a vinohradů 34 zl 15 gr, platiti má ročně 
po (neuvedeno). 
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   Příjem a vydání: 
   Za 2 bečky 5 věder vína prodaného přijato peněz 97 zl  
15 gr. 
   Z toho zaplaceno dluhu a outrat napřed poznamenaných, 
kteréž ouřad vysvědčil, 49 zl 1 gr. 
   Peněz hotových zůstávati má za ouřadem 48 zl. 
   Z toho dáno Kateřině, mateři těch sirotků, na obilí a jiné 
potřeby peněz hotových 8 zl. 
 
   Leta Páně 1621 v neděli 2. postní, to jest 7. dne Marti, 
Kateřině vdově, když na zámku v nemoci ležela, peněz dáno  
6 zl. 
   Téhož letha v Veliký pátek dáno Kateřině nemocné na zámku  
4 zl. 
 
   S těch patero dětí svrchu psaných zemřeli všichni a matka 
jejich Kateřina zůstávala vdovou, ten stateček všecken na ni 
připadl. Ta ležíc v nemoci těžké, poručila z peněz hotových, 
kteréž byly za ouřadem, na kostel petrovský 2 zl a na zbor  
2 zl, Janovi bratru svému 22 zl a Martinovi 4 zl, dáno mu 
z nich 1 zl. A Jan své ihned všecky vyzdvihl od ouřadu 
bobalovského. 
             f 153a 
   Na achteli vinohradu ve Tmici což měla, to poručila Janovi, 
totiž 26 zl. 
   Na druhém vinohradě též ve Tmici poručila Martinovi, totiž 
13 zl. 
   V neděli po památce vstoupení Božího leta 1621 vydáno 
Martinovi ostatek peněz, když ležel v nemoci, což mu bylo 
poručeno, totiž 3 zl. 
   A tak z těch peněz nezůstává za ouřadem bobalovským nic. 
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             f 155a 
32 S[tatek] n[ebožtíka] Jiříka Hrotka 
 
   Nezůstalo po něm žádných sirotkův ani manželka jeho. 
 
   Statku po něm zůstalo toto: 
   Podsedek požár zaplacený, kterýž od fojta a starších 
šacován, jakž nynější časové s sebou přinášejí, za 30 zl. 
   Půl achtele vinohradu v hoře Růženné, prodaný Jiříkovi 
Pštrosovi, lazebníku strážnickému, za 60 zl, za nějž vyplnil 
20 zl, zůstává ještě po (neuvedeno) zl doplniti 40 zl. 
   Vinohradu kus krajiny v Dolní hoře podle šacování za 60 zl. 
   Štěpnice veliká zaplacená u Řečného kouta za 40 zl. 
   Štěpnice druhá menší neb roubanice při lese za 35 zl. 
   Včelín slove Hrádek v Rybářích petrovských za 15 zl. 
   Plž anebo sklep pro víno neporušená dobrá za 10 zl. 
 
   Summa statku nahoře psaného podle šacování skrovného od 
fojta a starších, jakž by nyní prodáno býti mohlo, za 230 zl. 
 
   Mimo ty napřed psané věci zůstal také jeden achtel 
vinohradu v hoře Růženné zaplacený, kterýž někdy býval za 
120 zl. Ten poručil Jiřík Hrotek na opravy zboru petrovského, 
aby hospodářové jej k dobrému zpeněžili, písně aneb kancionál 
nového tištění též k zboru poručil. 
 
   Dluhové tito po něm zůstali: 
   Panu Václavovi Hanákovi, měštěnínu a purgkmistru v městě 
Uherské Skalici, dluhu spravedlivého zůstává 20 zl. 
   Ouřadu bobalovskému od spravení statku za práci poručil 
4 zl. 
   Mušlové Židovce do Strážnice dluhu spravedlivého 6 zl  
25 gr. 
   Summa dluhu vejše psaného našlo se po témž Jiříkovi 
Hrotkovi, jakž v poručenství oznámil a zapsati dal, 30 zl  
25 gr. 
             f 155b 
   Po zaplacení dluhův napřed psaných zůstane statku čistého 
nápadníkům za 199 zl. 
 
   Poněvadž sirotků ani manželky po něm nezůstalo, ten statek 
podli poručenství připadl nejpřednějším přátelům po něm 
zůstalým, totiž: 
   Anně Pernikáříčce v Strážnici, dceři Kateřiny Hájkové, 
sestry vlastní Jiříka Hrotka. 
   A Janovi, bratru vlastnímu Anny Pernikáříčky, kterýž jest 
trubačem a nyní zůstává pod J.M. Pánem Bředslav[ským]. 
   Též na Kateřinu, dceru n[ebožtíka] Ondry Třenka do Veselí, 
kterouž zplodil s manželkou svou, sestrou vlastní Jiříka 
Hrotka. 
   Ti mají tím statečkem rozděleni býti. 
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   Kterýžto stateček dělíc na 3 díly, dostane se každému po  
66 zl 11 gr 4 ½ den. 
 
   Anna Pernikáříčka přijímá na svůj díl i mimo díl, aby dluhy 
po neboštíkovi zaplatiti povinna byla: 
   Štěpnici menší anebo rúbanici v lese u Řečice za 35 zl. 
   Na vinohradě Jiříka Pštrosa lazebníka v hoře Růženné, za 
nějž jest povinen ještě doplatiti 40 zl. 
   Více ujímá kus vinohradu krajiny v Dolní hoře za 60 zl. 
   Summa, což Anna z toho statku napřed jmenovaného přijímá, 
za 135 zl. 
   Z toho sobě sráží dílu svého 66 zl 11 gr 4 ½ den a což mimo 
díl přebírá, tím uvolila se dluhy zaplatiti a ostatek jiným 
nápadníkům vyplniti a je náležitě spokojiti.  
   Čehož se nachází mimo díl její přebraného 68 zl 18 gr  
2 den. 
 
