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Dr. Pajera. 

Čísla stran v obsahu odpovídají číslování v elektronické publikaci (pdf).

Vyhledávání v textu lze zapnout v Acrobat readeru klávesovou zkratkou  Shift + Ctrl + F.

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 Grunt Mikuláše Škrabala 
   
   Letha 1591 podle zápisu knih starejch dlouhejch v listu 68 
koupil j[es]t Mikoláš Škrabal grunth, totiž půl podsedku za  
50 zl. Závdanku na tu sumu položil Jírovi Sofkovi 3 zl a 
ostatek 47 zl všeckny náleží Pinkusovi Židovi do Strážnice. 
   Na to jest jemu do letha [15]93 položil 6 zl 15 gr a ještě 
jemu za letho [15]93 doložiti 1 zl. A od letha [15]94 při 
Vánocích Mikoláš tomu Židu platiti má pořadně po 3 zl. 
   Letha 1593 položil jest Mikoláš Škrabal Pinkusovi Židovi   
1 zl. 
   Letha [15]94 Mikoláš napřed psaný položil peněz 
purgkrechtních za grunth svůj Pinkusovi Židu 3 zl. 
   Letha [15]95 Mikuláš nahoře psaný prodal grunth svůj 
Václavovi Martina Vaňkových za summu 50 zl. Závdanku položil 
Pinkusce Židovce 3 zl a od Mikoláše Škrabala, což jemu na tom 
gruntě náleželo 13 ½ zl, koupil za 2 zl 7 ½ gr. A tak ještě za 
podsedek svůj dopláceti zůstává od letha [15]96 pořadně po 3 
zl – 33 zl 15 gr. Rukojmě za placení a opravu gruntu i 
povinnosti panské Pavel Mléčko, Jan Martinů, Jan Bartysů S R 
S N. 
                                                         f 1b 
 Letha [15]96 položil Václav Pinkusce peněz purgkrechtních 

3 zl. 
 Letha [15]97 položil Václav Pinkusce peněz purgkrecht[ních] 

3 zl. 
   Letha 1598 položil Václav Martina Vaňkových za grunt svůj 
Pinkusce Židovce 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezka Václav Martina Vaňkového 
prodal podsedek svůj Vaňkovi Vlachovskému za summu 60 zl. 
Závdanku dal jemu 9 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po    
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jindra Peterků, 
Havel Bejlý, Tomáš Zálešáků, Jan Bartysů S.R.S.N. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reska položil Vaněk Vlachovský za 
podsedek 4 zl. Z toho dáno Václavovi Martina Vaňkového 1 zl a 
Pinkusce Židovce na dluh její 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Vaněk Vlachovský 
za podsedek 4 zl. Z toho dáno Václavovi Martina Vaňkového 1 zl 
a Pinkusce Židovce na dluh její 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Vaněk 
Vlachovský 1 zl 15 gr. Z toho dáno Václavovi Martina Vaňkového 
15 gr a Pinkusce Židovce na dluh její dáno 1 zl. 
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   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Vaněk Vlachovský 
za grunt Pinkusce Židovce 3 zl. Též položil Václavovi Martina 
Vaňkového 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Vaněk Vlachovský 
za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Pinkusce Židovce 3 zl a Václavovi 
Martina Vaňkového 1 zl. 

  f 2a 
   Jakož náleželo Václavovi Martina Vaňkového na tomto gruntě 
peněz zaplacených a vydělených ještě 11 zl, ty jest z lásky a 
dobrovolně (daroval) Vaňkovi Vlachovskýmu. A tak na týmž 
gruntě nic nemá. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka Vaněk Vlachovský prodal 
požár podsedek Janovi Šeplovi za summu 25 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1610 po 2 R. Odevzdán za volné a svobodné. 
Rukojmě Mathouš Velický a Jíra Kobelář S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Nápadníkům Pinkusky Židovky předních peněz 8 zl 15 gr. 
   Vaňkovi Vlachovskému 16 zl 15 gr.    
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jan Šeplův za 
g[runt] nápadníkům Pinkusky Židovky 1 zl.  
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Jan Šeplův prodal 
týž podsedek Matějovi Uhlířovi za summu 25 zl. Závdanku jemu 
dal 1 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Sedláků, Jan Janáků     
S.R.S.a N. 
   Letha a za fojta ut sup[ra] položil Matěj Uhlíř za g[runt] 
2 zl nápadníkům Pinkusčiným, jsou při ouřadu, jsou vydány. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Matěj Uhlířuo 
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Zábladský[mu] za 26 zl     
15 gr. Závdanku jemu dal 4 zl 15 gr, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za něj Jakub Tesař, Blažek Krčma S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Záblatský za 
g[runt] nápadníkům Pinkusčiným 2 zl. Přijal je Martin Štěpána 
Bělobrada za tou příčinou, že jeho peněz 4 zl přebráno jest. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Záblatský za 
g[runt] nápadníkům Pinkusčiným 2 zl. Ty přijal Martin Štěpána 
Bělobrada na převzetí peněz ut s[upr]a. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Záblatský za 
g[runt] nápadníkům Pinkusčiným 2 zl. Z toho vzala Marta Vaňka 
Vlachovského 15 gr a nápadníci Pinkusčini ostatních 1 zl     
15 gr. 



 

 

      5 
    f 2b 

   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Záblatský prodal 
grunt svůj Matoušovi Rakovému za summu 40 zl, závdanku dal mu  
8 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinosti panské i obecní 
Matěj Morús a Jíra Matušků S R S N. 
   Téhož letha za téhož fojta Matouš Raků položil za grunt 
peněz ročních 2 zl. Ty sou vydány Martě Vaňka Vlachového. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Matouš Raků položil za 
grunt Martě Vaňka Vlachového 2 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Matouš Raků 
položil za grunt Martě Vaňka Vlachova 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Matouš Raků položil 
za grunt Martě Vaňka Vlachového 2 zl. 
 
                            Pusté 
 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest od 
ouřadu toho půl podsedku Václavovi Zehnalovi za 15 zl bez 
závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Mikuláš 
Javornický a Jan Štěpánec S.R.S.a N. Ta summa náleží všecka 
obci radějovské podle odkazu manželky Jíry Vávry z Lideřovic. 
   Letha 1635 za fojta Jana Kolářového Václav Zahnalů položil 
obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Václav Zahnalů k obci 
radějovské položil 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Václav Zahnalů položil 
za grunt k obci radějovské a jest přijato 1 zl. 

  f 3a 
   Leta Páně 1639 za fojta Jana Filipového Václav Zahnal 
umřel, Jura Myška pojmouc Annu, manželku neboštíka, ujal ten 
grunt v tej summě na doplacení summy za 15 zl, placení komu 
náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké 
povinnosti panský i obecní Pavel Bukovský, Tomáš Drlík       
S R S A nerozdílnou. 
   A[nno] 1640 beim Richter Paul Kavalir erleget Jura Myška 
eine Iahr R benente 1 R, welche die Gemein empfang. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Myška položil za 
grunt svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem radějovským. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Jíra Myška 
položil k obci radějovské 1 zl. Letha 1646 za fojta Jíry 
Kolářa Jíra Myška položil a přijala obec radějovská 1 zl.  
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   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondře[j]ových Jura Myška položil 
a přijala obec radějovská 1 zl. 
   Leta Páně 1648 za fojta Jíry Zátopa Jura Myška prodal toho 
půl podsedku Jurovi Rakovskýmu za summu 15 zlm. Závdanku dal    
3 zlm, však cožkoliv Jura Myška na tomž půl podsedku vyplatil 
těch 5 zlm, nebude nýbrž deset zlm tomuž Jurovi Rakovskému 
potřebí dopláceti. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i 
obecní Dobiáš Krištofů, Václav Jež S R S a N. 
              f 3b 
   Letha Páně 1652 dne 29.Feb[ruarii] tak jakož Jura Rakovský 
odbíraje se preč z panství zdejšího prodal tento podsedek 
v roku 1649 Mikulášovi Matulovi za 15 zlm, však co Rakovský na 
tom podsedku, to jest 5 zlm, zaplaceno měl, to kupiteli 
pustil, ostatek pak po 1 zlm má dopláceti komu náleží. Rukojmě 
za všelijaké povinnosti panské i obecní Martin Bajar a Jura 
Slavíček S.R.S.a N. Stalo se za fojta Václava Ježa. 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Jíry Zátopy prodán jest týž podsedek anebo hošták Daňkovi 
Konečných za summu 15 zlm bez závdanku, platiti má každoročně 
komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní Václav Jež a Jíra 
Nezdenský S R S N.     
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              f 13a 
2 Grunt Jakuba Němcova 
 
   Letha Páně 1588 prodán jest podsedek po nebožt[íku] Adamovi 
Němcovi zůstalý Jakubovi, synu jeho, za 64 zl. Ta summa náleží 
osobám níže psaným, a to takto: 
   Item Ondrovi Peterkovému 24 zl. 
   A sirot[kům] nebo[žtíka] Adama Němce třem 12 zl 15 gr. 
 
   I nachází se, že jest tenž Jakub od koupení bratrů svejch 
až do letha [15]92 vyplnil témuž Ondrovi Peterkovu 16 zl 15 gr 
a ještě jemu od letha [15]93 při Vánocích dopláceti má 7 ½ zl. 
Ty má takto vyplniti: letha [15]93 4 zl a letha [15]94 3 ½ zl. 
   A sir[otkům] Němcovým neb[ožtíka] Adama takto platiti má: 
letha [15]94 15 gr a od letha [15]95 po 4 zl.    
   Více prodán témuž Jakubovi vinohrad v Šumědě za 35 zl, 
platiti jej má od letha [15]88 při Vánocích pořadně po 2 zl. 
Ta summa náleží si[rotkům] neboštíka Martina Němce. 
   Též při témž Jakubovi zůstávají dvě krávy, kteréž náleží 
Margetě a Dorotě, sestře její. 

   f 13b 
Kterýchž má, dokudž by ti sirotci jich nepotřebovali, užívati. 
A ta každá kráva se ve 3 zl pokládá užívati. Tu krávu Dorotinu 
Regina, kterúž má Tomáš Buchlovský v Petrově, tetka její, 
k sobě i s tím sir[otkem] ve své opatrování přijala a ona z ní 
tej Dorotě odpovídati má. I druhou krávu táž Regina přijala. 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Jakub Němců za grunth svůj 
peněz purgkrechtních dvojích peněz po 4 zl – 8 zl. Z toho 
vydáno Ondrovi Peterkovi 7 zl 15 gr. A tak tu nic více nemá. 
 A na sirot[ky] nebož[tíka] Adama Němce zanecháno 15 gr.  

   Letha 1595 Jakub Němců napřed psaný umřel, ten podsedek 
prodán Janovi Mikoláše Bartysového za sumu napřed psanou     
64 zl, na kterejž jest vyplnil letha vejš psaného 6 zl. A tak 
ještě od letha [15]95 při Vánocích po 4 zl pokládati má 
pořadně sirot[kům] nebož[tíka] Jakuba Němce 58 zl. 
   Více jemu prodán vinohrad v Šumědi za 35 zl. Na to jest 
položil 2 zl a ostatek platiti povinen bude osobám těmto, 
totiž s[irotkům] nebo[žtíka] Jakuba Němce od letha [15]95 při 
Vánocích po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu a 
povinnosti panské Ondra Martinů, Macek Řičiců, Jíra Rabáček, 
Jakub Struhař  R S N. 
              f 14a 
   Téhož letha [15]94 Jan Mikoláše Bartysovýho sobě díl Doroty 
manželky své na gruntě a vinohradě srazil. A tak nebude 
povinnen za statek svůj toliko Johance díl její vyplniti. Ty 
obojí peníze platiti má po 6 zl. 
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   Téhož letha [15]94 položil Jan Bartysů za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]95 položil Jan Bartysků(!) za statek svůj peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Letha [15]96 položil Jan Bartysů za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. Téhož letha položil za vinohrad 2 zl. 
   Leta [15]97 položil Jan Bartysů za grunt peněz 
purgkrechtních  4 zl. Téhož letha položil za vinohrad 2 zl. 
   Leta 1598 položil Jan Bartysů za grunt svůj na sirotky 
n[ebožtíka] Adama Němce 4 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového Jan Bartysů prodal 
podsedek ut s[upr]a Jírovi Martinových za summu 106 zl. 
Závdanku jemu dal 20 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 
6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, 
opravu gruntu a povinnosti J.M.Páně Jíra Jalových, Petr Honzů, 
Václav Honzů, Ondra Stošků S R S N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Martinů za 
grunt svůj Janovi Bartysovýmu 6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reska položil Jíra Martinů za 
grunt 6 zl. Z toho přijal Jan Bartysů 3 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jakuba Němce 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Martinů za 
grunt 6 zl. Z toho přijal Jan Bartysů 3 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jakuba Němce 3 zl. 

   f 14b 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jíra Martinů 
za grunt Janovi Bartysovýmu 6 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jíra Martinů za 
g[runt] Janovi Bartysovýmu 6 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky puštěno od p[ana] ouředníka 
na placení tohoto gruntu po 3 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka fojt a starší prodali 
podsedek i což k němu přináleží, pozůstalý po neb[ožtíkovi] 
Janovi Bartysovým, Mathoušovi Velickýmu za summu 54 zl. 
Závdanku položil 4 zl, ty přijal Jíra Vávrů po Babuši manželce 
své, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Vávrů, Viktorin Podolský 
S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Němce 35 zl. 
   Dorotě, manželce n[ebožtíka] Jana Bartysového 15 zl. 
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   Letha a za fojta ut s[upr]a Mathouš Velický položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce 3 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Matouš Velický za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Mathouš Velický 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Mathouš Velický 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mathouš 
Velický za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce 3 zl. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Mathouš Velický prodal týž 
podsedek svůj Martinovi Bartoňkovýmu za summu 50 zl. Místo 
závdanku pustil Mathouš Martinovi, což tu zaplaceného měl     
12 zl, platiti má od letha 1612 po 3 zl. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. Rukojmě Jakub Tesař, Jan Spurný, Mathouš 
Velický S.R.S.a N. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Bartoňů 
Martin za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce 3 zl. 

 f 15a 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Bartoňů Martin za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Martin Bartoňů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce 3 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Martin Bartoňů prodal 
podsedek svůj Václavovi Janečkovému za 54 zl. Závdanku mu dal 
20 zl, ostatek platiti má po 5 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Ondra Pánků, Pavel Bělíků, Matěj Morousů  
S R S. Z těch pak peněz pokládaných bude bráti Martin Bartoňů 
po 2 zl až do vyplnění sumy jemu na tom podsedku vydělené a na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce po 3 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Václav Janečků položil za 
grunt peněz ročních 3 zl. Ty sou vydány Johance na díl její. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Václav Janečků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce peněz 
ročních 3 zl. Ty sou vydány Johance na díl její. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Václav Janečků 
položil za grunt peněz ročních 5 zl. Z toho dáno Martinovi 
Bartysovému 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Němce 3 zl. 
   Na tom gruntě jest Ondra Popelka. 
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   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Ondra Popelka 
položil za grunt peněz ročních 5 zl. Z toho dáno Martinovi 
Bartysovému 2 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Němce 3 zl. 
 