   To bude náležeti těmto: 
   Na zaplacení dluhův nahoře poznamenaných 30 zl 25 gr. 
   Janovi bratru svému, kterýž přijímá na díl svůj štěpnici 
velikou zaplacenou u Řečice v summě 40 zl, na doplnění dílu 
uvolila se vyplniti 26 zl 11 gr 4 ½ den, pokudž by toho od ní 
žádal a míti chtěl. 
   Summa dílu Janového 66 zl 11 gr 4 ½ den. 
             f 156a 
   Kateřině, dceři n[ebožtíka] Ondry Třenka zanechává se 
podsedek požár, kterýž od ouřadu šacován v summě 30 zl. Ten 
mají ouřad hodnému člověku prodati. 
   Včelín slove Hrádek v Rybářích petrovských za 15 zl. 
   Plž anebo sklep pro víno dobrý neporušený za 10 zl. 
   A na doplnění dílu Kateřiny Třenkové Anna Pernikáříčka bude 
jí povinna z toho, což mimo díl přebrala, vyplniti podle 
uvolení svého a doplatiti 11 zl 11 gr 4 ½ den. 
   Summa dílu Kateřiny Třenkové do Veselí na věcech vejš 
poznamenaných 66 zl 11 gr 4 ½ den. 
 
   NB. Po sepsání tohoto statku a po učinění rozdílů vyhledáno 
ještě v registřích horenských, že neboštík Jiřík Hrotek měl 
zaplaceného na vinohradě v Horní Hoře Pavla Režného 10 zl. Ty 
se každého roku pokládají po 4 zl, mají se k tomu statku 
připsati, dostane se každému nápadníku na 3 díly po 3 zl  
10 gr. 
 
   Letha 1621 za fojta Pavla Surého prodán jest včelín slove 
Hrádek v Rybářích petrovských Jakubovi Liškovi za summu 15 zl 
bez závdanku a placení po 2 zl. Rukojmě za placení Martin 
Stavinoška a Matěj Zámečník S.R.S.a N. 
   Téhož letha prodán jest plž anebo sklep pro víno Martinovi 
Žílových za summu 10 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. 
Rukojmě za placení Martin Miškič a Mikuláš Trkva S.R.S.a N. 
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             f 159a 
33 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Konečnýho mlynáře 
 
   (Celý zápis o třech stranách je přeškrtnutý, na konci 
poznámka:) 
 
   Ten statek nenáleží do těch rejster, kterýžto statek jest 
vepsán do rejster petrovských. 
 
   (Viz v přepisu sirotčí knihy z Petrova.) 
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             f 162a 
33 S[tatek] n[ebožtíka] Šimona Konečnýho jinak Pecivála 
 
   Zůstalo po něm dětí tré, Kuna, Kateřina a Jan a Anna matka 
jejich čtvrtá. 
 
   Vyhledalo se jim statku toto: 
   Na gruntě 43 požáře pustém podle šacování 15 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Svárově hoře z boudú, presem,  
2 káděmi, 1 v 2 ½ a druhá v 1 ½ bečky, zaplacený ve 100 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu též v Svárově zaplacený za 40 zl. 
   Jiný čtvrt achtele vinohradu v též hoře zaplacený za 50 zl. 
   Roli kus činžové zaplacené pod Golgatou za 30 zl. 
   Roli udělaná z louky pod horou Svárovou za 20 zl. 
   Kus roli v panoším poli od Škracha ze Lhoty za 16 zl. 
   Štěpnice u Proudu podle Grašíkovej při Moravě za 40 zl. 
   Plž pro víno neporušená za 5 zl. 
   Zahrádka v Kněze rokytí pro zelí zaplacená za 4 zl. 
                           Summa statku svrchu psaného 320 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Panu Václavovi Hanákovi do Skalice půjčených peněz 10 zl. 
   Hesce Židovce do Strážnice za plátno zůstalo dluhu 3 zl  
15 gr. 
   Na zbor petrovský 4 zl a kostel 4 zl, činí 8 zl. 
                                      Summa dluhu 21 zl 15 gr. 
   Zůstane statku po zaplacení dluhu 298 zl 15 gr. 
   Dělíc to na štyri díly, dostane se každému po 74 zl 18 gr  
1 den. 
             f 162b 
   Toto každý na svůj díl přijímá: 
 
   Anna mateř toto na svůj díl přijímá: 
   Půl achtele vinohradu v Svárově z boudú, presem a káděmi 
dvěma v summě 100 zl. 
   Grunt požár 43 přijímá v summě  15 zl. 
   Plž pro víno 5 zl. 
   Zahrádka v Kněze rokytí pro zelí v 4 zl. 
                       Summa, což na svůj díl přijímá, 124 zl. 
   Srazíce sobě dílu svého 74 zl 18 gr, zůstává nápadníkům 
dopláceti 49 zl 12 gr, placením při příštích Vánocích letha 
1622, položiti má, aby se dluhy zaplatily, 10 zl a potom rok 
po roku po 6 zl platiti. 
 
   Kuna toto na svůj díl přijímá: 
   Čtvrt achtele vinohradu v hoře Svárových v summě 50 zl. 
   Polovici roli pod Svárový, která byla z louky udělána,  
v 10 zl. 
   Polovici roli v panoším poli v summě 8 zl. 
                        Summa, což na svůj díl přijímá, 68 zl. 
   Zůstává se jí doplatiti 6 zl 18 gr. 



 

 

      76 
 
   Kateřina toto na svůj díl přijímá: 
   Čtvrt achtele vinohradu v Svárových v summě 40 zl. 
   Polovici roli pod Svárový, která byla z louky udělána, 
v summě 10 zl. 
   Polovici roli v panoším poli v summě 8 zl. 
   Štěpnice polovici v summě 20 zl. 
               Summa, což Kateřina na díl svůj přijímá, 78 zl. 
   Srazíce dílu svého, zůstane nápadníkům dopláceti 3 zl  
12 gr. 
 
   Jan toto na svůj díl přijímá: 
   Roli kus činžové pod Golgatú v summě 30 zl. 
   Štěpnice polovici v summě 20 zl. 
                        Summa, což na díl svůj přijímá, 50 zl. 
   Zůstává se jemu doplatiti 24 zl 18 gr. 
             f 163a 
   Tou štěpnici a roli matka užívati má až do zrostu sirotka a 
má jej do školy dáti a šaty mu jednati. 
 
   Více do tohoto statku připadlo po n[ebožtíku] Pavlovi 
Konečným nápadu v summě 71 zl 4 gr. 
   Na to jim odvedeno toto: 
   Štěpnice u Proudů za lázní petrov[skou] v summě 20 zl. 
   Roli u stavidel zastavená ve 45 zl. 
   Ostatek vinohradu čtvrt achtele, který podli vinohradu 
Dřevečkového jest v hoře Svárových, když bude prodána, má se 
jim doplatiti. 
   Dělíc na 4 díly, dostane se na 1 díl po 17 zl 23 gr ½ den. 
 
   Z toho přijali: 
   Kuna přijala štěpnici u Proudů za lázní petrov[skou] ve  
20 zl. 
   Zůstává jiným nápadníkům doplatiti mimo sražení dílu svého 
2 zl 6 gr 6 ½ den. 
 
   Kateřina přijala roli u stavidel zastavenou v summě 45 zl. 
   Zůstává jiným nápadníkům doplatiti po sražení dílu svého  
27 zl 6 gr 6 ½ den, placením počna při Vánocích letha 1622 po 
5 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Přijato od Anny matky za statek svrchu psaný přebraný 3 zl 
15 gr. Ty jsou dány na dluh Hesce Židovce. 
   Více přijato od Anny matky za statek převzatý 10 zl. Ty 
jsou vydány panu Václavovi Hanákovi do Skalice na dluh. 
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             f 165a 
34 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Jiříkovi Šafářovi 
 
   Nezůstalo po něm žádných dítek ani manželky. 
 
   Vyhledalo se po něm statku: 
   Grunt 39 požár zaplacený za 8 zl. 
   Roli v Hačkoch zaplacená za 40 zl. 
   Půl achtele vinohradu v hoře Růžené zaplacený za 32 zl. 
   Roubanice proti Proudům, prodaná Janovi Hanákovi s placením 
po 1 zl za 10 zl. 
   Obilí souržice 5 měřic prodáno po 28 gr za 4 zl 20 gr. 
   Z statku Jakuba Hrabovského dluhu 3 zl. 
                          Summa všeho statku činí 97 zl 20 gr. 
   Z toho statku zaplaceno dluhu Petrovi Šáchovi 2 zl 4 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Přijato z statku Jakuba Hrabovskýho dluhu 3 zl. 
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             f 166a 
35 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Mathúšovi Krchňavém 
 
   Nezůstalo po něm žádných dětí ani manželka. 
 
   Vyhledalo [se] spravedlnosti po něm toto: 
   Grunt 20 požár zaplacený za 6 zl. 
   Štěpnice za 15 zl. 
   Louka u Hrádečnej za 8 zl. 
   Na 1 achteli vinohradu v Horní hoře zaplaceného 49 zl 16 gr 
4 den. Ten vinohrad drží Jan Velický a platiti jej má podli 
ourody po 5 zl. 
   Roli v Hačkách zaplacená za 15 zl. 
                    Summa všeho statku činí 93 zl 16 gr 4 den. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Janovi Benešovskýmu, což za něj panu Žeranovskýmu zaplatiti 
musel 33 zl 10 gr. 
   Panu Václavovi Hanákovi do Skalice dluhu 15 zl a z toho  
3 v[ědra] vína ouroku. 
                                Summa dluhův činí 48 zl 10 gr. 
   Zůstává čistého statku 45 zl 6 gr 4 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Jana Velického za vinoh[rad] v Horní hoře přijato za rok 
1622 totiž 2 zl 15 gr. 
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             f 168a 
36 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Jakubovi Hrabovském 
 
   Nezůstalo po něm žádných dítek ani manželky. 
 
   Vyhledalo se po něm spravedlnosti: 
   Vinohrad v hoře Svárově zaplacený za 50 zl. 
   Vinohrad ve Tmici, který jest prodán Mikulášovi Trkvovi, 
půl vínem placení za 30 zl. 
   Druhý vinoh[rad] ve Tmici, který jest prodán Martinovi 
Strýčkovi, půl vínem placení za 40 zl. 
   Na štěpnici zaplaceného 15 zl. 
   Za 4 ½ m[ěřice] rži prodané utrženo 4 zl 1 ½ gr. 
                        Summa všeho statku činí 139 zl 1 ½ gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Jiříkovi Šafářovi dluhu 3 zl. 
   Jakubovi Liškovi dluhu 2 zl. 
   Jurovi Martinkovému 3 zl 7 ½ gr. 
   Bartholomějovi Šlechtovi za obilí dluhu 11 zl. 
   Václavovi Hanákovi do Skalice podle průvodu 15 zl. 
                               Summa dluhův činí 34 zl 7 ½ gr. 
   Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 104 zl 24 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Mikuláše Huně za vinoh[rad] v hoře Svárově půl vínem 
placený za rok 1622 přijato 3 zl. 
   Od Mikuláše Trkvy za vinoh[rad] v hoře Tmici půl vínem 
placený za rok 1622 přijato 6 zl. 
   Od Martina Strýčka jinak Skalického na vinoh[radě] v hoře 
Tmici půl vínem placený za rok 1622 přijato 9 zl. 
   Za 4 ½ m[ěřice] rži přijato 4 zl 1 ½ gr. 
             f 168b 
   Z toho zaplaceno: 
   Bartholomějovi Šlechtovi dluhu zaplaceno 11 zl. 
   Do statku Jiříka Šafáře zaplaceno 3 zl. 
   Jakubovi Liškovi zaplaceno 2 zl. 
   Jurovi Martinkovému dluhu dáno 3 zl 7 ½ gr. 
 