    Pusté 
 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest od 
ouřadu ten grunt ut s[upr]a Pavlovi Kavalírovi za 40 zl bez 
závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Čejkovský a Jan Zelenka S.R.S.a N. 

f 15b 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Pavel Kavalír 
položil za grunt sirotkům n[ebožtíka] Václava Janečka, 
zůstávají za ouřadem 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jana Kolářového Pavel Kavalír položil 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Janečka, zůstávají za 
ouřadem 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Pavel Kavalír položil 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Janečka, zůstávají za 
ouřadem 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Pavel Gavalír položil 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Janečka a zůstávají za 
ouřadem radějovským 1 zl. 
   Letha 1639 za fojta Jana Filipového Pavel Gavalír prodal 
zase svrchu psaný grunt Tomášovi Frlíkovi za tu summu, jakž 
jej sám jměl, za 40 zl a co na něm zaplaceno Pavel Gavalír    
4 zl jměl, ty jest jemu daroval. Ostatní summy placení poročně 
komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za 
všelijaké povinnosti panské a obecní Michal Bukovský a Pavel 
Gavalír S R S N. 
   A[nno] 1640 beim Richter Pavel Kavalir erleget Tomas Frlík 
eine Iahr R benente 1 R, welche die Gemein empfang. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra Tomáš Frlík položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ty zůstávají za ouřadem radějovským. 

 f 16a 
   Letha 1643 za fojta Mikuláše Javornickýho Thomáš Frlík 
položil k obci radějovský 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jury Kolářa Tomáš Frlík položil a 
přijala obec radějovská 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondře[j]ových prodal Pavel 
Bukovský podsedek svůj, který jemu nápadem přišel po smrti 
Tomáše Ferilka(!) po manželce jeho, Václavovi Kratochvílovi za  
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summu 40 zlm. Závdanku dal při odevzdávce 3 zlm, ty přijal 
Pavel Bukovský, placení každoročně po 2 zlm. Za rok 1646 
položil 1 zlm, ty přijal fojt k obci radějovský. Odevzdán jemu 
za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jíra 
Kolář, Jan Štípský S R S A N. 
   Leta Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Václav Kratochvíla 
položil peněz a ty přijala obec radějovská 1 zlm. 
   Letha Páně 1649 za fojta Václava Ježa prodal ouřad ten 
podsedek Šimonovi Šťastnému za summu 40 zlm. Závdanku má dáti 
2 zlm, placení každoročně po 1 zlm. Odevzdán jemu za volný. 
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Jura Šťastný a 
Pavel Šrámek S.R.S.a N. 

 f 16b 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Jíry Zátopy prodán jest týž podsedek Ondrovi Františkovi za 
summu 40 zlm bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti 
panské i obecní Pavel Zvěřina a Pavel Štěpánec S R S A N. 
   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Martina Bukovskýho Ondra František prodal zase grunt 
svůj Matějovi Zezhulovi za summu 40 zlm bez závdanku, platiti 
má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Pavel 
Šrámek a Jan Bajar S R S A N.           
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              f 27a 
3 Grunt Matěje Vlkového 
 
   Letha 1588 Matěj Vlků koupil jest podsedek i s jeho 
příslušenstvím podle zápisu knih starých větších v listu 72 
učiněného za 145 zl. 
   I nachází se, že jest na témž gruntě dílu Apoleny manželky 
své srazil 45 zl 16 gr. A mimo to závdanku a peněz 
purgkrechtních od letha [15]59 až do letha [15]92 99 zl 16 gr 
nápadníkům nebožt[íka] Jíry Nožičky vyplnil. A tak jest jej 
zouplna a docela i za ten vinohrad těch 14 zl doplatil. 
   Letha 1594 ten vejš psaný Matěj Vlk umřel, podsedek jeho po 
něm zůstalý prodán Janovi jeho synu ze čtvrtí roli na 
Strážnicku, z loučkou činžovou i jiným nářadím sedlským i se 
vším jiným k tomu podsedku příslušenstvím za sumu 200 zl. Na 
kterejž jest téhož letha svrchu psaného závdanku položil     
25 zl. 
   Letha [15]94 vejš psaného položil Jan vejš psaný za grunth 
svůj peněz purgkrechtních 14 zl a ostatek platiti má od letha 
[15]95 při Vánocích pořadně po 14 zl. 

 f 27b 
   Letha [15]95 ve čtvrtek po svatým Pavlu na víru obrácení 
jakož jest Ondrovi Stoškovi po Dorotě, dceři n[ebožtíka] 
Matěje Vlka, spravedlnosti náleželo 58 zl 18 gr, tu 
spravedlnost svou jest Janovi Vlkovi švagru svému za bečku 
vína prodal. A tak tu nic více jmíti nebude. 
   Téhož letha [15]94 jakož jest Zuzanně, macoše s[irotků] 
n[ebožtíka] Matěje Vlka, spravedlnosti náleželo na gruntě 
napřed psaným 38 zl 18 gr, takovou spravedlnost svou jest 
Janovi Vlkovi prodala za 13 zl. A tak táž Zuzanna tu nic více 
nemá. 
   A mimo ty peníze skoupené a ku právu hotově složené, 
porazil sobě díl svůj a gruntě svém 37 zl 18 gr. A tak toliko 
za grunt svůj dopláceti zůstává Kateřině sestře své od letha 
[15]95 při Vánocích po 3 zl – 26 zl 6 gr. 
   Letha [15]95 položil Jan Vlků za statek svůj peněz ročních     
3 zl. Ty sou vydány Stehlíčkovi do Starého města po Kateřině 
manželce jeho. 
   Letha [15]96 položil Jan Vlků za statek 3 zl. Ty sou dány 
Stehlíčkovi do Starého města. 
   Leta [15]97 položil Jan Vlků za statek 3 zl. Ty jsou dány 
Stehlíčkovi do Starého města. 
   Leta [15]98 položil Jan Vlků za grunt svůj 3 zl. Ty sou 
dány Stehlíčkovej do Starého města. 
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   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jan Vlků za 
grunt svůj Stehlíčkové do Starého města 3 R. 

 f 28a 
  Letha 1600 za fojta Jana Rezka položil Jan Vlků za grunt 
Stehlíkové do Starého města 3 zl. 
   Jakož ještě Kateřině dopláceti se pozůstávalo 8 zl 6 gr, ty 
peníze jsou zaplaceny tím spuosobem, že jí Jan Vděků roubanici 
za ty peníze poručil a ona to přijala. A tak grunt doplacen. 
   Téhož letha 1600 za fojta Ondry Stoškového podli 
poručenství n[ebožtíka] Jana Vděka prodán grunt ze čtvrtí roli 
v sedlském poli na Strážnicku osetou, z loučkou u Žerůvky, 
z roubanicí v Šrancích, z krávami, z kozami, z dobytkem 
svinským a z vinohradem Chromovským v Beraní hoře a jiným 
všelijakým hospodářstvím a svrškami vdově po témž n[ebožtíku] 
Janovi Vděkovi Zuzaně pozůstalé za sumu 350 zl. Ty jest sobě 
podli rozdílu statku na díl svůj porazila. A tak jej zouplna 
docela zaplacený má. Odevzdán jí za volný a svobodný. Stalo se 
letha ut s[upr]a v pátek po neděli masopustní 1601. 
 

Pusté 
 
   Leta 1628 za fojta Martina Kašparového po smrti Matěje 
Morúsa fojt a starší radějovští prodali ten podsedek napřed 
psaný Jírovi Orsákovi ze Lhotek za summu 100 zl bez závdanku, 
platiti jej má při posudcích každoročně po 3 zl. Rukojmě za 
opravu, placení gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i 
obecní Urban Ambrů a Jakub Ondřejů S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jíra Orsák položil 
za ten grunt peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty přijal Martin 
Kašpárek na místě manželky své. 
   Letha 1631 za fojta Martina Kašparového Jíra Orsák prodal 
ten podsedek Jurovi Králových ze Strání za summu 100 zl bez 
závdanku a platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Mikuláš František a Mikuláš Matulů    
S.R.S.a N. 
             f 28b 
   Letha Páně 1632 za fojta Martina Kašparového Jíra Král 
prodal ten podsedek Jírovi Kručkovi bez závdanku za summu   
100 zl, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a opravu g[runtu] a povinnosti 
panské i obecní Matěj Šelmovský a Mathouš Benka S.R.S a N. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Martin, syn Jíry Kručka, 
ujmouc sobě ten g[runt] položil za něj Martinovi Kašparovému 
peněz ročních 1 zl 15 gr. 
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   Letha Páně 1634 za fojta Martina Kašparového prodal jest 
grunt podsedek Jíra Kručka Jírovi Trnkovi za summu 100 zl, 
placení po třech zlatých komu náležeti budou. Rukojmě za 
placení a opravu gruntu a odbejvání robot a jinších povinností 
vrchnosti Jíra Zátopa, Jiřík Javornický S R S N. 
   Téhož letha a dne ut supra Jiřík Trnka položil za grunt, ty 
jsou přijaly Kateřina a Anna, sirotci po n[ebožtíku] Matějovi 
Morúsovi, 2 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jana Kolářového položil Jiřík Trnka za 
grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Morúsa 2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jiřík Trnka položil za 
grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Morúsa, ty přijala Anna 
sama na díl svůj 2 zl. 

 f 29a 
   Letha Páně 1637 za fojta Jana Nožičkového Jiřík Trnka 
položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Morúsa a ty 
jest přijala Anna na díl svůj 2 zl. 
   Leta Páně 1639 za fojta Jana Filipového Jiřík Trnka prodal 
svrchu psaný grunt zeti svému, jakž jej sám jměl koupený, 
Pavlovi Bukovskému za 100 zl a co na něm zaplaceného měl Jiřík 
Trnka, to jest jemu dobrovolně upustil a daroval 8 zl. Ostatní 
summy placení má ročně po 2 zl. Jest mu odevzdán za volný. 
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Matěj Sklenovský a Jíra 
Štěrba S R S. 
   A[nno] 1640 beim Vogte Pavel Kavalír erleget Pavel Bukovský 
eine Iahr Guld benente 2 R, welche des Martin Kašpáreks 
Weissen empfang, mit Name Elias Dobatschovský anstatt seines 
Weibes Catharina. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra činí se pamět, jakož 
Martin Kašpárek [z] dědiny Radějova majíce díl na gruntě Pavla 
Bukovského po Kateřině manželce svej, totiž 50 zl, a poněvadž 
týž Martin Kašpárek z dílu manželky Pavla Bukovského 
z vinohradu přebral 15 zl, ty se jemu pouštějí na gruntě Pavla 
Bukovského z těch 50 zl – 15 zl. A poněvadž leta 1640 Pavel 
Bukovský měl položiti za grunt 2 zl, kteréž jemu vypsány jsou, 
nepoložil nic. Tak ještě na témž gruntě dopláceti povinen bude 
35 zl až do vyplnění summy po 2 zl. 

 f 29b 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Pavel Bukovský položil 
peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kašpárka 1 zl. 
Zůstává za úřadem. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondře[j]ových Pavel Bukovský 
položil peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Kašpárka 2 zl. 
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   Leta Páně 1648 za fojta Jíry Zátopa Pavel Bukovský položil 
peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kašpárka a ten 
zůstává za ouřadem 1 zl. 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Jíry Zátopy po smrti Pavla Bukovského zanechajíce manželku 
Mikuláš Slavíků sobě za manželku pojal, takovej podsedek ujal 
a jemu se připisuje za summu za 100 zlm. Dílu svého po 
manželce svej porazil 50 zlm, ostatních pak 50 zlm platiti má 
každoročně po 2 zl na sirotka pannu, dceru Pavla Bukovského. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti 
panské i obecní Daněk Konečný, Jíra Čapků S R S N. 
   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Martina Bukovského prodán jest svrchu psaný grunt po 
Mikulášovi Slavíkovi Jírovi Zahradníkovi za summu 50 zlm bez 
závdanku, platiti má každoročně sirotkům Pavla Bukovského po  
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. [Rukojmě] Jíra Zátopa a 
Jan Bajer S R S A N za placení, povinnosti panské i obecní.   
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              f 39a 
4 Grunt Martina Pavlového 
 
 Martin Pavlů ten má svůj podsedek zaplacenej. 

   Leta [15]97 Martin nahoře psaný umřel, podsedek po něm 
zůstalej se 2 koňmi, vozem, pluhem a bránami, též z půl 
achtelem vinohradem v Telecí hoře prodán Jírovi, synu 
dotčeného Martina Pavlovýho, za su[mu] 200 zl. Na to sobě díl 
svůj místo závdanku [srazil] 50 zl a Barboře mateři své půl 
vinohradu v dílu její[m] v padesáti zlatých pustil. A tak 
ještě Margetě a Kateřině, sestrám svým, dopláceti má 100 zl, 
ty jim od leta [15]98 pokládati má po 6 zl. Rukojmě z[a] 
p[lacení] [a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jíra 
Jalových, Bartoň Martinků ze Lhoty, Jíra Škrabal, Matouš 
Pavlíků, Jan Krejčířů, Václav Honzů S R S A N. 
   Leta 1598 položil Jíra Martina Pavlových za grunt svůj 
sirotků[m] n[ebožtíka] Martina Pavlového, sestrám svým 6 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jíra Martina 
Pavlových za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Martina 
Pavlových, sestrám svým 6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezky položil Jíra Martina 
Pavlových za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavlových, 
sestrám svým 6 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Martina 
Pavlových za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavlových   
4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Jíra Martina 
Pavlových prodal grunt svůj Mathoušovi Pavlíkovýmu za summu 
140 zl. Závdanku jemu dal 28 zl, ostatek platiti má od letha 
ut s[upr]a po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra 
Raků, Jan Zákoníků, Jíra Huňka a Ondra Řehušů S.R.S.A N. 

 f 39b 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Mathouš 
Pavlíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlových   
2 zl.  
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Mathúš Pavlíků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlových 8 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachova položil Matouš Pavlíků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlových 8 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky puštěno od pana ouředníka 
tohoto gruntu na placení po 4 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jan Matouše 
Pavlíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pavlových 2 zl. 
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   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jan Mathouše 
Pavlíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pavlových 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jan Mathouše 
Pavlíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pavlových 4 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Mathouše Pavlíkovýho 
prodal týž ut s[upr]a grunt Davidovi z Rovně za summu 92 zl. 
Závdanku jemu dal 6 zl, platiti má od letha 1611 po 4 zl. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Gybal, Jakub 
Tesař, Ondra Pánků a Ondra Popelka S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží:                             
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavlových předních peněz   
52 zl. 
   Jírovi Machovýmu jinak Pavlovýmu 34 zl. 
 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho David z Rovně 
prodal týž podsedek Janovi Mathouše Pavlíkovýho za summu     
92 zl. Závdanku jemu dal 6 R, platiti má od letha 1611 po      
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kybal, Thomáš 
Fryštacký, Vácslav Duků, Staněk Bešťák S.R.S.a N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Mathouše 
Pavlíkovýho za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pavlových 4 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan 
Matoušů za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavlových   
3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Matoušů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlových 4 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Matoušů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlových 4 zl. 