   Letha 1626 za fojta Pavla Surého od Mikuláše Trkvy za 
vinohrad v hoře Tmici, kterýž jemu prodán na placení půl 
vínem, přijato jest peněz (neuvedeno). Ty sou vydané Václavovi 
Hanákovi do Skalice na dluh jemu povinný. 
   Též od fojta Pavla Surého na místě Martina Strýčka přijato 
za druhý vinoh[rad] v Tmici 32 zl. A tak Pavel Surý za ten 
vinohrad do tohoto statku nic povinen není. 
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             f 170a 
37 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Janovi Benešovským 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden Martin. 
 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti: 
   Grunt 48 požár zaplacený za 10 zl. 
   Štěpnice u Proudů zaplacená za 15 zl. 
   Na vinohradě v hoře Tmici zaplaceného 73 zl. 
   Vinoh[rad] v Bavsa hoře zaplacený za 10 zl. 
   Dluhu na Janovi Radějovským, což za něj neboštík Jan 
Benešovský panu Žeranovskýmu zaplatil, 32 zl 22 gr. 
   Matouš Krchňavý týmž spůsobem, což za něj panu Žeranovskýmu 
zaplatil, 33 zl 10 gr. 
                          Summa všeho statku činí 174 zl 2 gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Martinovi Stavinoškovi za polufodří 2 zl 10 gr. 
   P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 89 zl 15 gr. 
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             f 171a 
38 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Matějovi Tichém 
 
   K tomu statku jsou sirotci dva, Kateřina a Jan. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti: 
   Grunt 9 s plžem prodaný Eliášovi Ďatlovi za 15 zl. 
   Vinoh[rad] v Dolní hoře, který jest prodán Janovi Belovi na 
půl vínem placením za 100 zl. 
   Druhý vinoh[rad] v týž hoře, který prodán jest Martinovi 
Kopřivovi na půl vínem placením za 50 zl. 
   Štěpnice za 10 zl. 
   Roli v Hačkách za 10 zl.  
                               Summa všeho statku činí 185 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Panu Václavovi Hanákovi do Skalice 42 zl 15 gr. 
   Do statku Thobiáše Mlynáře 10 zl. 
                                     Summa dluhův 52 zl 15 gr. 
   Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 132 zl 15 gr. 
   Dělíc to na dva díly, dostane se po 66 zl 7 ½ gr. 
 
   Kateřina přijímá na díl svůj roli v Hačkách za 10 zl. 
   Zůstává se jí doplatiti 56 zl 7 ½ gr. 
 
   Janovi zanechává se štěpnice za 10 zl. 
   Zůstává se jemu doplatiti 56 zl 7 ½ gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      82 
             f 172a 
39 S[tatek] [po] n[ebožtíku] Janovi Staňkovém 
 
   Nezůstalo po něm žádných dítek ani manželky. 
 
   Vyhledalo se po něm spravedlnosti: 
   Grunt 61 požár a na něm zaplaceného 8 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu] v hoře Tmici zaplacený za 60 zl. 
   Štěpnice u Proudů zaplacená za 20 zl. 
   Roubanice v Moravskej zaplacená za 10 zl. 
                                Summa všeho statku činí 98 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Obci bobalovské 14 gr. 
   Šalomounovi Soplivému Židu dluhu 7 zl 23 gr. 
                                       Summa dluhův 8 zl 7 gr. 
   Zůstává čistého statku po zaplacení dluhu 89 zl 23 gr. 
 
   Ta pozůstalost poněvadž se bližších přátel nenachází, 
puštěna jest k užívání Lukášovi Kopýtkovi, z toho aby dluhy 
zaplatil. Pakli by se bližší přátelé našli, nežli on 
s manželkou svou jest, má z toho těm přátelům odpovídati. 
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             f 173a 
40 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Ratiškovského 
 
   Nezůstalo po něm žádných dítek ani manželky. Nápadníci se 
hlásí tito: Jan Gregorův z Strážnice a Margeta, sestra 
neboštíka Pavla Ratiškovského. 
 
   Vyhledalo se spravedlnosti toto: 
   Podsedek požár za 8 zl. 
   Na vinohradě v hoře Svárové zaplaceného 75 zl. 
   Na dvouch vinoh[radech] v hoře Tmici zaplaceného 65 zl  
15 gr. 
   Klučovanina roli nad Plži za 3 zl. 
   Dluhu na Janovi Kostourovi, co jemu na klučovaninu půjčil  
3 zl. 
                              Summa všeho statku 154 zl 15 gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Bartholomějovi Šlechtovi za obilí 8 zl. 
   Jedné babě do Skalice 2 zl 15 gr. 
   Obci bobálovské dluhu za víno 20 gr. 
   P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 9 zl 15 gr. 
                                Summa dluhův činí 20 zl 20 gr. 
   Zůstane čistého statku 133 zl 25 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Mikuláše Vavřincového za jednu polovici vinoh[radu] 
v Svárově půl vínem placením za rok 1622 přijato 11 zl. 
   Od Jury Jakšového z Bobálova za druhou polovici vinoh[radu] 
v Svárově půl vínem placením za rok 1622 přijato 4 zl. 
   Ty 4 zl náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Darka předních peněz 
z toho vinoh[radu], zůstávají v truhlici bobalovské za 
ouřadem. 
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             f 175a 
41 S[tatek] n[ebožtíka] Pavla Holbového 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden Alina. 
 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti toto: 
   Grunt 57 požár zaplacený za 10 zl. 
   Roli na Lazích za 50 zl. Ta roli jest v zástavě v Bobrovej 
ve 30 zl. 
   Roubanice za Stařínem, která jest prodána Martinovi 
Žílovému, placením po 2 zl za 27 zl. 
   Na vinohradě v hoře Tmici, který drží Jura Čech z Kátova, 
zaplaceného 38 zl 15 gr. 
   Na vinoh[radě] v hoře Svárově, který drží Eliáš Ďatel, 
zaplaceného 63 zl. 
   Na jiním vinoh[radě] v hoře Tmici, který drží Jura Čech 
z Kátova, zaplaceného 11 zl 7 ½ gr. 
                       Summa statku všeho činí 179 zl 22 ½ gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Bobrovi za tu roli v zástavě 30 zl. 
   Obci bobálovské dluhu 2 zl 27 gr. 
   Jírovi Sládkovi za réž 2 zl. 
   Bartholomějovi Šlechtovi za obilí 8 zl. 
   P[anu] Václavovi Hanákovi do Skalice za obilí 47 zl 15 gr. 
   Jurovi Bartošových dluhu 2 zl 15 gr. 
                          Summa všech dluhův činí (neuvedeno). 
   Zůstává čistého statku (neuvedeno). 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Martina Žílového závdanku za štěpnici přijato 8 zl. Ty 
jsou dány Bartholomějovi Šlechtovi za dluh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      85 
             f 176a 
42 S[tatek] n[ebožtíka] Thomáše Prostějovského 
 
   Nezůstalo po něm žádných dětí ani manželky. 
 
   Vyhledalo se po něm spravedlnosti: 
   Grunt 22 požár prodaný jest bez závdanku Martinovi Haluzovi 
za summu 15 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu] v Horní hoře zaplacený, který 
prodán Martinovi Valentovi z Bobalova na placení půl vínem za 
60 zl. 
   Štěpnice na Petrovsku slove V horách, která jest prodána 
Jurovi Martinkových za 18 zl. 
                                      Summa toho statku 93 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Jurovi Martinkovému 12 zl 15 gr. 
   Jurovi Skřivánkovi za obilí dluh 6 zl. 
   Mikulášovi Bílýmu z Petrova 1 zl 10 gr. 
   Martinovi Chovánkovi, co mu dal na kopačku 2 zl 15 gr. 
   Matoušovi Matuškovému za vinoh[rad] vyšlých peněz, kteréž 
měl položiti, dlužen zůstal 6 zl. 
   Janovi Pernikářovi do Strážnice 2 zl. 
                                Summa dluhův činí 30 zl 10 gr. 
   Zůstává statku po zaplacení dluhův 62 zl 20 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Martina Valenty přijato za vinoh[rad] v Horní hoře za 
rok 1622 1 vědro vína, kteréž prodáno jest za 6 zl. 
   Od Jury Martinkového za štěpnici přijato 15 zl. Z toho 
zaplaceno Mathoušovi Mathuškovému dluhu 6 zl. 
   Jurovi Martinkovému dluhu zaplaceno 12 zl 15 gr. 
   Nápadníkům n[ebožtíka] Martina Chovánka zaplaceno 2 zl  
15 gr. 
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             f 177a 
43 S[tatek] n[ebožky] Augustynky 
 
   K tomu statku jsou nápadníci trojí: 
   Předně Kateřina Salašná z Radějova a Matouš bratr její. 
   Druzí nápadníci Pavel Slováků a Kateřina sestra jeho 
v Lipově. 
   Třetí nápadníci Matouš Matušků. 
 
   Vyhledalo se statku po ní pozůstalého: 
   Grunt požár na Bobalově za 10 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu] ve Tmici za 40 zl. 
   Na štěpnici, kterúž drží Matouš Matušků, zaplaceného na 
posledních penězích 3 zl. 
                                      Summa toho statku 53 zl. 
   Dělíc na 3 díly, dostane se na jeden díl po 17 zl 20 gr. 
 
   Vinoh[rad] ve Tmici jest prodán Matoušovi Matuškovému za 
summu 40 zl, placením podle ourody po 2 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1626 za fojta Pavla Surých od Matouše Matuškových 
přijato jest za vinoh[rad] ve Tmici jemu prodaný 2 zl. 
   Ty jsou odvedené Kryštofovi Salašnému na místě Kateřiny 
manželky jeho a má se těmi penězi rozděliti s Matoušem, 
bratrem týž manželky své. 
   Týž Matouš Matouškových porazil sobě na tom vinoh[radě] 
svůj třetí díl, jemu podle napřed psaného spůsobu náležitý, 
totiž 13 zl 10 gr. A tak ještě z téhož vinohradu dopláceti má 
nápadníkům ut s[upr]a jmenovitě 24 zl 20 gr, placením při 
každých Vánocích po 1 zl 10 gr. 
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             f 179a 
44 S[tatek] n[ebožtíka] Jíry Kotka 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden Kateřina a matka Anna 
druhá. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Půl achtele vinoh[radu] v Starej hoře zaplacený za 60 zl. 
   Roli v Hačkách pod rybníkem petrovským za 8 zl. 
   Louka travná sekací u Stařína za 8 zl. 
   Na vinohradě v Dolní hoře, který drží Jíra Kobylský, 15 zl. 
   Na gruntě Václava Uhlíka v Rohatci (neuvedeno). 
                          Summa všeho statku činí (neuvedeno). 
   Dělíc na dva díly, dostane se na jeden díl po (neuvedeno). 
 
   Toto každý na díl svůj přijímá: 
   Anna matka ujímá čtvrt achtele v Starej hoře za 30 zl. 
   Roli v Hačkách pod rybníkem petrovským za 8 zl. 
   Louku travnou sekací u Stařína za 8 zl. 
                   Summa, což na díl svůj přijímá (neuvedeno). 
   Srazíce dílu svého (neuvedeno), zůstane sirotku dopláceti 
(neuvedeno) po 2 zl. 
 
   Kateřině sirotku zanechává se čtvrt achtele vinoh[radu] 
v Starej hoře za 30 zl. 
   Zůstává se jí doplatiti (neuvedeno). 
   Ten vinoh[rad] užívati má matka a sirotka chovati až do 
zrostu jejího. 
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             f 180a 
45 S[tatek] n[ebožtíka] Jana Vojny 
 