 f 40a 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Matoušů položil 
za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Pavlových 4 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Matoušů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlových 4 zl. 
   Téhož leta za téhož fojta prodal Jan Matoušů podsedek svůj 
Matějovi Sklenovskému za summu 136 zl. Závdanku dal jemu hned 
při odevzdávce 41 zl, placení ročně po 4 zl a což Jan Matoušů 
zaplaceného na tom gruntě měl, to jest všec[ko] Matějovi 
pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Fryštacký, 
Jura Machů, Jan Zyklů a Jíra Peterka. 
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   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Matěj Sklenovský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlových   
4 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Matěj Sklenovský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlových   
4 zl. 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového Matěj Sklenovský 
položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavlových   
2 zl. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Matěj Sklenovský 
položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavlových    
2 zl.  
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Matěj Sklenovský položil za 
g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavlových, kteréž 
peníze za ouřadem zůstávají za rok 1631 a 1632 4 zl. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Matěj Sklenovský položil za 
g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavlových, kteréž za 
ouřadem zůstávají 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Matěj Sklenovský 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavlových, 
zůstávají za ouřadem 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Matěj Sklenovský 
položil sirotkům n[ebožtíka] Martina Pavla 1 zl. 

   f 40b 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Matěj Sklenovský 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavla a ty 
zůstávají za ouřadem 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Matěj Sklenovský 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Pavla, jsou 
vydány Jírovi Machových 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Matěj Sklenovský 
položil za grunt i za rok 1639, to jest dvojích peněz 2 zl. Ty 
jest přijal Jíra Machových. 
   A[nno] 1640 beim Richter Pavel Kavalir erleget Matěj 
Sklenovský auf seiner Grund eine Iahr Guld benente 1 R, welche 
Jura Machových empfang. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra Matěj Sklenovský položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Ten jest přijal Jura Machových. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Matěj Sklenovský 
Jurovi Machovému položil 1 zl. 
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   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Matěj Sklenovský položil a 
přijal Jura Machových 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Matěj Sklenovský 
položil a přijala manželka Jíry Machového peněz ročních 1 zl. 

              f 41a 
   Letha 1654 dne 30.Aprilis za fojta Jíry Zátopy Matěj 
Sklenovský prodal jest grunth napřed psaný Jakubovi Lžičařovi 
za summu 90 zlm bez závdanku a co týž Matěj Sklenovský na témž 
gruntě zaplaceno měl, to vše za 7 zlm hotových výše psanému 
Jakubovi Lžičařovi odprodal, kterýžto Sklenovský již dokonce 
na tom gruntě nic míti nebude a natahovati se nemá. Ostatek 
pak 36 zlm komu náležeti bude platiti a ročně po 2 zlm 
pokládati má. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za 
povinnosti panské a obecní, též placení a zlepšení gruntu 
Jakub Šafár a Jíra Zátopa S a R.S. a N. 
 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Jíry Zátopy prodán jest týž grunt Janovi Michalovi za summu  
36 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po     
2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Martin Bajar a Jíra Bajar S R S N. 
   Letha Páně 1662 za ouředníka p[ana] Baltazara Vogla a za 
fojta Martina Bukovského Jan Michalů majíce sobě grunt svrchu 
psaný odvedenej zase jej pustil Martinovi Mišovýmu za summu  
36 zlm, tak jak jej sám byl ujal bez závdanku, platiti má 
každoročně po 2 zl komu náležeti budou. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Pavel 
Nezdenský a Jan Bukovský S R S N. 
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              f 53a 
5 Grunt Ondry Martina Vaňkového 
 
   Letha 1594 při spravování novejch register vyhledalo se, že 
tenž napřed psaný Ondra s poraženým dílem svejm a což j[es]t 
již do letha [15]92 bratřím [a] sestře svej i mateři vyplnil 
ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích 66 zl 7 
gr, takž jakž v knihách sir[otčích] o tom položeno jest. Ty má 
platiti od letha výš psané[ho] [15]93 po 10 zl. 
   Letha 1593 položil Ondra Václavovi, bratru svému, na jeho 
díl 2 zl 15 gr. 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Ondra vejš psaný za grunth 
svůj dvojích peněz po 10 zl – 20 zl. Ty sou vydány sirot[kům] 
n[ebožtíka] Martina Vaňkova. 
   Letha [15]95 položil Ondra Martina Vaňkového za grunth svůj 
peněz purgkrechtních 10 zl. 
   Letha [15]96 položil Ondra Martina Vaňkového za grunth 
peněz purgkrechtních 10 zl. 
   Leta [15]97 položil Ondra Martina Vaňkova Václavovi, bratru 
svému, na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vaňkova 10 zl. 
   Leta 1598 položil Ondra Martina Vaňkova za g[runt] 10 zl. 
Ty sou vydány nápadníkům Martina Vaňkova. 

 f 53b 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového Václav Honzů na místě 
Kateřiny, pozůstalé vdovy po n[ebožtíku] Martina Vaňkového 
Ondrovi, ženy své, koupil grunt ze čtvrtí roli, z roubanicemi, 
z koňmi, z vozem, z pluhem a jiným hospodářstvím, též ze 
čtvrtí roli činžovou na Strážnicku, z obilím ozimým i jarým a 
náčení[m] cínovým za summu 404 zl 25 gr. Na to závdanku 
položil při odevzdávce na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina 
Vaňkového 60 zl a dílu Kateřiny manželky své sobě srazil     
123 zl 23 ½ gr. A tak mimo položení závdanku a poražení dílu 
svého zůstává dopláceti summy 281 zl 1 ½ gr, placením od  
letha 1600 po 16 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Petr Honzů, Jíra Honzů, Jíra Huňka, Vašek Vaňků, Ondra Honzů, 
Daniel Honzů, Jíra Petrášů S.R.S.N. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reska položil Václav Honzů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového 16 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Václav Honzů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového 10 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Václav Honzů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového     
16 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Václav Honzů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového     
16 zl. 
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   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka fojt a starší prodali 
podsedek ze čtvrtí roli činžovou na Strážnicku, ze 2 
roubanicemi oracími činžovými ve Sklenářích a což k tomu 
podsedku přináleží, pozůstalý po neb[ožtíku] Václavovi 
Honzovém, Janovi Horákovi za summu 200 zl bez závdanku. 
Platiti má při každých Vánocích po 8 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Viktorin Podolský, Jíra Vaňků, Mathouš 
Velický, Mikuláš Němčanský S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového předních 
peněz 113 zl. 
   Kateřině, manželce neb[ožtíka] Václava Honzového 87 zl. 

 f 54a 
   Ten napřed psaný grunt s tím vším příslušenstvím, jakž 
rozepsáno jest, Mathouš Benků jest ukoupil a na ten kup napřed 
psaný vstoupil i na placení. Rukojmě Jan Sovka, Martin 
Fryštacký, Martin Matulíků, Jakub Tesař S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Matouš Benků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkové[ho] 4 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Mathouš Benků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového 5 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Mathouš Benků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového 8 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mathouš 
Benků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina 
Vaňkového 7 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Matouš 
Benků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina 
Vaňkového 8 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Matouš Benků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového 7 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo na tomto 
gruntě Jírovi Poslovýmu nápadu po Václavovi bratru jeho summy 
37 zl, ty jest prodal Mathoušovi Benkovýmu za hotových 12 zl  
10 gr. A tak Mathouš Benků nebude povinen platiti od leta ut 
s[upr]a nežli po 4 zl. Actum letha a za fojta ut s[upr]a. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Matouš Benků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkova 3 zl   
15 gr. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Matouš Benků položil za 
grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkova    
4 zl. 
   Leta 1616 za fojta Vondry Žákového Matouš Benků položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina Vaňkového 4 zl. 



 

 

      22 
 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Matouš Benků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina 
Vaňkového 4 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Matouš Benků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martina 
Vaňkového 4 zl. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Matouš Benka 
položil za g[runt] peněz ročních 1 zl. Ten přijal Martin 
Kohout na místě manželky své. 

 f 54b 
   Letha 1631 za fojta Martina Kašparového Matouš Benka 
položil za g[runt] Martinovi Kohoutovi 1 zl. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Matouš Benka položil za 
g[runt] Martinovi Kohoutovi peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Matouš Benka prodal 
svrchu psaný grunt Janovi Bukovskému za summu 45 zl. Závdanku 
položil, kteréž Matouš Benka přijal k ruce svej 3 zl, placení 
rok po roku po 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu a 
jinších povinností vrchnosti svej odbejvání a obci Václav 
Bělík, Jan Chroust S.R.S.N. 
   Letha a dne ut s[upr]a Jan Bukovský položil za grunt, 
kteréž přijal Martin Miškéř, 2 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového položil za grunt Jan 
Bukovský Martinovi Miškéřovi 2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Bukovský položil 
za grunt Martinovi Miškéřovi, kteréž přijal 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jan Bukovský položil 
za grunt Martinovi Miškéřovi do města Strážnice a on jich 
přijal 4 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jan Bukovský položil za 
grunt Martinovi Miškéřovi, kteréž on přijal 2 zl. 

 f 55a 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Jan Bukovský položil za 
grunt 2 zl. Ty jest přijal Martin Miškéř. 
   A[nno] 1640 beim Richter Pavel Kavalir erleget Jan Bukovský 
eine Iahr Guld benente 2 R, diese hat Martin Miškéř empfang. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra Jan Bukovský položil za 
grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijal Martin Miškéř do města 
Strážnice. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Jan Bukovský 
položil peněz ročních za g[runt] svůj 2 zl. Ty přijala Anna, 
vdova po n[ebožtíku] Martinovi Miškéřovi. 
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   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Jan Bukovský položil a 
Anna vdova Miškéřka přijala 1 zl. 
   Jan Bukovský platí za svůj grunt a položil na sumu prodejnú 
1 zlm. Ty přijala Anna, Martina Mastného manželka, za rokh 
1647. 
   Leta 1648 za fojta Jíry Zátopa činí se pamět, tak jakož jse 
v registřích vynalezlo, že Anna vdova Miškéřka kromě těch    
20 zlm dílu svého čtyri zlatý přebrala. A tak bude povinna ty    
4 zlm ona Anna Miškéřka na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše 
Benky přinavrátiti. A tak ty ostatní peníze taky na týž 
sirotky, totiž 21 zlm, bude přináležeti. 
   Téhož leta a za fojta Jíry Zátopa Jan Bukovský položil a 
ten přijal Jíra Matoušků na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše 
Benky 1 zlm.             
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              f 63a  
6 Grunt Jíry Škrabala 
 
   Letha Páně 1576 podle zápisu knih starých dlouhých v listu 
12 Jíra Škrabal má grunth svůj za sumu 65 zl koupený, na 
kteroužto sumu za letha [15]92 vyplnil 55 zl 20 gr. A ještě 
dopláceti zůstává 9 zl 10 gr od letha 1593 při Vánocích po    
4 zl. 
   Letha [15]94 položil Jíra Škrabal za grunth svůj 
purgkrechtních peněz 5 zl 20 gr sirotkům Lukáše Bílého. 
   Více položil za podsedek Jíra Škrabal 2 zl 10 gr. Ty sou 
všecky vydány Dorotě nebož[tíka] Lukáše Bílého. A tak ještě 
dopláceti zůstává 1 zl 10 gr. 
 
   Letha [15]95 položil Jíra Škrabal ostatních peněz za grunth 
svůj 1 zl 10 gr. Ty přijala Dorota Lukáše Bílého. A tak svůj 
grunt doplatil. 
   Leta 1600 za fojta Jana Rezskového Jíra prodal podsedek 
Matoušovi Pavlíkovému za summu 150 zl. Závdanku jemu dal     
20 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po 6 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Vlachovský, Ondra Pet[e]rků, 
Jan Bejlý, Ondra Hulů S.R.S.N. 

  f 63b 
   Letha 1600 za fojta Jana Reska položil Martin Pavlíků za 
grunt Jírovi Škrabalovi 6 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Matouš Pavlíků za 
grunt Jírovi Škrabalovi 6 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Mathouš Pavlíků 
prodal grunt svůj Janovi Sovkovi za summu 150 zl. Závdanku 
jemu dal 26 zl a pustil jemu, což zaplacených měl 6 zl, 
ostatek platiti má od letha 1602 po 6 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Krejčířů, Ondra Honzů, Ondra Řehušů, 
Martin Sovka S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Sovka za 
grunt Jírovi Škrabalovi 6 zl. 
 Jíra Škrabal pustil Janovi Sovkovi 6 zl. 

   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jan Sovka za 
g[runt] Jírovi Škrabalovi 6 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jan Sovka za 
g[runt] Jírovi Škrabalovi 6 zl. Ty sou přijaty do statku Jíry 
Škrabalového. 
   Letha 1606 za fojta Jíry Sovky puštěn jemu tento podsedek 
na placení od pana ouředníka po 3 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka Jan Sovka položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Škrabala 2 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jan Sovka za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Škrabala 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jan Sovka za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Škrabala 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jan Sovka za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Škrabala 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Sovka 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Škrabala 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Sovka 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Škrabala 3 zl. 
 Jan Sovka skoupil od Jana Pavlíkového na gruntě svým 15 zl. 

   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Sovka za g[runt] 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Škrabala 2 zl. 
   Více skoupil Jan Sovka ostatních peněz od téhož Jana 
Pavlíkového 5 zl 12 gr 1 den. 

 f 64a 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo na tomto 
gruntě Jírovi Mikuláše Škrabalovýmu nápadu po Václavovi Zeťovi 
z Petrova 47 zl, ty jest prodal Janovi Sovkovi, dal jemu za ty 
peníze krávu. A tak Jan Sovka nebude povinen platiti nežli po 
1 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Sovka za 
g[runt] nápad[níkům] Matouše Pavlíkova 1 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Sovka položil za 
grunt nápadníkům, totiž Dorotě Matouše Pavlíkova 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Sovka položil za 
grunt nápadníkům, totiž Dorotě Matouše Pavlíkova 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Sovka položil 
za grunt nápadníkům, totiž Dorotě Matouše Pavlíkova 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Sovka položil 
za g[runt] nápadníkům, totiž Dorotě Matouše Pavlíkova 1 zl. 
   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového po smrti Jana Sovky 
fojt a starší radějovští prodali ten grunth napřed psaný 
Janovi Štěpáncovému za summu 60 zl, platiti jej má každoročně 
při Vánocích po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu grunthu a 
povinnosti J.M.Páně i obecní Václav Prakšický a Jan Tesařů 
S.R.S a N. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jan Štěpánec 
položil za grunth peněz ročních 2 zl. Ty přijal Jíra Kovářů na 
místě Doroty manželky své. 
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   Letha 1631 za fojta Martina Kašparového Jan Štěpánec 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sovky peněz 
ročních 1 zl 15 gr. Ty přijal Jíra Kovářů na místě Doroty 
manželky své. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Jan Štěpánec položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sovky peněz ročních     
1 zl. Ten přijal Vácslav Prakšický na místě Kateřiny manželky 
své, dcery neb[ožtíka] Jana Sovky. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Jan Štěpánec položil za 
g[runt] Vácslavovi Prakšickému 1 zl. 

 f 64b 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Jan Štěpánů(!) 
položil za grunt Václavovi Prakšickému, který přijal 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Štěpánů položil za 
grunt Václavovi Prakšickému 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Štěpánů položil za 
grunt Václavovi Prakšickýmu, který on přijal 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičky ten grunt svrchu psaný Jan 
Štěpánů Ondrovi, synu svému Štěpánovi, za tu summu, jakž jej 
byl sám koupil, totiž na doplacení summy, jakž registra 
dokazují, po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za 
doplacení gruntu, povinnosti všelijaký odbejvání Jan Bukovský 
a Pavel Bukovský S R S N. 
   Letha ut s[upr]a na ten grunt položil Ondra Štěpánů a ten 
přijala Kateřina Jana Sovky 1 zl. 
   Letha 1638 za fojta Jana Nožičkového Ondřej Štěpánů položil 
za grunt peněz ročních a ty přijala Kateřina Jana Sovky 1 zl. 
   Letha 1639 za fojta Jana Filipového Ondra Štěpánů položil 
za grunt 1 zl. Ten přijala Kateřina Jana Sofky.            

   f 65a 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Ondra Štěpánův položil 
za grunt ročné peníze 1 zl. Ten přijal Jura Sofky(!). 
   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra Ondra Štěpánů položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jura Sovka. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Ondra Štěpánů 
položil peněz ročních 2 zl. Ty přijal Jura Sovka. 
   Ondra Štěpánů platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ty přijal Jan Bukovský za rok 
1647. 
   Leta 1648 za fojta Jíry Zátopa Ondra Štěpánů položil peněz 
Janovi Bukovskému 1 zl. 
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   Leta Páně 1652 za fojta Mikuláše Vítka prodal Ondra Štěpánů 
tento podsedek za 60 zl na placení roční po 1 zl. Odevzdán 
jemu, totiž Martinovi Kolářovi, za volný. Rukojmě za všelijaké 
panské i obecní [povinnosti] Jakub Šafář a Jan Štípský  
S.R.S.a N. 
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              f 77a 
7 Grunt Eliáše Vachové[ho]  
 
   Letha 1592 Eliáš napřed psaný má svůj podsedek za 200 zl, 
kromě tej louky u Žerůvky, za kderýžto podsedek i z dílem 
svejm poraženejm od letha [15]93 vyplnil 111 zl 22 ½ gr. A 
ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 88 zl 7 ½ gr. 
 S toho náleží do Strážnice sirotkům Gergelovým 9 zl. 
 Danielovi Židovi 14 zl. 
 Markovi do Vrbky 2 zl. 
 Ondrovi Řehušovi 62 zl 7 ½ gr. 
 Lorencovi do Strážnice 1 zl. 

 
   Na to jest položeno: 
   Item Markovi do Vrbky 2 zl. 
   Item Danielovi Židovi do Strážnice 10 zl. 
   Item Lorencovi do Strážnice 1 zl. 
   A mimo to j[es]t položeno letha [15]93 od Eliáše Vachova 
Ondrovi Řehušovi na těch 62 zl 7 ½ gr – 6 zl. 
   A tak ještě od letha [15]93 při Vánocích dopláceti Eliáš má 
osobám vejš psaným po 8 zl 69 R 7 ½ gr. 

 f 77b 
 Na to jest položil Eliáš 4 zl. Ty sou při právě. 

   Více letha [15]93 položil Eliáš při Vánocích Ondrovi 
Řehušovi napřed psanému sumu 8 zl. Ty jest tenž Ondra přijal. 
   Jakož jest Eliáš napřed psaný za grunt svůj ještě dopláceti 
měl 57 zl 7 ½ gr, takovou sumu jest odvedl Ondrovi Řehušovi, 
aby jich sobě po letech od letha [15]94 při Vánocích z gruntu 
Jana Strážnického pořadně vyzdvihl po 7 zl. A tak má grunth 
svůj zaplacenej. 
   Leta 1600 za fojta Jana Rezkového Eliáš napřed psaný prodal 
podsedek svůj i s tou rolí, což k němu přináleží, Ondrovi 
Stoškovi za summu 200 zl. Na to jemu dal podsedek svůj 
zaplacený v 50 zl a hotových peněz dodal Ondra Stošek témuž 
Eliášovi 150 zl. A tak jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Stalo se v přítomnosti obou stran. 
   Letha Páně 1624 za fojta Martina Kašparového Pavel Tuček, 
měštěnín strážnický, pojmouce sobě Zuzannu, po nadepsaném 
Ondrovi Stoškovi zůstalou vdovu, za manželku, po kterejž jemu 
tento grunt i s tou rolí, kteráž k němu přináleží, připadl, 
prodal jej Martinovi Kašparovému, tehdejšímu fojtu 
radějovskému za summu 100 zl. Závdanku dal při odevzdávce 6 zl 
a ostatek, co jest měl témuž Pavlovi Tučkovi jmenovitě 94 zl  
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dopláceti, ty jest od něho za hotových 24 zl skoupil. A tak 
týž Pavel Tuček na tom gruntě nic více nemá. A Martin Kašparů 
má jej zouplna a docela zaplacený, kterýž jest jemu za volný a 
svobodný a za zaplacený odevzdán. Rukojmě za stavení a opravu 
gruntu, povinnosti panské i obecní Jíra Branický a Matěj 
Sklenovský S.R.S.a N. 

f 78a 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového prodal Eliáš 
Tovačovský z města Strážnice podsedek svůj, kterýž jemu 
nápadem přišel po Kateřině manželce svej, Jakubovi Ondřejovému 
za summu 100 zl. Závdanku Jakub Ondřejů položil Eliášovi 
Tovačovskému totiž 20 zl, ostatní summy placení ročně po 6 zl. 
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní 
Václav Jež a Mikuláš František S.R.S.N. 
   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového Jakub Ondřejů 
položil za grunt peněz ročních a ty přijal Eliáš Tovačovský na 
místě Kateřiny manželky svej 4 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Jakub Ondřej položil za 
grunt 3 zl. Ty přijal Eliáš Tovačovský na místě Kateřiny 
manželky svej do města Strážnice. 

f 78b 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra položil Jakub Ondřejů 
ročné peníze 3 zl. Ty přijal Eliáš Tovačovský na místě 
Kateřiny manželky své do města Strážnici. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jakub Ondřejů položil za 
grunt peněz ročních 3 zl. Ten přijal Eliáš Tovačovský do města 
Strážnice na místě Kateřiny manželky svej. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Jakub Ondřejů 
položil peněz ročních za g[runt] svůj 9 zl. Ty přijal Eliáš 
Tovačovský na místě Kateřiny manželky své. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jakub Ondřejů položil peněz 
ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kašpárka 1 zl. Ten 
zůstává za úřadem. 
   Jakub Ondře[j]ových položil za grunt svůj na summu prodejnú 
1 zl. Ty přijal fojt a starší radějovští za rok 1647. 
   Leta 1648 za fojta Jíry Zátopy Jakub Ondřejových položil 
peněz ročních a ten přijali starší radějovští 1 zl. 
   Letha Páně 1652 za fojta Mikuláše Vítka tak jakož na tom 
podsedku sirotkům neb[ožtíka] Martina Kašpárka 55 zl 
k dobírání náleželo, takovou všecku summu Mikuláš Kašpárek 
zůstanouc sám toliko živý Jakubovi Ondřejových za hotových   
20 zl odprodal. A tak má ten podsedek zaplacený. Solutum.   
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              f 89a 
8 Grunt Prokopa Vlkova 
 
 Ten Prokop má podsedek svůj zaplacený. 

   Leta 1597 Prokop Vlků umřel, podsedek po něm zůstalý se 
čtvrtí roli, z osetím, ze dvěma koňmi, vozem, pluhem, i 
bránami prodán Pavlovi Vděkovému za summu 260 zl. Závdanku 
položil Pavel Vděk 6 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 
po 12 zl Téhož leta položil ročních peněz Pavel 12 zl. Rukojmě 
z[a] p[lacení][a] o[pravu] g[runtu] i povinnosti panské Jan 
Vděků, Jíra Raků, Jan Rezků S R S A N. 
   Též on platiti má z vinohradu Stehlíčkovi do Starého města 
28 zl 12 gr. 
   Leta [15]98 položil Pavel Pavel Vděků za statek svůj na 
sirotky n[ebožtíka] Pokopa Vlkového 12 zl. 
   Též položil letha 1597 a 1598 dvojích peněz Pavel Vděků 
Stehlíčkovi do Strážnice na díl Kateřiny manželky jeho 4 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Pavel Vděků za 
statek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Prokopa Vlkového 12 zl. 
   Též položil Kateřině Stehlíčkové sestře své na dluh ut 
s[upr]a 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezka položil Pavel Vděků za 
statek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Prokopa Vlkového 12 zl. 
   Též položil Kateřině Stehlíčkové sestře své na dluh ut 
s[upr]a 2 zl. 

f 89b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Pavel Vděků za 
statek na s[irotky] n[ebožtíka] Prokopa Vlkového 8 zl. 
 Též položil Kateřině sestře své na dluh 2 zl. 

   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Pavel Vděků 
za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Prokopa Vlkového 3 zl. 
 Též položil Kateřině sestře své na dluh 1 zl. 

   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Pavel Vděků za 
statek na s[irotky] n[ebožtíka] Prokopa Vlkového 12 zl. 
 Též položil Kateřině sestře své na dluh 2 zl. 

   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Pavel Vděků za 
statek na s[irotky] n[ebožtíka] Prokopa Vlkového 12 zl. 
 Též položil Kateřině sestře své na dluh 2 zl. 

   Letha 1606 za fojta Jíry Sovky ouřad radějovský prodali 
podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli, s roubanicí orací nad 
Lazy, zůstalý po neb[ožtíku] Pavlovi Vděkovým, Janovi 
Pánkovýmu za summu 180 zl bez závdanku, platiti má každého  
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roku při Vánocích po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jíra Vaňků, Matěj Morús, Ondra Žáků, David z Rovně 
S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Vlkového předních peněz    
117 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Vděkového posledních peněz    
63 zl. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jan Pánků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 3 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jan Pánků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 3 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jan Pánek za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 3 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Pánek 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 5 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Pánek 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 5 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Pánek za g[runt] 
na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 6 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Pánek za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 5 zl. 

f 90a 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Pánek položil za 
grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 5 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Pánek položil na 
s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového peněz ročních 4 zl. 
   Letha Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Pánek 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového     
5 zl.  
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Pánek 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového     
5 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
n[ebožtíka] Jana Pánka prodán jest grunt tento ze čtvrtí roli 
na Strážnicku a se dvěma roubanicemi pod Rokytovým křem Janovi 
Záblatskýmu za sumu 180 zl bez závdanku a platiti má po 5 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání povinností panských i obecních Jan Kašparů, Pavel 
Němčanský, Jura Ondrů a Mikuláš Fraňků S.R.S.a N. 
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   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového Jan Záblatský 
prodal ten grunt Mikulášovi Javornickému bez závdanku za summu 
180 zl, platiti jej má ročně po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i 
obecních Adam Štípský a Martin Tesařů S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Javornický 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového   
2 zl 15 gr. Zůstávají za ouřadem. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Javornický položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 1 zl     
15 gr. Zůstávají za ouřadem. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Javornický položil 
nápadníkům neb[ožtíka] Prokše Vlkového dvojích peněz 4 zl     
15 gr.             

        f 90b 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Javornický 
položil za grunt nápadníkům nebo[žtíka] Prokše Vlkového, 
zůstávají za ouřadem radějovským 2 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Mikoláš Javornicský 
[položil] za grunt nápadníkům nebo[žtíka] Prokše Vlkového     
2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Mikuláš Javornický 
položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem 2 zl. Ty přijali 
Václav Rožek 1 zl, Samohel Cibulka 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Mikuláš Javornický 
položil za grunt, přijal Samohel Cibulka 1 zl a Václav Rožek   
1 zl, činí 2 zl. 
   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového Mikuláš 
Javornicský položil za grunt a ty přijal Samohel Cibulka 1 zl 
a Václav Rožek 1 zl, činí 2 zl. 
   Leta Páně 1639 za fojta Jana Filipového Mikuláš Javornický 
položil za grunt 2 zl. Václava Rožška Alžběta na místě jeho 
přijala 1 zl a Samohel Cibulka 1 zl. 
   Leta 1640 za fojta Pavla Kavalíra Mikuláš Javornický 
položil za grunt 2 zl. Václav[a] Rožška Alžběta na místě jeho 
přijala 1 zl a Samuel Cibulka 1 zl.                         
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                 f 91a 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Mikuláš Javornický 
položil za grunt peněz 2 zl. Ten přijala Alžběta Rožškova 1 zl 
a Samohel Cibulka do města Strážnice 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornicského položil tenž 
Mikuláš Javornicský 4 zl. Z těch přijala Alžběta Roškova 3 zl 
a Samuel Cibulka do města Strážnice 1 zl. 
   Leta 1647 Mikuláš Javornický platí za grunt svůj na summu 
prodejnú peněz ročních 2 zl. Z těch přijal Samuel Cibulka 1 zl 
a na sirotky Václava Rošky do Lhoty 1 zl. Ten zůstává za 
ouřadem radějovským. 
   Leta 1648 za fojta Jíry Zátopa Mikuláš Javornický položil 
peněz ročních a ten přijal Samuel Cibulka 1 zl. 
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             f 101a 
9 Grunt Jana Vděkova 
 
   Ten Jan Vděka má svůj podsedek od Bartoně Martinkova 
vyfrejmarčenej, kterýž byl za 100 zl koupenej, na kterýž jest 
témuž Bartoňovi 21 zl hotovejch přidal. Za kderýž žádnému již 
nic dlužen není, a to za příčinou touž, že jest Jan Vděků to 
100 zl těm nápadníkům, kteříž na tomto gruntě svou 
spravedlnost měli, na gruntě Bartoně Martinkova ukázal a ji 
přivedl. A tak Jan Vděk již ten grunth zaplacený má. 
   Letha 1595 Jan Vděků napřed psaný prodal podsedek svůj 
nahoře psaný Pavlovi bratru svému za sumu 100 zl, kterejžto 
podsedek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 4 
zl. Ta summa všecka náleží Janovi Vděkovi, bratru téhož Pavla. 
Rukojmě za placení, opravu gruntu, též i povinnosti Jeho 
Milosti Páně sou tito: Jíra Škrabal, Štěpán Rabáčků, Jíra 
Honzů, Jan Strážnický R S N. 
   Letha [15]95 položil Pavel Vděků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Janovi bratru svému 10 zl. 

f 101b 
   Téhož letha [15]94 prodán půl achtele vinohradu v Husí hoře 
témuž Pavlovi za sumu 100 zl, z kteréžto summy díl svůj 67 zl  
18 gr srazil. A tak ještě dopláceti zůstává za týž vinohrad 
Kateřině sestře své 32 zl 12 gr. Ty má pokládati pořadně po   
2 zl od letha [15]95 při Vánocích až do vyplnění sumy ut 
sup[ra]. 
   Letha [15]95 položil Pavel za vinohrad peněz ročních 2 zl. 
Ty sou vydány Kateřině napřed psané. 
 Letha [15]96 položil Pavel za grunth Janovi bratru svému 4 
zl. 
 Též položil za vinohrad Kateřině sestře své 2 zl. 