   K tomu statku jest sirotkův patero, totiž Markéta, Matouš, 
Pavel, Jan, Martin a Anna mateř jejich šestá. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Podsedek pustý v Bobalově zaplacený za 50 zl. 
   Niva roli slove na Lazích zaplacená za 60 zl. 
   Štěpnice na Petrovsku za 70 zl. 
   Štěpnice jedna v Prosticích za 50 zl. 
   Štěpnice druhá v Prosticích Mlynářovská též za 50 zl. 
   Krajina jedna vinohradu na Bzenecku a na ní zaplaceného 
(neuvedeno). 
   Krajina druhá vinohradu též na Bzenecku a na ní zaplaceného 
200 zl. 
   Item tři kusy vinohradu v Staré hoře, kteréž od několika 
leth pusté zůstávají. 
   Více dva kusy vinohradu ve Tmičkách, kteréž též od několika 
leth pusté zůstávají. 
   Na gruntě Ondry Ďatele v Domaníně zaplaceného 420 zl. Ty 
mají se ročně pokládati po 20 zl. 
   Na domě Jana Hajovského v Veselí zaplaceného 315 zl. Ty se 
pokládají ročně po 6 zl. 
   Na mlejně ve Lhotě Ostrovské peněz zaplacených i co 
nebo[žtík] skoupil 290 zl. 
   A na vinohradě též tam v Ostrovské Lhotě, kterýž nebo[žtík] 
od toho mlýna odprodal, má na něm zaplaceného (neuvedeno). 
                               Summa všeho statku (neuvedeno) 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Peněz poručených na zbor petrovský 10 zl. 
   Peněz poručených na kostel petrovský 10 zl. 
   Panu Michalovi Pálffymu za koně 6 zl. 
   Pavlovi mlynáři petrovskýmu 3 zl. 
   Obci bobálovské za 4 č[tvrtě] a 3 žejdlíky vína 9 gr  
3 ½ den. 
                              Summa dluhův 29 zl 9 gr 3 ½ den. 
   Po zaplacení dluhův zůstane čistého statku za (neuvedeno) 
             f 180b 
   Ti napřed psaní sirotci všickni zemřeli a spravedlnost po 
nich zůstalá připadla na Jíru Roubíka, souseda z města Bzence, 
po Margetě sirotku a manželce jeho. Též podobně i Anna matka 
umřela a spravedlnost po ní zůstalá připadla na Jana Augustu 
jakožto manžela jejího. Kteroužto napřed psanou spravedlnost 
vejš psaní dva nápadníci Jíra Roubík a Jan Augusta u 
přítomnosti pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na 
Strážnici, skrz Pavla Surýho fojta a Martina Stavinožku, 
přísežného z dědiny Bobalova, přátelským spůsobem takto jsou 
porovnáni, totiž: 
 



 

 

      89 
 
   Jíra Roubík aby na těchto věcech přestal a z nich sobě 
peníze podle spravedlnosti své k svému užitku vyzdvihoval a 
všech svrchu dotčených dluhův prázen byl: 
   Na dvou krajinách vinohradu na Bzenecku, co se vyhledá 
zaplaceného. 
   Na gruntě v Domaníně zaplaceného 420 zl. 
   Na domě Jana Hajovského v Veselí 315 zl. 
   Na mlejně ve Lhotě Ostrovské (až sobě Jan Augusta předních 
peněz 50 zl vyzdvihne) summy 240 zl. 
 
   Jan Augusta též má podle svrchu psané smlouvy na tom 
přestati a předně nadepsané dluhy všecky spokojiti a ostatek 
z těchto níže psaných věcí peníze k svému užitku obraceti: 
   Z podsedku pustého 50 zl. 
   Z roli slove na Lazích 60 zl. 
   Ze dvou štěpnic v Prosticích 100 zl. 
   Z jedné štěpnice na Petrovsku 70 zl. 
   Z vinohradu v Ostreovské Lhotě, co se najde zaplaceného. 
   Ze mlejnu v Ostrovské Lhotě předních peněz 50 zl. 
   A z těch 3 kusů vinohradu v Staré hoře i tolikéž z těch 
dvou kusů vinoh[radu] ve Tmičkách, které pusté zůstávají. 
             f 181a 
   A že ta smlouva za stálou zdržána bude, to jsou sobě svrchu 
psaní nápadníci před panem ouředníkem ut s[upr]a a fojtem 
bobalovským z spoluradním jeho svrchu psaným rukoudáním 
stvrdili.  
   Stalo se na Strážnici 18. dne Augustii letha 1624. 
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             f 183a 
46 S[tatek] n[ebožtíka] Jíry Sládkového 
 
   K tomu statku jest sirotkův dvé, Jan a Václav a Margeta 
mateř jejich třetí. 
 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Podsedek 51 požár a na něm zaplaceného 3 zl. 
   Vinohrad v Ronové hoře zaplacený za 100 zl. 
   Štěpnice blíž Řečice zaplacená za 30 zl. 
   Štěpnička druhá u lávek petrovských za 10 zl. 
   Roli na Sudoměřicsku chmelnice za 20 zl. 
   Roli louka Prokšovská na Petrovsku za 10 zl. 
   Na vinohradě v Staré hoře zaplaceného 67 zl. 
   Vína 15 v[ěder], kteréž jest šacováno za 45 zl. 
                               Summa všeho statku činí 285 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Michalovi Kindlových do Skalice za 2 ½ m[ěřice] rži 8 zl. 
   Urbanovi Pekaři do Strážnice za 1 m[ěřici] vrchovatou rži 
4 zl. 
   Pavlovi Němcovi do Skalice peněz půjčených, když byl 
nebo[žtík] od Turkův zajat, 14 zl. 
   Dětem nebo[žtíka] Martina Martinkových 12 zl. 
                                           Summa dluhův 38 zl. 
   Po zaplacení těch dluhův zůstane čistého statku za 247 zl. 
   To dělíc na tři díly, dostane se každému po 82 zl 10 gr. 
 
   Margeta mateř toto přijímá: 
   Podsedek požár a na něm zaplaceného 3 zl. 
   Vinohrad v Ronové hoře za 100 zl. 
   Štěpničku u lávek petrovských za 10 zl. 
   Roli chmelinec na Sudoměřicsku za 20 zl. 
   Roli Prokšovskou za 10 zl. 
   Vína 15 v[ěder] za 45 zl. 
                     Summa, což Markéta mateř přijímá, 188 zl. 
   Z toho porazíce dílu svého 82 zl 10 gr, zůstane sirotkům 
dopláceti 105 zl 20 gr. 
             f 183b 
   Ty má takto platiti, totiž když těch 15 v[ěder] vína prodá, 
aby ihned s těch peněz dluhy napřed psané, kterýchž se 38 zl 
nachází, spokojila a ostatní summu, totiž 64 zl 20 gr, aby 
každoročně na sirotky po 6 zl platila. Rukojmě za placení 
Pavel Surých a Martin Valentů SRSAN. 
 