   Leta [15]97 prodán grunt Petrovi Honzovému od Jana 
Vděkového se vším příslušenstvím za sumu 150 zl. Závdanku 
položil Petr Hons Janovi Vděkovi 20 zl a ostatek platiti má od 
letha 98 po 10 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i 
povinnosti panské Ondra Řehušů, Václav Malík, Jan Kunovský, 
Jura Honzů, Vaněk Záleský, Martin Klučků S R S A N. 
   Leta [15]98 položil Petr Honz Janovi Vděkovýmu za grunt 
svůj 10 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Petr Honz za 
grunt svůj Janovi Vděkovému 10 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Petr Hons za grunt 
Janovi Vděkovému 10 zl. 

  f 102a 



 

 

   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Petr Honzů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 6 zl. 
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   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Petr Honzů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Petr Honzů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 10 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Petr Honzů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 10 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka fojt a starší prodali 
podsedek pozůstalý po neb[ožtíku] Petrovi Honzovém i z rolí 
k němu přináležející Jakubovi Adamovi za summu 60 zl bez 
závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hanáků, Jakub 
z Ejvanovic, Jan Mlynář S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka předních peněz 6 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Vděka 14 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Honzového na posledních 
penězích 40 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jakub Adamů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jakub Adamů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jakub Adamů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jakub 
Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jakub 
Adamů na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka za g[runt] 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jakub Adamů na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka za g[runt] 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jakub Adamů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 3 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Jakub Adamů položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka peněz ročních 2 zl. 
   Leta 1616 Ondry Žákového Jakub Adamů položil za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka peněz ročních 3 zl. 

  f 102b 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jakub Adamů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jakub Adamů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vděka 3 zl. 
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   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
n[ebožtíka] Jakuba Adama prodán jest grunt tento Mikulášovi, 
synu n[ebožtíka] Jakuba Adamového, za sumu 80 zl bez závdanku 
a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a odbývání robot a jiných povinností 
panských i obecních Jan Hrbatý, Krištof Olomúcký a Martin 
Lejzů S.R.S.a N. 
   Letha 1625 za fojta Martina Kašparového Mikuláš, syn Jakuba 
Adamového, s povolením pana ouředníka prodal jest tento grunt 
se vším příslušenstvím Janovi Kokšovi za summu 80 zl. Závdanku 
dal 7 zl 15 gr, ostatek má dopláceti ročně po 3 zl. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení gruntu, 
povinnosti panské i obecní Adam Štípský a Matouš Matulíků   
S R S a N. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jan Kokeš prodal 
ten g[runt] ut s[upr]a Adamovi Štípskému za 80 zl. Závdanku 
dal jemu 4 zl a což více Jan Kokeš na něm zaplaceného měl, to 
jest Adamovi pustil, ostatek summy platiti má ročně po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
grunthu a povinnosti panské i obecní Pavel Krejčířů a Václav 
Bělíků S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Adam Štípský položil za 
grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honzového 1 zl 15 gr. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Adam Štípský položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honzového peněz ročních 
1 zl 15 gr. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Adam Štípský položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honzového peněz ročních 
1 zl 15 gr. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Adam Štípský položil za 
g[runt], který p[an] Šimonu Tesařů za dluh neb[ožtíka] Jakuba 
Tesaře přijal 1 zl. 

  f 103a 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Adam Štípský 
položil za grunt, který p[an] Šimon Tesařů za dluh nebo[žtíka] 
Jakuba Tesaře přijal 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Adam Štípský položil za 
grunt peněz ročních, které p[an] Šimon Tesařů přijal 2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Adam Štípský položil 
za grunt a ty přijala manželka n[ebožtíka] Šimona Tesaře 1 zl 
15 gr. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Adam Štípský položil 
za grunt a ty přijala manželka Šimona Tesaře z města Strážnice 
1 zl 15 gr. 
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   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Adam Štípský položil za 
grunt peněz a ten přijala Anna, manželka n[ebožtíka] Matouše 
Sečkaře, 1 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipova Adam Štípský položil za 
grunt 1 zl. Ten přijala Johanka, manželka Jiříka Branecského 
v městě Strážnici. 
   Leta 1640 za fojta Pavla Kavalíra Adam Štípský položil za 
grunt 1 zl a ten přijala Anna, manželka n[ebožtíka] Matúše 
Sečkaře. 

  f 103b 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Adam Štípský prodal 
svrchu psaný grunt Matoušovi Řitkovému za tu summu, jakž jej 
sám měl, za 80 zl, a co na něm zaplaceného Adam Štípský měl, 
to jest Matoušovi Řitkovému dobrovolně daroval, totiž 26 zl. 
Více závdanku na týž grunt položil 8 zl a tak na něm v summě 
zaplaceného má 34 zl, ostatní summy dopláceti komu náleží po   
2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a 
obecní i placení gruntu Matouš Karvinský a Adam Štípský 
S.R.S.A N. 
   Více za týž rok svrchu psaný položil 1 zl. Ten přijala 
Anna, manželka neboštíka Matouše Sečkaře. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického a starších jeho 
prodal Matouš Řitkův ten grunt ut s[upr]a Václavovi Slezinovi 
za summu 80 zl. Závdanku mu dal při odevzdávce 9 zl 15 gr, 
protiv tomu jemu všecko to pustil, cokoliv na tomž gruntě 
vyplaceného jměl, totiž 27 zl, placením po 2 zl každoročně. 
Odevzdán za volný a svo[bodný]. Rukojmě Ondra Nožička a Jan 
Nožičků S R S a N. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Koláře Václav Slezina položil a 
zůstává za ouřadem 1 zl. 
   Václav Slezina platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ty přijal Macek Gejdoš za rokh 
1647. 

  f 104a 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Václav Slezina položil 
peněz ročních 1 zl. A takovej jest z dovolením pana ouředníka 
a z rozeznání ouřadu Matějovi Gejdošovi připaden a přijal. A 
tak bude jemu povino ty peníze pokládati a žádnému jinému. 
   Letha Páně 1652 za fojta Mikuláše Vítka Václav Slezina 
prodal tento podsedek zase Janovi Šulhostovi za 80 zl.       
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             f 115a   
10 Grunt Jana Strážnického jinak Višenkového 
 
   Letha 1592 koupil jest Jan vejš psaný podsedek svůj od 
Eliáše za 100 zl. Závdanku témuž Eliášovi položil 16 zl a 
ostatek 84 zl náleží Eliášovi Vachové[mu]. Ty platiti má od 
letha 1592 při Vánocích po 7 zl. 
 Letha Páně 1592 položil nadepsaný Jan Eliášovi 7 zl. 
 Letha [15]93 položil nadepsaný Jan Eliášovi 7 zl. 

   Rukojmě za ten grunth Ondra Stošků, Jan Vděků, Ondra 
Martinů, Jan Tomků, Štěpán Rabáčků, Mikuláš Bartysů R.S.A.N. 
Letha [15]94 Jan Strážnický položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 7 zl. Ty jest přijal Ondra Řehušů. A tak ještě 
témuž Ondrovi náleží předních peněz 43 zl 7 ½ gr, ty se jemu 
pořadně po 7 zl pokládati mají. A ostatek náleží Eliášovi vejš 
psanému. 
   Letha [15]95 položil Jan Višenků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Ondrovi Řehušovi 7 zl. 

 f 115b 
   Letha [15]96 položil Jan Višenků za grunth peněz Ondrovi 
Řehušovi 7 zl. 
 Leta [15]97 položil Jan Višenka za grunt Ondrovi Řehušovi 7 
zl. 

   Leta [15]98 položil Jan Višenka za grunt svůj 7 zl. Ty 
přijal Ondra Řehušů. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položila Barbora 
Višenkova za grunt svůj Ondrovi Řehušovi 7 zl. 
   Téhož leta a za fojta ut s[upr]a Barbora Višenkova podli 
rozdílu statku podsedek napřed psaný i z vinohradem v Husí 
hoře koupila za summu 140 zl, z toho sobě porazila dílu svého 
56 zl 27 ½ gr. A tak mimo poražení dílu svého zůstává 
dopláceti summy 86 zl 27 ½ gr, placením od leta 1600 po 7 zl 
až do vyplnění 28 zl Ondrovi Řehušovi náležitých a potom od 
leta 1604 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M.Páně Jan Trpělka, 
Eliáš Vachů, Petr Honzů, Jan Vachů S.R.S.N. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Viktorin Podolský 
na místě manželky své 7 zl. Ty přijal Ondra Řehušův. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Viktorin Podolský 
za g[runt] 7 zl. Z toho vzal Ondra Řehuš ostatních peněz 1 zl   
7 ½ gr a Eliáš Vachů prvních peněz 5 zl 22 ½ gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Viktorin 
Podolský za grunt Eliášovi Vachovýmu 3 zl. 
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   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Viktorin 
Podolský za grunt 7 R. Ty přijal Eliáš Vachů, zůstává se jemu 
ještě dovzíti 4 R. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Viktorin 
Podolský za g[runt] 5 zl. Z toho vzal Eliáš Vachů ostatní 4 zl 
a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do Strážnice do 
truhlice sirotčí 1 zl. 

f 116a 
   Letha 1606 za fojta Jíry Sovky Viktorin Podolský prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Zpurnýmu za sumu 80 zl. Závdanku 
jemu dal 8 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po     
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Noha, Martin 
Slováků, oba z Strážnice, Jan Pánků z Radějova S.R.S.A N. 
 Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Višenky do Strážnice předních 
peněz 54 zl 7 ½ gr. 
   Viktorinovi Podolský[mu] mimo vzetí závdanku 17 zl 22 ½ gr. 
 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka Jan Zpurný položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do Strážnice 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jan Zpurný za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do Strážnice 2 zl 
15 gr. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jan Zpurný za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do Strážnice 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jan Spurný za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do Strážnice    
4 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Spurný 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do Strážnice 
3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Spurný 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do Strážnice 
4 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Spurný za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do Strážnice    
4 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Spurný za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do města peněz 
ročních, totižto 4 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Spurný položil za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do města 
Strá[žnice] 4 zl. 
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   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Spurný položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do města 4 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Spurný položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do města 4 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Spurný položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do města 4 zl. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Martin Kohout 
pojmouc sobě manželku po neb[ožtíku] Janovi Spurném položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Višenky do města 3 zl. 

  f 116b 
   Letha Páně 1632 za fojta Martina Kašparového Martin Kohout 
položil za g[runt] peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Višenky do města 5 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Martin Kohout 
položil za grunt, kteréž přijal pan Šimon Tesařů, v ty časy 
purgkmistr města Strážnice, k městu přináležející 2 zl 15 gr. 
   Letha 1635 za fojta Jiříka Kolářového Martin Kohout položil 
do Strážnice dvojích peněz 4 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Martin Kohout prodal 
grunt svůj podsedek Mathoušovi Matulíkovému za 100 zl. 
Závdanku položil Mathouš Martinovi Kohoutovému, kteréž on 
přijal 20 zl, platiti jej má ročně po 5 zl. Odevzdán jemu za 
volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Martin Kohout, 
Martin Blákora S R S N. 
   Letha 1637 za fojta Nožičkového Mathouš Matulíků položil za 
g[runt] a ty přijali k obci města Strážnice pan purgkmistr 
Jankho 5 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Višenkových. 
   Leta 1638 Matouš Matulíků položil za grunt k obci města 
Strážnice peněz a ty přijal pan Martin Mráz, purgkmistr téhož 
města, 5 zl. 

f 117a 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Matouš Matulíků položil 
za grunt 4 zl. Ty jsou vydány k obci města Strážnice, přijal 
jich pan purgkmistr Jiřík Praštěk. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra položil Matouš Matulíků 
za grunt ročné peníze 4 zl. Ty přijal Martin Miškéř z města 
Strážnice. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra položil Matouš Matulíků 
za grunt svůj peněz 2 zl. Ten přijal Martin Miškéř do města 
Strážnice. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Matouš Matulíků 
položil za g[runt] svůj 4 zl. Ty přijala vdova Miškéřova. 
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   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa [Matouš] Matulíků položil a 
přijala vdova Miškéřova 1 zl. 
   Mathouš Matulíků platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 3 zl. Ty přijala Anna, manželka Martina 
Mastného, za rok 1646. 
   Leta 1648 za fojta Jíry Zátopy položil Matouš Matulíků a ty 
přijala Anna Mastná 2 zl, kteréž hned zase Jura Matoušků na 
s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Benky přijal za ty čtyri 
přebratý zlatý, co na Janu Bukovském přebrala, totiž ta Anna 
Mastná. 

f 117b 
   Letha Páně 1652 za fojta Mikuláše Vítka pojmouc sobě Pavel 
Zvěřina manželku po Matoušovi Matulíkovi ujal ten podsedek  
100 zl na placení ročně po 5 zl, však když se rozdíly mezi 
nimi stanou, má jeho díl napřed poražen býti. Odevzdán jemu za 
volný. Rukojmě Mikuláš Javornický a Jíra Zátopa S R S a N.        
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             f 127a 
11 Grunt Petra Honze 
 
   Letha 1594 v pátek před svatým Pavlem na víru křesťanskou 
obrácení koupil j[es]t Petr Honzů podsedek od Bartoně 
Martinkova za 100 zl. Na kderoužto sumu jest ten Petr 
Martinkovi závdanku položil 17 zl. S toho závdanku dáno 
Honzovi Kittnarovi 5 zl a sir[otkům] Jana Dukova 1 zl a 
ostatek toho závdanku vydáno témuž Martinkovi Bartoňových    
11 zl. 
   A mimo ten závdanek náleží na témž gruntě od letha [15]94 
při Vánocích dopláceti ještě 83 zl, zejména těmto: 
   Item Honzovi Kittnarovi 29 zl. Ty jemu pořadně jíti mají po 
6 zl. 
   Item Janovi Hulínskému náleží též 42 zl. 
   Item Bartoňovému Martinkovi na posledních penězích 12 zl. 

  f 127b 
   Těch 12 zl tenž Martinek napřed psanému Petrovi Honzovi 
k vlastnosti oddal a tak tu Martin již zaplaceného s tím 
závdankem a těmi 12 zl má 29 zl. 
   Rukojmě za ten grunth osoby zejména tyto: Jíra Jalový, 
Pavel Mléčko, Eliáš Vachů, Jíra Honzů, Ondra Rohušů, Ondra 
Peterka S.R.S.N. 
   Letha [15]94 Petr napřed psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 zl. Ty sou vydány Honzovi Kitnarovi. 
   Letha [15]95 jakož jest Janovi Hulínskému na napřed psaném 
gruntě náleželo 42 zl, takové peníze jest Petrovi Honzovému, 
držiteli téhož grunthu, prodal všech 42 zl, kteréž se jemu na 
zaplacení gruntu jeho poraziti mají, dal jemu za každý zlatý 
po 6 gr. 
   Letha [15]95 položil Petr napřed psaný za grunt svůj 
Honzovi Kitnarovi 6 zl. 
   Letha [15]96 položil Petr napřed psaný za grunth Honzovi 
Kitnarovi 6 zl. 
   Leta [15]97 položil Petr napřed psaný za grunt svůj Honzovi 
Kitnarovi 6 zl. 

  f 128a 
   Letha [15]97 prodán grunt napřed psaný od Petra Honza 
Jurovi Huňkovi se vším k tomu gruntu příslušenství[m], což 
k němu prv náleželo, za 110 zl. Závdanku položil Jura Huňka 
Petrovi Honzovi 20 zl a ostatek platiti má od letha [15]98 po 
7 zl. Rukojmě za p[lacení], o[pravu] g[runtu] i povinnosti 
panské Matouš Pavlíků, Martin Kučků, Zachariáš Nožičků, Martin 
Sovků      S R S A N. 
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   Leta 1598 položil Jíra Huňka za grunt svůj 7 zl. Z toho 
dáno ostatních peněz Honzovi Kitnarovi 5 zl a Petrovi 
Honzovýmu prvních peněz podle skoupení 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jíra Huňka za 
grunt svůj Petrovi Honzovi 7 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Jíra Huňka za grunt 
svůj Petrovi Honzovi 7 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Huňka za 
grunt Petrovi Honzovi 7 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Jíra Huňka prodal 
podsedek ut s[upr]a s tím se vším, což k němu od starodávna 
náleží, Mikulášovi Hřívovi za sumu 140 zl. Závdanku jemu dal  
23 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 7 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Raků, Jan Sovků, 
Ondra Hulů, Viktorin Podolský S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Hříva za 
grunt Petrovi Honzovi 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Mikuláš Hříva za 
g[runt] Petrovi Honzovi 7 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Mikuláš Hříva za 
g[runt] Petrovi Honzovi 7 zl. 
                          Pusté místo 

  f 128b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka ouřad radějovský prodali 
požár z roli, co k němu od dávna náležely, pozůstalý po 
n[ebožtíku] Mikulášovi Hřívovi Mikulášovi Zádveřskýmu za summu 
44 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 při každých 
Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav 
Duků, Jíra Vachů S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Mikuláš Zádveřský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honzového 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Mikuláš Zádveřský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honzového 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mikuláš 
Zádveřský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honzového 
1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mikuláš 
Záleský (!) za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra 
Honzového   2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Záleský za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honzovýho 2 zl. 
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   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Mikuláš Záleský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honza 2 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového Mikuláš Záleský položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honza 2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Mikuláš Záleský položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honza peněz ročních   
2 zl. 
   Téhož leta za téhož fojta Mikuláš Zádveřský prodal grunt 
svůj Jurovi Hanzlovému za summu 51 zl. Závdanku dal jemu     
20 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Spurný a Mikuláš Zádverský. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jura Hanzlů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honza 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jíra Hanzlů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honza 2 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti Jíry 
Hanzle prodán jest grunt tento Mikulášovi Fraňkovému za summu 
51 zl. Závdanku dal 3 zl, ty přijala manželka vdova, 

  f 129a 
pozůstalá po n[ebožtíku] Jurovi Honzovém, platiti jej má po   
2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání povinností panských i obecních Adam Štípský a Martin 
Hejdúšek S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Mikuláš František 
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honza 1 zl. Zůstávají 
za ouřadem. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Mikuláš František 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Honza. Ty 
zůstávají za ouřadem radějovským 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Mikuláš František 
položil s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Honza 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Mikuláš František 
položil s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Honza a zůstávají za 
ouřadem 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Mikuláš František 
položil za grunt a poněvadž ten sirotek Jura Honzů z gruntu 
jest zběhl, ta všecka spravedlnost, co se jí dopláceti 
vynajíti může, do JHM důchodův připadnouti má. Na to Mikuláš 
František položil 1 zl, ten jest přijat do důchodův JHM. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Mikuláš František 
položil za grunt peněz a ty jsou přijaty podle svrchu psaného 
zápisu po sirotku zběhlým do důchodův strážnicských 1 zl. 
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   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra Mikuláš František položil 
za grunt ročních peněz 1 zl. Ty sou odvedeny po zběhlým 
sirotku Jíry Honzového do důchodův strážnických. 

                           f 129b 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Mikuláš František 
položil 1 zl. Ten přijal Jan Blanenský, písař důchodní, do 
důchodů JHM. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Mikuláš František 
zemřel, fojt a starší prodali ten grunt zase Jakubovi 
Piptáčkovi za 51 zl, placení po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě 
Pavel Bukovský a Martin Bajer S R S a N. 
   Jakub Piptáček platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ty přijal fojt a starší na 
sirotky Mikuláše Františka za rokh 1647. 
 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Jíry Zátopy prodán jest týž grunt Michalovi Bukovskýmu za 
summu 51 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 2 zl Janovi 
Františkovi. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Pavel Zvěřina, Matěj Ostracký     
S R S A N. 
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             f 139a 
12 Grunt Mikoláše Valouna 
 
 Ten Mikuláš má svůj podsedek zaplacenej. 

   Letha 1594 Mikoláš vejš psaný prodal grunth svůj Matoušovi 
Pavlíkovi s koňmi, vozem, pluhem a kus žita osetýho nad 
Hliníkem za sumu 120 zl. Závdanku dal témuž Mikolášovi 12 zl, 
platiti má od téhož letha [15]94 při Vánocích pořadně po 6 zl. 
Rukojmě za placení, opravu gruntu, též i povinnosti Jeho 
Milosti Páně zejména tito: Eliáš Vachů, Ondra Martinů, Jan 
Krejčí, Jíra Rabáček R.S.N. Ta spravedlnost vejš psaná náleží 
Mikolášovi Valounovi. 
   Letha [15]94 vejš psaného letha položil Matouš za grunth 
svůj peněz purgkrechtních Mikolášovi Valounovi 6 zl. 
   Letha [15]95 položil Matouš Pavlíků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Letha 1596 položil Matouš Pavlíků za grunth Mikolášovi 
Valounovi 6 zl. 
   Leta [15]97 položil Matouš Pavlíků za grunt Mikolášovi 
Valounovi 6 zl. 
   Leta 1598 položil Matouš Pavlíků za grunt 6 zl. Ty přijal 
Mikuoláš Valounů. 

f 139b 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Matouš Pavlíků 
za grunt svůj 6 zl. Ty sou dány do truhlice sirotčí na 
s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Valouna. 
   Leta 1600 za fojta Jana Rezkového Martin Pavlíků prodal 
podsedek svůj Jírovi Zálešákovýmu za sumu 120 zl. Závdanku 
jemu dal 19 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 6 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Zálešáků, Pavel 
Novák, Ondra Nožičků, Ondra Řehušů, Martin Klučků S R S N. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Jíra Zálešáků za 
posdedek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Valouna 6 zl. Ty 
jsou dány do truhlice sirotčí. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Zálešáků za 
podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Valouna 3 zl. Ty 
jsou dány do truhlice sirotčí. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jíra Zálešáků 
za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Valouna 1 zl    
15 gr. Ty sou dány do truhlice sirotčí. 
   Vydáno z těch peněz Mikuláše Valouna Bartoňovi 8 zl 7 ½ gr 
a Lidě sestře jeho též vydáno 3 zl 11 ½ gr. 
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   Jakož náleželo Mathoušovi Pavlíkovýmu na tomto gruntě peněz 
vyplacených 29 zl, ty jest prodal Bartoňovi, s[irotku] 
n[ebožtíka] Mikuláše Valouna, a Lidě sestře jeho, za hotových 
6 zl 23 gr. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jíra Zálešáků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Valouna 6 zl. Z toho 
dáno Bartoňovi n[ebožtíka] Mikuláše Valouna 5 zl, aby sobě 
vinohrad koupil. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jíra Zálešáků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Valouna 6 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka fojt a starší prodali 
podsedek i s jiným k tomu od starodávna příslušenstvím 
Jakubovi Ejvanovskýmu za summu 40 zl bez závdanku, platiti má 
při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Viktorin Podolský, Jan Zpurný S.R.S.A N. 

f 140a 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jakub Ejvanovský 
za grunt Dorotě, nápadnici po n[ebožtíku] Bartoňovi Balúnovi,   
3 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jakub Ejvanovský 
za grunt Dorotě, nápadnici po n[ebožtíku] Bartoně Balúna,     
2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jakub Ejvanovský 
za g[runt] Dorotě, nápadnici po n[ebožtíku] Bartoňovi 
Balúnovi, 2 zl.     
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jakub 
Ejvanovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožky] Doroty Balúnky   
2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jakub 
Ejvanovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožky] Doroty Balúnky 
ročních peněz 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jakub Ejvanovský za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožky] Doroty Balúnky 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jakub Ejvanovský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožky] Doroty Balúnky 3 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového Jakub Ejvanovský položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožky] Doroty Valounky 3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Jakub Ejbanovský položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožky] Doroty Balounky 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jakub Ejbanovský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožky] Doroty Balounky 3 zl. 
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   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Jakub 
Ejvanovský položil za grunt na s[irotky] n[ebožky] Doroty 
Balonky 3 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
Jakuba Ejvanovského prodán jest grunt tento Ondrovi Glivickýmu 
za summu 60 zl. Závdanku položil 3 zl a platiti jej má počna 
při posudcích po 3 zl rok po roku. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i 
obecní Matouš Matulíků a Adam Štípský S.R.S.a N. Ten závdanek 
3 zl přijala Margeta, vdova pozůstalá po n[ebožíkovi] Jakubovi 
Ejvanovským.                  

Pusté                       
  f 140b 

   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového po odjití z gruntův 
panských Ondry Glivického fojt a starší radějovští prodali ten 
grunt Mikulášovi Matulovému za summu 60 zl, platiti jej má při 
posudcích po 3 zl každoročně. Odevzdán jest za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Vácslav Macháčků a Matouš Benka 
S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Matulů prodal ten 
g[runt] Pavlovi Mrouhalovi za summu 60 zl bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Mikuláš František a Jíra Ondrů S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového prodal ten grunt 
pustý Pavel Mrouhalových Jírovi Šťastnému za summu 60 zl, 
placení rok po roku po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a opravy gruntu a všelijaké povinnosti své 
vrchnosti odbejvání a obci Mikuláš Javornický, Vítek Slezák 
S.R.S.N. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jíra Šťastných položil 
prvních peněz ročních a ty zůstávají za ouřadem radějovským    
1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jíra Šťastných položil 
za grunt, ty přijala obec radějovská 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jíra Šťastných položil 
za grunt k obci radějovské a přijaty jsú 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jura Šťastných položil 
za grunt ročné peníze 1 zl. Ty přijala obec radějovská. 
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  f 141a 

   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jura Šťastných položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Jura Šťastných 
položil k obci radějovský 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jura Šťastných položil a   
přijala obec radějovská 1 zl. 
                                                                                    
   Jíra Šťastných platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ty přijal ouřad radějovský za rok 
1647. 
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             f 153a 
13 Grunt Ondry Řehušova 
 
   Ten Ondra Řehušů má grunth svůj podle zápisu knih starejch 
dlouhých v listu 85 v sumě za 78 zl, na kterejž jest s podílem 
poraženejm manželky jeho a penězi po letech splacenými do 
letha 1592 vyplnil 70 zl.  
   A tak ještě od letha 1593 při Vánocích dopláceti má 
sirot[kům] nebo[žtíka] Jana Duchkova 8 zl. Ty jest povinnen 
vyplniti letha [15]94 6 zl a letha [15]95 2 zl. 
   Letha [15]94 položil Ondra Řehuše za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Letha [15]95 položil Ondra Řehuš za grunth svrchu psaný 
ostatní peníze s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Duchka 2 zl. A tak 
má grunt svůj zaplatcený. 
       [Pustý] 

  f 153b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Kateřina, pozůstalá vdova 
po neb[ožtíku] Ondrovi Řehušovi, prodala požár ze vším k němu 
od starodávna příslušenstvím Vítkovi Hladasovi za summu 30 zl 
bez závdanku, platiti má při Vánocích od letha 1609 po 3 zl. 
Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě Václav Mihotů, Jan 
Gybal, Macek Gybal S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Vítek Hladěsa za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Vítek Hladěsa za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Vítek 
Hladěsa za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Vítek Hladík(!) 
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Lejzovi z Němčic za sumu   
40 zl. Závdanku jemu dal 11 zl, ostatek platiti má od letha 
1612 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan 
Chaloupka, Vítek Hladík R S N. 
   Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Jan Lejza za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Lejza za g[runt] 
na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka Jan Lejza prodal podsedek 
svůj Adamovi Štípskýmu za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 16 zl 
a ostatek platiti má po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
Rukojmě Martin Kašparů, Ondra Zbachalic(?) S R S N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil týž Adam Štípský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 3 zl. 
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  f 154a 

   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Adam Štípský položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše  
3 zl. 
   Jakož na tom gruntě náleželo na posledních penězích Vítkovi 
Hladišovi(!) 5 zl, ty jest prodal Adamovi Štípskému za       
24 ½ gr. A tak Vítek na tom gruntě nic více nemá. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Adam Štípský položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Adam Štípský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Adam Štípský 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 3 zl. 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového Adam Štípský 
prodal ten podsedek požár Jurovi Horčicovi za 10 zl bez 
závdanku, platiti je má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Hrbatý a Jan Štípský S R S a N. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jíra Horčica prodal ten 
grunth Mikulášovi Matulovi za summu 15 zl. Závdanku dal jemu   
5 zl a ostatek summy platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Hrbatý a Martin Blákora S.R.S.N. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Matulů položil za 
g[runt] peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Řehuše    
1 zl. Ten přijal Jan Nožička na místě manželky své. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Matulů položil za 
g[runt] Janovi Nožičkovi 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového prodal ten podsedek 
Mikuláš Matula Martinovi Kručkovi a on ho ujal na doplacení 
summy za 15 zl. Závdanku položil 1 zl, přijala ho Kateřina, 
nápadnice ne[božtíka] Ondry Řehuše, platiti jej má po 1 zl. 
Jest odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení a 
opravu gruntu i odbejvání povinností vrchnosti a obci Mikuláš 
Matulíků, Mikuláš Javornický S R S N. 

  f 154b 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodal podsedek Martin 
Kruček Martinovi Bajarovi, tak jakž jej sám měl koupenej, na 
doplacení summy za 15 zl. Závdanku položil 4 zl a placení po  
1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravení gruntu, 
povinnosti panské odbejvání Petr Hranický, Václav Štěrba 
S.R.S.N. 
   Tohoto letha ut supra Martin Bajar položil 1 zl. Přijal jej 
Martin Štípský. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Martin Bajar položil 
za grunt peněz a ty přijal Martin Štípský 1 zl. 
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   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Martin Bajar položil 
za grunt a ty přijal Adam Štípský 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Martin Bajar položil za 
grunt peněz a ten přijal Adam Štípský 1 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Martin Bajar přijal za 
grunt 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Martin Bajer položil za 
grunt ročné peníze 1 zl. Ty přijal Adam Štípský. 

f 155a 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Martin Bajar položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Adam Štípský. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Martin Bajer 
položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal Adam Štípský. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Martin Bajar položil peněz 
ročních, zůstává za úřadem 1 zl. 
   Martin Bajar platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jan Chrapových na 
místě Dorothy manželky svej, dcery Adama Štípského za rok 
1646. 
   Leta Páně 1648 za fojta Jíry Zátopa Martin Bajar položil 
peněz ročních a přijal Jan Chrapových na místě manželky svej, 
totiž 1 zlm. 
   Leta Páně 1652 Martin Bajer za fojta Mikuláše Vítkových 
položil peněz ročních 1 zl. Ty přijal Jan Chrapových na místě 
manželky své. 
   A tak týž Martin Bajar má týž grunt zouplna a docela 
zaplacený a předal 1 zl, kterýžto Jan Chrapků má Martinovi 
Bajarovi zase navrátiti.    
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             f 165a 
14 Grunt Jíry Jalového 
 
   Letha 1590 koupil jest Jíra Jalových podsedek od Pinkusa 
Žida z Strážnice z dovolením pana ouředníka podle zápisu kněh 
starejch dlouhejch v listu 39 za 60 zl. Na kteroužto sumu 
závdanek a peněz purgkrechtních vyplnil témuž Pinkusovi Židovi 
do letha 1593 18 zl a ještě od letha [15]94 dopláceti má témuž 
Pinkusovi Židovi při Vánocích po 4 zl – 41 zl. Rukojmě za 
placení toho grunthu Jíra Škrabal, Jíra Salašnejch, Ondra 
Salašnej S.R.S.A.N. 
   Letha [15]94 Jíra vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtní[ch] Pinkusovi Židu 4 zl. 
   Letha 1595 položil Jíra Jalových peněz purgkrechtních 
Pinkusce Židovce 4 zl. 
 Letha [15]96 položil Jíra Jalových peněz Pinkusce Židovce 4 
zl. 