   Letha 1630 za fojta Jana Hanáčka Jíra Klobřa na místě 
Veroniky manželky své položil na dluh za převzatý statek 
nápadníkům dětí neb[ožtíka] Martina Martinkových 4 zl. Ty 
přijali Martin Stavinožka, Jan Pálka, Kateřina Bobrová a Jíra 
Martinků. 
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             f 185a 
47 S[tatek] n[ebožtíka] Jakuba Lišky 
 
   Po něm nezůstalo sirotků žádných, kromě manželka jeho 
Kateřina. 
 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti toto: 
   Půl achtele vinohradu v Svárové hoře slove Chovánkovský za 
50 zl. 
   Dva achtele vinohradu v Dolní hoře, totiž jeden od obce 
rybářské petrovské a druhý od Jana Ptáčníkových koupený, a na 
nich zaplaceného 60 zl. 
   Vinohrad v Svárových novosad krajina zadní za 6 zl. 
   Roli Holbovská na Lazích za 35 zl. 
   Roli slove Klučovaniny nad Plži za 14 zl. 
   Roli chmelinec i z loukou Bobrovskou za 20 zl. 
   Štěpnice Morousovská za 10 zl. 
   Plž sklep Bumbálkovský za 20 zl. 
   Dluhu na Kryštofovi Salašným za réž 99 zl dlouhé mince, za 
ty má položiti na dobré [minci] summy 30 zl. 
   Dluhu na Martinovi Stavinoškovi v dlouhé minci 16 zl. 
   Na Jírovi Klobřovi dluhu tolikéž dlouhé mince 8 zl. 
Summa všeho statku činí 338 zl. 
 
   Toho všeho statku Kateřina, manželka po témž Jakubovi 
Liškovi zůstalá, se ujímá, z kteréhož má dole psané dluhy 
zaplatiti a zouplna bez zaneprázdění spokojiti, totiž: 
   Do truhlice sirotčí na sirotky n[ebožtíka] Pavla Morousa 
peněz půjčených 12 zl zaplaceno. 
   Janovi Kučerovi 3 zl 25 gr 5 den zaplaceno. 
   Jiříkovi Sládkovi dluhu 3 zl 25 gr 5 den zaplaceno. 
   Pavlovi Surýmu 3 zl zaplaceno. 
   Petrovi Šáchovi na doplacení vinoh[radu] novosadu v Svárové 
hoře 2 zl zaplaceno. 
   Na zbor petrovský peněz poručených 15 zl. 
   Na kostel petrovský peněz poručených 15 zl. 
 
   Mimo ten svrchu psaný statek zůstal ještě jeden vinoh[rad] 
ve Svárové hoře, od Marečka za summu 50 zl koupený, kterýž 
Janovi, synu nebo[žtíka] Bumbálka Sládka, chovanci svému, 
poručil. A ten vinohrad i s tím sirotkem ouřad bobalovský 
dobrovolně (poněvadž panský sirotek není) pod svou správu 
přijali a uvolili se toho sirotka opatrovati a takový vinohrad 
jemu do zrostu jeho dochovati. 
   Takový vinohrad ujal Thomáš Zubřický, připověděl sirotka 
chovati a vinohrad dělati. 
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             f 185b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1626 za fojta Pavla Surého od Kryštofa Salašného na 
dluh jeho přijato peněz na dobrou minci 12 zl. 
   Ty peníze jsou odvedené nápadníkům Pavla Morouse jinak 
Prokšového a přijala je Anka, sestra téhož neboštíka Pavla, 
poněvadž po něm žádných sirotků nepozůstalo. 
   NB. Jakož jest v tomto statku na svrchu psaných dvou 
achtelích vinoh[radu] v Dolní hoře ležících podle poručenství 
neboštíka zaplaceného 60 zl zapsáno, když se v registřích 
horenských toho vyhledávalo, tehdy se nachází, že ten jeden 
achtel od Jana Ptáčníkových jest za hotových 25 zl koupen, za 
druhý pak achtel obci rybářské petrovské že jest toliko 6 zl 
vyplaceno. A tak se na těch dvou achtelích zaplaceného nachází 
toliko 31 zl a tento statek tudy bude zmenšen o 29 zl. 
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             f 187a 
48 S[tatek] n[ebožtíka] Lukáše Kopýtky 
 
   Po kterémž nezůstalo sirotkův žádných, též manželky ani 
nápadníkův žádných. 
 
   Po něm vyhledalo se statku na níže psaných věcech toto: 
   Grunt 4 požár pustý. 
   Vinohradu čtvrt achtele ve Tmicích zaplacený za 40 zl. Ten 
jest prodán Janovi Hanákovi za touž summu 40 zl a má za něj 
položiti závdanku 6 zl a ostatek platiti podle ourody po 4 zl. 
Kterýž jest jemu odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel 
Oponáš a Pavel Surý SRSaN. 
   Štěpnice u Proudů zaplacená za 14 zl. Ta jest prodána 
Mikulášovi Trkvovi jinak Masaři za touž summu a má položiti 
závdanku 2 zl a ostatek dopláceti ročně po 2 zl. Odevzdána 
jemu za volnou a svobodnou. Rukojmě Matouš Matoušků a Matěj 
Zámečníků SRSaN. 
   Roubanice u Moravské, kteráž jest prodána Janovi 
Opatovskému za hotových 5 zl 15 gr. 
                                     Summa statku 59 zl 15 gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Dluhu na obec bobalovskou 7 zl 12 gr. 
   Do Skalice Václavovi Hanákovi 22 zl 14 gr 2 den. 
   Jírovi Martinkových 2 zl. 
   Šalomounovi Soplivému Židu do Strážnice 7 zl. 
   Izákovi Markusovému Židu též do Stráž[nice] 3 zl 22 gr  
3 ½ den. 
                             Summa dluhův 42 zl 18 gr 5 ½ den. 
   Po zaplacení těch dluhův zůstane čistého statku za 16 zl  
26 gr 1 ½ den. 
             f 187b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1626 za fojta Pavla Surých od Jana Hanáka přijato 
závdanku na vinoh[rad] ve Tmici 6 zl. 
   Od Jana Opatovského za roubanici 5 zl. 
   Z těch zase vydáno obci bobalovské na dluh jim povinný 7 zl 
12 gr. 
   Izákovi Markusovému Židu do Stráž[nice] 3 zl 22 gr 3 ½ den. 
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(další záznamy na volně přiložených arších bez číslování) 
 
[49] S[tatek] n[ebožtíka] Martina Bezoucha 
 
   K tomu statku jsou tito nápadníci: Anka vdova, Johanka, 
Pavel, Eliáš, Kateřina, Jan, který měl Zuzannu. 
 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Podsedek s dvěma koňmi a hříbětem, s vozem, s pluhem, 
bránou, z obilím a se vším hospodářstvím za 50 zl. 
   Vinohrad v Horní hoře za 60 zl. 
   Vinohrad ve Tmici za 30 zl. 
   Vinohrad v Dolní hoře z búdú a s presem za 80 zl. 
   Druhý vinohrad v Dolní hoře za 80 zl. 
   Štěpnice dolní za 30 zl. 
   Štěpnice Horkovská za 40 zl. 
   Louka orací při potoku za 60 zl. 
   Loučka v Kněže rokytí za 4 zl. 
   Louka Kučerovská za 12 zl. 
   Krávy 4 po 3 zl každá, za 12 zl. 
   Dobytka svinského, totiž dvě staré svině a dvé prasat za  
2 zl. 
   Jalůvka za 1 zl 15 gr. 
                              Summa všeho statku 569 zl 15 gr. 
 
   Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kučery na doplacení vinohradu 
v Dolní hoře 15 zl, placením podli ourody  od letha 1603 po  
5 zl. 
   Týž těm sirotkom půjčených peněz i za trávu z louky v Orlí 
7 zl 7 ½ gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Zemanova půjčených peněz 6 zl. 
                              Summa dluhův všech 28 zl 7 ½ gr. 
   Zůstává čistého statku mimo zaplacení dluhův 541 zl 7 ½ gr. 
   To dělíc na 6 dílův, přijde na každého po 90 zl 6 gr  
1 ½ den. 
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   Toto jeden každý podli kšaftu n[ebožtíka] Martina Bezoucha 
na díl svůj přijímá: 
   Anka vdova ujala podsedek s koňmi, z vozem, z pluhem i se 
vším dobytkem a obilím v 65 zl 15 gr. 
   Vinohrad ve Tmici ve 30 zl. 
   Štěpnici dolní 30 zl. 
               Summa toho, což Anka vdova na svůj díl přijala, 
125 zl 15 gr. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 90 zl 6 gr 1 ½ den a tak 
mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti 35 zl 8 gr 5 ½ den. 
   Na to závdanku má položiti na zaplacení dluhův 13 zl  
7 ½ gr, od letha 1603 při každých Vánocích po 5 zl. 
 
   Johanka též podle kšaftu otce svého přijala na svůj díl:    
   Vinohrad v Dolní hoře z boudú a s presem za 80 zl. 
   Též ona přijala půl louky orací od potoka v 60 zl. 
               Summa, což Johanka na díl svůj přijala, 140 zl. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 90 zl 6 gr 1 ½ den a tak 
zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 49 zl 23 gr  
5 ½ den. Ty má platiti při každých Vánocích od letha 1603 po 
10 zl. 
 
   Pavel přijal na díl svůj podle kšaftu otce svého: 
   Vinohrad druhý v Dolní hoře bez boudy v 80 zl. 
   Půl louky podli Johančiné při potoku v 60 zl. 
   Loučku v Kněže rokytí v 4 zl. 
                  Summa, což Pavel na svůj díl přijal, 144 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl 6 gr 1 ½ den a tak 
zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 53 zl 23 gr  
5 ½ den. Ty má platiti při každých Vánocích od letha 1603 po 
10 zl. 
 
   Eliáš podle kšaftu otce svého přijal na svůj díl louku 
Kučerovskou v 60 zl. 
   Štěpnici Horkovskou v 40 zl. 
                  Summa, což Eliáš na svůj díl přijal, 100 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 90 zl 6 gr 1 ½ den a tak 
zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 9 zl 23 gr 5 ½ den. 
Ty má platiti při každých Vánocích od letha 1603 po 10 zl. 
 
   David Ptáčník z Starého města podle kšaftu přijal na díl 
Kateřiny manželky své: 
   Vinohrad v Horní hoře v 60 zl. 
   Zůstává se jemu ještě dodati na doplnění dílu Kateřiny 
manželky své 30 zl 6 gr 1 ½ den, bráti má od letha 1603 při 
každých Vánocích po 10 zl. 
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   Janovi Zákoníkovýmu do Radějova pro Zuzanně manželce, dceři 
n[ebožtíka] Martina Bezoucha, náleží díl zouplna, totiž 90 zl 
6 gr 1 ½ den, bráti má od letha 1603 při každých Vánocích po 
10 zl. 
 
   Leta 1604 položil Eliáš Bezuchů 3 zl. 
   Též položila Anka Bezouška 22 zl. Ty sou na dluhy, jakž 
vejš psáno jest, na dluhy obrácené. 
   Téhož leta vydáno Janovi Zákoníkovi na díl jeho 6 zl  
22 ½ gr. 
 
 
(Další záznamy scházejí.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Kniha sirotčí obce Zvolenov (dnes Petrov), Moravský zemský 
archiv v Brně, fond F 90, inv. č. 192. 
 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2006. 
 
 
 
         



Příloha 1

Úvodní list sirotčí knihy obce Petrova

Sirotčí kniha obce Petrov, založená 1593 (1593 - 1622)



Příloha 2

fol. 1a Sirotci nebo[žtíka] Tomáše Miškéřovejch

Sirotčí kniha obce Petrov, založená 1593 (1593 - 1622)
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Abstract

Publication of historical sources in the Strážnice Dominion

Electronic publications comprising historical offi  cial 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. Th e 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. Th e records kept by seigniorial offi  cers inform us about the fragments from lives of 
concrete serf farmstead owners, their families, and fates.  Th e signifi cant part of the records 
pays attention to economic aff airs related to the sale of farms and the payments, as well as 
the reimbursement of heir’s shares. Th e 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 Th irty Year’s War in the Moravian-Hungarian 
borderland. Th e 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. 

Th e 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. 
Th e 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.

Th e preserved housing and orphan registers document the high level of Czech learning 
and offi  cers´ 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. Th e 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. Th ere are several sheets dedicated exclusively to each farmstead – on 
the sheets, there are listed individual exchanges in chronological sequence. Th e 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 superfi ciality, 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 
signifi cantly and the inhabitants in the town and in the entire dominion are pauperized. Th e 
pauperization becomes evident in unsystematic and only occasional payments for real estates, 
mostly only in low amounts. Th e 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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