   Leta [15]97 položil Jíra Jalových peněz purgkrechtních 
Pinkusce Židovce 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Jíra Jalových peněz purgkrecht[ních] za 
grunt Pinkusce Židovce 4 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jíra Jalových 
za grunt svůj Pinkusce Židovce 4 zl. Zůstávají při starších, 
sú vydány zeti Pinkusčiné[mu]. 

  f 165b 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Jíra Jalových 
Pinkusce Židovce 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Jalových 
Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jíra Jalových 
za grunt Pinkusce Židovce 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jíra Jalový za 
grunt Pinkusce Židovce 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jíra Jalový za 
g[runt] Pinkusce Židovce 4 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky podli rozdílu statku, 
zůstalýho po n[ebožtíku] Jírovi Jalovým, Mikuláš Holý ujal na 
díl Anny manželky své podsedek požár ve 30 zl. Z toho sobě 
srazil dílu po dotčené manželce své 27 zl, zůstává dopláceti 
Pinkusce Židovce 3 zl, placením po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Urban Kožů, Pavel Žák, Jíra Holý S R S A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Mikuláš Holý za 
grunt Pinkusce Židovce 1 zl. 



 

 

   Letha 1609 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Holý za 
g[runt] Pinkusce Židovce 2 zl. Tak má zaplacený. 
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   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa Mikuláš Holý prodal týž 
svrchu psaný grunt Ondrovi Popelkovi za summu 25 zl. Závdanku 
mu dal 3 zl, platiti má od letha 1611 po 3 zl. Odevzdán mu za 
volný a svobodný. Rukojmě Jakub Tesař, David Rovně S.R.S.N. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Ondra 
Popelka za g[runt] Mikulášovi Holýmu 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Ondra 
Popelka Mikulášovi Holýmu 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Ondra Popelka za 
g[runt] Mikulášovi Holýmu 3 zl. 

  f 166a 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Ondra Popelka za 
g[runt] Mikulášovi Holýmu peněz 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka Ondra Popelka prodal 
podsedek svůj Janovi Krejčířovi za summu 60 zl. Závdanku mu 
dal 19 zl, ostatek platiti má po 3 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za něj tito jsou: Ondra Popelka, Jan Zyklů a 
Jan Pánků S R S N. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Krejčířů prodal ten 
grunt zase Jírovi Slámkovi za summu 60 zl. Závdanku dal Jíra 
Janovi 19 zl, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě Matěj Kybal a Jan Krejčířů S R S N. Stalo 
se letha svrchu psaného. 
   Letha svrchu psaného Jíra Slámka položil za grunt 
Mikulášovi Holý[mu] 3 zl. 
   Jíra Slámka skoupil sám na sebe a na gruntě tom peněz, což 
Ondra Popelka na něm zaplaceného a vydělaného měl 32 zl, od 
téhož Ondry Popelky za 3 vědra 1 čtvrt vína. A tak Ondra 
Popelka na tom gruntě nic nemá. Ac[tum] ut s[upr]a. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Slámka prodal 
ten grunt Mikulášovi Řidkovému za summu 90 zl. Závdanku dal 
jemu 9 zl, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě Urban Ambrů, Jan Krejčířů a Jura Slámka   
S R S N. 
   Téhož letha svrchu psaného Mikuláš Řitků položil za grunt  
3 zl. Ty přijal Mikuláš Holých. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Řitků 
položil za grunt Mikulášovi Holých ostatní 4 zl. 
   Letha svrchu psaného Mikuláš Řitků prodal ten grunt Jírovi 
Slámkovi za summu 60 zl. Závdanku dal 15 zl, platiti má ročně 
po 3 zl. Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. Rukojmě Urban 
Ambrů a Matouš Řitků S R S a N. Ten grunt jest zaplacen. 
                            Pusté 
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   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového fojt a starší 
prodali ten g[runt] požár Janovi Kašparovému za summu 30 zl 
bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Branický, Pavel Holota S R S N. 

  f 166b 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Jan Kašparů položil 
za grunt, kteréž přijal ouřad radějovský 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového prodala vdova Babuše, 
vdova zůstalá po n[ebožtíkovi] Janovi Kašparovém, Janovi 
Chrapovému grunt za summu na doplacení summy, jakž se 
v registrách vynajde. Závdanku položil, kteréž přijala Babuše 
na místě manžela svého 6 zl, placením jej má po 2 zl ostatní 
summy. Rukojmě Jan Bukovský a Jan Štěrba S R S N. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jan Chrapových položil 
za grunt a ty přijala obec radějovská 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra položil Jan Chrapových 
za grunt ročné peníze 1 zl a ty přijala obec radějovská. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra položil Jan Chrapových za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického položil Jan 
Chrapových k obci radějovskej 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jan Chrapových položil a 
přijala obec radějovská 1 zl. 
   Jan Chrapových platí za grundt svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijali fojt a starší 
radějovští za rok 1647. 

  f 167a 
   Leta Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jan Chrapových položil 
ročních peněz a přijal ouřad radějovský, totiž 1 zlm.   
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             f 177a 
15 Grunt Jíry Rabáčka 
 
   Letha 1590 Jíra Rabáček ujal j[es]t podsedek od Eliáše 
podle zápisu knih starejch dlouhých v listu 9 vyfrejmarčenej, 
kterýž jest byl za 80 zl koupený, na kterémžto gruntě jest 
témuž Jiříkovi zaplacených odvedl 52 zl. 
   A tak ještě Pinkusovi Židovi do Strážnice od letha [15]91 
dopláceti se má 28 zl. 
   Letha 1592 za letho [15]91 položil Jíra Rabáček peněz 
purgkrechtních dvojích Pinkusovi Židovi do Strážnice 6 zl. 
   Letha 1593 při Vánocích Jíra Rabáček položil Pinkusovi 
Židovi 4 zl. A tak ještě témuž Židu od letha [15]94 dopláceti 
náleží 18 zl. 
   Letha [15]94 Jíra vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Pinkusovi Židu 4 zl. 
   Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Pinkusce Židovce 4 zl. 
   Letha [15]96 položil Jíra vejš psaný za grunth peněz 
Pinkusce Židovce 4 zl. 
 Leta [15]97 položil Jíra Rabáček Pinkusce Židovce 4 zl. 

   Leta [15]98 položil Jíra Rabáček za grunt svůj ostatních 
peněz Pinkusce Židovce 2 zl. A tak grunt svů[j] již zouplna 
doplatil. 
       [Pustý] 

f 177b 
   Letha 1606 za fojta Jíry Sovky ouřad radějovský prodali 
podsedek ut s[upr]a požár se vším k němu příslušenstvím i     
z vinohradem v Gruntích, pozůstalý po neb[ožtíkovi] Jírovi 
Rabáčkovi, Mikulášovi synu jeho za summu 50 zl. Z toho sobě 
srazil dílu svého 25 zl, ostatek dopláceti má při každých 
Vánocích po 3 zl, totiž za 25 zl, dítkám od Kuny sestry jeho 
zplozeným do Strážnice. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Václav Duků, Vaněk Vlachovský, Jan Zpurný S.R.S.N. 
    
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Mikuláš Rabáčků prodal 
požár půl podsedku bez vinohradu Urbanovi Ambrovýmu za summu 
30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má při Vánocích 
od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] 
Vaněk Vlachovský, Tomáš Janošů, Jan Ambrů S.R.S.A N. 
   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Dítkám od Kuny Rabáčkových splozeným do Strážnice předních 
peněz 25 zl. 
   Mikulášovi Rabáčkovi posledních peněz 3 zl. 
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   Letha 1609 za fojta ut s[upr]a položil Urban Ambrů 1 zl. 
Vydán jest z poručení p[ana] ouřed[níka] Mikulášovi Rabáčkovi. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Urban Ambrů za 
g[runt] svůj 2 zl. Vydán jest z poručení p[ana] ouřed[níka] 
Mikulášovi Rabáčkovi. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Urban 
Ambrů za g[runt] svůj 2 zl. Náleží dítkám n[ebožky] Kuny 
Rabáčkovy. Dány do truhlice sir[otčí] 1 zl a Mikuláš Rabáčků 
přijal 1 zl ostatní. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Urban 
Ambrů za g[runt] dítkám n[ebožky] Kuny Rabáčky 2 zl. Jsú 
v truhlici sirotčí. Z toho dáno Anně husopasce z poručení Její 
[Mil]osti Paní 1 zl. 

f 178a 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Urban Ambrů za 
g[runt] dítkám n[ebožky] Kuny Rabáčky peněz 2 zl. Zůstávají 
v truhlici sirotčí. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Urban Ambrů 
dítkám n[ebožky] Kuny Rabáčky za g[runt] 2 zl. Jsou přijaty 
k ruce panské. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Urban Ambrů položil za 
grunt na dítky n[ebožky] Kuny Rabáčkové 2 zl. Z toho dáno 
Mikulášovi Rabáčkovi z milosti 1 zl a 1 zl jest k ruce Jeho 
[Mil]osti Páně obrácen. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Urban Ambrů položil za 
grunt na dítky n[ebožky] Kuny Rabáčkové 2 zl. Ty sou obrácené 
k ruce JM Páně. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Urban Ambrů položil 
za grunt na dítky n[ebožky] Kuny Rabáčkové 2 zl. Ty sou 
obrácené k ruce JM Páně. 
   Letha svrchu psaného Urban Ambra prodal prodal ten grunt 
Jurovi Matouškovému za summu 47 zl. Závdanku dal 10 zl, 
platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě 
Jan Kybal a Ondra Popelka S R S A N. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jíra Matoušků 
položil za g[runt] na dítky Kuny Rabáčkové 2 zl. Ty sou 
obrácené k ruce JM Páně. 
   Téhož letha Jíra Matoušků prodal ten grunt Matoušovi 
Řitkovi za summu 60 zl. Závdanku dal 5 zl, platiti má ročně po  
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Žáků a 
Jíra Slámků S R S a N. 
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   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Mathouš Řitků 
položil za g[runt] na dítky n[ebožky] Kuny Rabáčkové 2 zl. 
Zůstávají za ouřadem. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Mathouš Řitků položil za 
g[runt] na dítky n[ebožky] Kuny Rabáčkové 3 zl. Ty přijal Jíra 
Čejkovský na místě Doroty manželky své. 

  f 178b 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Matouš Řitků 
položil za grunt, ty přijal Jíra Čejkovský 1 zl 15 gr. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Mathouš Řitků položil  
1 zl 15 gr Urbanovi Ambrožovému. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Mathouš Řitků položil 
za grunt Urbanovi Ambrožovému 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Mathouš Řitků položil 
za grunt, ty přijal Urban Ambrožů 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Matouš Řitků položil za 
grunt peněz a ty přijal Urban Ambrožů 1 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Matouš Řitků položil za 
grunt 1 zl. Ten přijal Urban Ambra. 
   Leta 1640 za fojta Pavla Kavalíra Matouš Řitků položil za 
grunt 1 zl. Ten přijal Urban Ambrož. 
   Letha 1641 za fojta Pavla Gavalíra Matouš Řitků položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Urban Ambrožův. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra Matouš Řitků prodal grunt 
s půl podsedkem Pavlovi Šrámkovému za summu 60 zl. Závdanku 
položil Pavel Šrámkův 9 zl, ty jest přijal Matouš Řitků a co 
na něm Matouš Řitků poročně zaplaceného měl, totiž 19 zl, ty 
jest jemu dobrovolně daroval, ostatní summy platiti po 2 zl. 
Odevzdán za volný. Rukojmě Martin Bajar a Jura Matoušků     
S R S N.              

  f 179a 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Pavel Šrámek 
položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal Urban Ambrožův. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Pavel Šrámek položil a 
přijal Urban Ambrožů 1 zl. 
   Pavel Šrámek platí za grundt svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ty přijal Urban Ambrů za rok 1647 
za fojta Jakuba Ondřejového. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Pavel Šrámek položil a 
přijal Urban Ambrů 1 zl. 
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   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Jíry Zátopy prodán jest toho půl podsedku Matějovi Gazdovi za 
summu 28 zlm, placením každoročně komu náležeti budou po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti 
panské i obecní Jíra Zátopa, Pavel Kolář S R S A N.   
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             f 189a 
16 Grunt Ondry Honzova 
 
   Ten Ondra Honzuov má podsedek s rolí od Václava Dukového 
vyfrejmarčenej za 100 zl, kterýžto grunth má zaplacenej. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka fojt a starší radějovští 
prodali podsedek i z rolí k tomu od starodávna přináležející, 
zůstalý po neb[ožtíku] Ondrovi Honzovém, Jírovi Vávrový[mu] za 
summu 50 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích 
po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Viktorin 
Podolský, Mathouš Velický, Kašpar Kašný S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Vávrů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Vávrů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 3 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Vávrů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 3 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra Vávrů 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra Vávrů 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 3 zl. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Rojkovi do Bzence    
7 zl 20 gr, ty jest prodal Jíriovi Vávrovýmu za hotových peněz 
1 zl 13 ½ gr. A tak na tom g[runtě] nic nemá. 

  f 189b 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Vávrů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Vávrů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 2 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Vávrů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového peněz 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Vávrů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jíra Vávrů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jíra Vávrů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 2 zl. 
   Leta 1628 za fojta Martina Kašparového po smrti Jíry 
Vávrového Barbora, vdova po něm zůstalá, prodala ten podsedek 
i s rolí k němu od starodávna přináležející Vácslavovi 
Macháčkovému za summu 50 zl. Závdanku dal jí 2 zl a Barbora 
naproti tomu cožkoli na něm zaplaceného měla, to všecko 
Vácslavovi pustila. Ostatek summy platiti má každoročně po    
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu  
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gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Štípský a 
Jíra Kolářů S.R.S.a N. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Vácslav Macháčků položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Honzového 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Václav Macháčků 
položil za grunt sirotkům n[ebožtíka] Ondry Honzového, 
zůstávají za ouřadem radějovským 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Václav Macháčků položil 
s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Honzového 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Václav Macháčků 
položil za g[runt] a ty zůstávají za ouřadem 1 zl. Vydány jsou 
s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry. 

  f 190a 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Václav Macháček 
položil za g[runt], ty přijal Jan Hudců z Hrubé Vrbky 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Václav Macháčků položil 
za grunt peněz a ty přijal Jan Hudců z Hrubé Vrbky 1 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Václav Macháčků položil 
za grunt peněz 1 zl. Ten přijal Jan Hudců do Hrubé Vrbky. 
 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického a spolu starších 
jeho Václav Macháček zemřel, Martu, vdovu pozůstalou po něm, 
Jan Hrbatý sobě pojal za manželku a ujal tenž podsedek v summě 
za 50 zl, placením po 2 zl. Odevzdán za volný. Ruk[ojmě] Jura 
Matušků a Matouš Matulík S R S a N. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jan Hrbatý položil a Jan 
Hudců do Vrbky bere 1 zl. 
   Jan Hrbatý platí za grundt svůj a položil na summu prodejnú 
peněz ročních 1 zl. Ty přijal fojt a starší na sirotky Jana 
Hudcového do Hrubej Vrbky za rok 1647. 

  f 190b 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Jíry Zátopy prodán jest týž podsedek Pavlovi Hrabalovi za 
summu 50 zlm bez závdanku, platiti má každoročně po 2 zlm komu 
náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní Martin Bajar, Mikuláš 
Voňavka S R S A N.  
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             f 201a 
17 Grunt Jana Krejčířova 
 
   Ten Jan Krejčířů má grunth svůj zaplacenej. 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolského Jan Krejčířů 
prodal podsedek svůj Martinovi Kašparovýmu za summu 125 zl. 
Závdanku jemu dal 30 zl a platiti má po 6 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Zyklů, Matouš Benka a Jan Spurný    
S R S a N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Kašparů za 
g[runt] 6 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Martin Kašparů za 
g[runt] Janovi Krejčímu 6 zl. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Krejčímu ještě mimo 
vyzdvižených peněz 83 zl, takových 83 zl prodal Martinovi 
Kašparovýmu za hotových 27 zl 20 gr. A tak týž Jan tu již nic 
více nemá. A Martin Kašparů má tento grunt zouplna zaplacený. 
   Letha 1624 za fojta Martina Kašparového Jan Hanáček 
z Bobalova majíce sobě tento grunt od švagkra svého Martina 
Kašparového darovaný, prodal jej Martinovi Brakulovi za summu 
60 zl bez závdanku, platiti jej má na Janovi Hanáčkovi ročně 
po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení 
a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Bělíků a 
Pavel Křižanů S R S a N. 

  f 201b 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Martin Brakula 
položil za g[runt] 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Hanáček 
z Bobalova. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Martin Brakula položil za 
g[runt] peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty přijal Jan Hanáček 
z Bobalova. 
   Letha 1633 Jan Hanáček z Bobalova majíc na tom gruntě 
k dobrání peněz ročních 57 zl, takové peníze z své dobré a 
svobodné vůle daroval jest jednu polovici, totiž 28 zl 15 gr, 
na kostel strážnický a druhých 28 zl 15 gr na klášter 
strážnický k dobírání področně podle odevzdávky napřed 
učiněné. Actum dne 20. Januarii za fojta Martina Kašparového. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Martin Brakula 
položil za grunt, ty jsou přijaty na kostel strážnický 15 gr a 
na klášter 15 gr, to jest v summě 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Martin Brakula položil 
na kostel strážnický a na klášter po 15 gr – 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Martin Brakula položil 
na kostel strážnický 15 gr a na klášter strážnický 15 gr, činí 
1 zl. 
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   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Martin Brakova(!) 
položil na kostel strážnicský 15 gr a na klášter 15 gr, činí  
1 zl. 
   Letha 1638 za fojta Jana Nožičkového Martin Brakova položil 
za grunt 1 zl. Jsou přijaty na kostel strážnicský 15 gr a na 
klášter strážnicský 15 gr. 

  f 202a 
   Leta Páně 1639 za fojta Jana Filipového týž fojt s ouřadem 
prodali grunt podsedek po Martinovi Brakovi Pavlovi Kavalírovi 
za tu summu, jakž starý zápis zní, placení poročně po 1 zl. A 
co na něm Martin Brakova zaplaceného měl, ty jsou Pavlovi 
Gavalírovi darovaný. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za opravy 
a placení gruntu Jan Rybecský a Jíra Štěrba S R S N. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra položil Pavel Kavalír za 
grunt svůj ročné peníze 1 zl. Ten přijal burgmistr strážnický 
Jura Praštěk půl zlatého na kostel a druhého do kláštera. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra položil Pavel Kavalír za 
grunt svůj 1 zl. Ten jest odevzdán na klášter strážnický 15 gr 
a na kostel městský 15 gr. Ty přijal pan Martin Mráz, 
purgkmistr strážnický. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického a starších jeho 
s[irotci] n[ebožtíka] Pavla Kavalíra prodali ten podsedek 
Petrovi Bártkovi za summu 60 zl. Závdanku dal 5 zl, protiv 
tomu jemu pustil 7 zl, co nebožtík vyplatil placením po 1 zl. 
Odevz[dán]. Rukojmě Jura Vítků a Matouš Solař S R S a N. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Petr Bár[t]kův položil na 
klášter a kostel strážnický 1 zl. Ten přijal p[an] Lorenc 
Peypolt, purgkmistr strážnický. 

  f 202b 
   Petr Bártků platí za grundt svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijal Lorenc Peypoldt, 
purgkmistr města Strážnice, totižto na klášter 15 gr a na 
kostel 15 gr za rokh 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Petr Bártků položil na 
kostel a klášter strážnický, totiž 1 zl. Mají se odvésti komu 
náležeti budou. 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Jíry Zátopy prodán jest týž grunt Mikulášovi Voňavkovi za 
summu 60 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti 
bude po 1 R. Odevzdán. Rukojmě za placení, povinnosti panské i 
obecní Lukáš Bukovský a Martin Sklenovský S R S N. 
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             f 213a 
18 Grunt Jana Vachova 
 
   Ten Jan Vachů má grunth svůj od Martina Tumi[h]raje koupený 
za 60 zl, kterýž již dávno zaplacený má. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky podle rozdílu statku 
n[ebožtíka] Jana Vachového Pavel syn jeho ujal grunt požár 
v summě 50 zl. Ty sobě srazil na díl svůj a tak má grunt 
zaplacený. 
 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra ten grunt Pavel Slovák 
po manželce ujal, tak jak ho ona zdědila. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra a ouřadu k němu 
přidaného jest prodán ten grunt zase Pavlovi Slovákovému, jakž 
v statku n[ebožtíka] Jana Vachového šacován byl, totiž za 
summu 200 zl bez závdanku, platiti každoročně po 4 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu a všelijaký povinnosti panské i obecné Urban Ambrů a 
Matěj Šelmovský S R S a N. 
   Letha ut s[upr]a položil tenž Pavel Slovák za grunt svůj 
ročních peněz 7 zl. Ty přijal Jura Pet[e]rka 3 zl 15 gr, item 
Kateřina Ondrova 3 zl 15 gr. 
   Item poráží sobě na tomž gruntě dílu svej manželky Zuzaně, 
pozůstalej dceři po n[ebožtíku] Jana Vachového 50 zl. 

  f 213b 
   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra Pavel Slováků položil za 
grunt peněz ročních 3 zl. Ten přijal Jura Pet[e]rka 1 zl     
15 gr, item Kateřina Ondrova 1 zl 15 gr. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Pavel Slováků 
položil 4 zl. Ten přijal Jura Pet[e]rka 2 zl, item Kateřina 
Ondrova 2 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Pavel Slováků položil 
ročních peněz 1 zl 15 gr. Z toho přijal Jura Pet[e]rka 22 ½ gr 
a Kateřina Ondrova 22 ½ gr. 
   Pavel Slováků platí za grundt svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 3 zl. Z toho přijal Jíra Peterka 1 zl 
15 gr a Kateřině Ondrovej náleží 1 zl 15 gr. Ty zůstávají za 
ouřadem radějovským za rok 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Pavel Slováků položil 
ročních peněz 2 zl. Z těch přijal Jíra Peterka 1 zl a Kateřina 
Ondrových 1 zl. 
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   Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Martina Bukovskýho Pavel Slováků prodal svrch u psaný grunt 
Jírovi Žákovému za summu tou, což na něm dopláceti měl a 
cožkoliv na tom gruntě zaplatil, to jest Jírovi Žákovi pustil, 
jakožto pastorku svému nebo[žky] mateře jeho. Ostatek platiti 
má komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jíra Chrústek a 
Pavel Tkadlců S R S A N.   
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             f 225a 
19 Grunt Anny, vdovy po neboštíkovi Tomkovi zůstalé 
 
   Letha 1584 jakož jest podle zápisu kněh starejch velikých 
v listu 147 nebožtík Jan Hanák, poslednější muž nadepsaný 
Anny, koupil grunth po témž Tomkovi zůstalý za 100 zl. 
Kterážto summa všecka tej Anně spolu s Janem, Pavlem a 
Dorotou, sirotky po nebož[tíku] Tomkovi Vojtkovým zůstalými, 
náležela. Kderýchžto 100 zl Jan Hanák platiti pořadně od letha 
1589 povinen byl při každých Vánocích po 4 zl. Na to jest 
položil Jan Hanák letha [15]89 a letha 1590 dvojích peněz po 4 
zl – 8 zl. 
   I poněvadž jest tenž Jan Hanák po vyložení těch dvojích 
peněz umřel a tej napřed psaný Anny bez dítek na témž gruntě 
zanechal, táž Anna, manželka po něm zůstalá, ten grunth 
platiti má po 4 zl. 
   S toho jednoho sta sobě táž Anna sráží dílu svého 57 zl    
15 gr a tak mimo těch 8 zl položenejch Anna děte[m] svým 
dopláceti od letha [15]94 při Vánocích zůstává 34 zl 15 gr 
pořadně po 3 zl. 
             f 225b 
   Letha [15]94 položila Anna Tomkova za grunth svůj 
purgkrechtních peněz 3 zl. 
   Jest požár, má se polovici o svatým Janě a druhou polovici 
při s[va]tým Václavě dáti. 
   Letha [15]96 položila Anna Tomkova za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. 
   Letha [15]97 Anka Tomkova prodala podsedek Martinovi 
Klučkovi se vším příslušenstvím, polovicí rži oseté za summu 
100 zl. Závdanku položil Martin Klučků 8 zl a ostatek platiti 
má od leta [15]98 po 5 zl. 
   Téhož leta [15]97 položil Martin Klučků ročních peněz 3 zl. 
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Ondra 
Honzů, Jura Huňků, Petr Honzů, Mikoláš Škrabalů a Jan Klučků 
S R S A N. 
   Leta 1598 položil Martin Kloučků(!) za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Vojtkového 5 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového Martin Kloučků prodal 
podsedek svůj Jírovi Petrášovýmu za summu 110 zl. Závdanku 
jemu dal 20 zl a koupil od něho 6 zl za hotový 1 zl. A tak týž 
Martin Klouček na tom gruntě nic nemá. Ostatek platiti má od 
leta [15]99 po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povin[nosti] J.M.Páně Jan 
Bartysů, Jakub Drašťů, Jíra Martinů, Petr Honz S R S N. 
   Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Petrášů za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Vojtkového 5 zl. 
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   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Jíra Petrášů za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Vojtkového 5 zl. 

  f 226a 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Petrášů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Vojtkového 4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jíra Petrášů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Vojtkového 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jíra Petrášů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Vojtkového 5 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jíra Petrášů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Vojtkového 5 zl. 

  
  Pusté místo 

 
   Na tom gruntě náleží předních peněz Matějovi Bešťákovi po 
Dorotě manželce jeho, dceři n[ebožtíka] Tomka Vojtkového     
25 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka fojt a starší prodali 
podsedek požár, pozůstalý po neb[ožtíkovi] Jírovi Petrášovi, 
Urbanovi Tesařovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan 
Sovka, Jakub Sečkař, Jakub Ejvanovský S R S A N. 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   Matějovi Bešťákovi předních peněz ut s[upr]a 25 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Petrášového 25 zl. 
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa Urban Tesařův prodal týž 
g[runt] Balcarovi Pernarovi za summu 59 zl. Závdanku mu dal    
9 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. Rukojmě Macek Gybal, Jan Gybal a Václav Dráb 
S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Balcar Pernar za 
g[runt] 2 zl. Ty přijal Matěj Bešťák. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Balcar 
Pernar Matějovi Bešťákovi 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Balcar 
Pernar Matějovi Bešťákovi 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Balcar Pernar 
Matějovi Bešťákovi 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Balcar Pernar 
Matějovi Bešťákovi za g[runt] 2 zl. 
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  f 226b 

   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Balcar Bernart(!) 
položil za grunt peněz ročních Matějovi Bešťákovi 2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Balcar Bernart položil za 
grunt Matějovi Bešťákovi peněz 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Balcar Bernart 
položil za grunt Matějovi Bešťákovi 2 zl. 
   Letha svrchu psaného Balcar Bernart skoupil od přípovědníků 
Zábrodských z Šumic polovici těch peněz, kteréž jim právně na 
rathouze města Strážnice po s[irotcích] n[ebožtíka] Jíry 
Petrášového, totiž z těch 25 zl 12 zl 15 gr. A tak ti 
přípovědníci tu nic více míti nebudou. A druhý díl přisouzen 
Janovi Spurnému do Radějova, ty jemu pokládati má po 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Balcar Bernart 
položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijal Matěj Bešťák. 
   A jakož jest Janovi Spurnému dílu jeho na posledních 
penězích 12 zl 15 gr náleželo, ty jest dobrovolně a z lásky 
daroval na kostel strážnický. A tak Jan Spurný již tu nic 
nemá. Ty přijdou, až se Matějovi Bešťákovi předních peněz 5 zl 
vyplatí po 1 zl. 

Pustý 
 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového fojt a starší 
prodali ten g[runt] požár Janovi Zinkalovi bez závdanku za 
summu 50 zl, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Václav Hrabala, Mikuláš Javornický     
S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Zinkal položil za 
grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Bešťáka, ty přijal Václav 
Bešťák 2 zl. 

  f 227a 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Zinkal položil za 
grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Běšťáka, ty přijal Václav 
Bešťáků 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jan Zinkal položil za 
grunt a ty přijala Dorota Bešťáčka 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jan Zinkal položil za 
grunt peněz a ty přijal Václav Bešťáků 1 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Jan Zi[n]kal položil za 
grunt 1 zl. Ten přijal Václav Bešťák. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jan Zingal položil za 
grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Václav Bešťák. 
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   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra Jan Zinkal položil za 
grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Václav Bešťák. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Jan Zingal položil a 
přijal Václav Bešťák 1 zl. 
   Jan Zingal platí za grundt svůj a položil na summu prodejnú 
peněz ročních 1 zl. Ten zůstává za ouřadem radějovským za rok 
1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jan Zingal položil 
peněz ročních a přijal ouřad radějovský na sirotky nebo[žtíka] 
Balcarky, totiž 1 zl. 

f 227b 
   Letha Páně 1652 za fojta Mikuláše Vítkového zemrouc Jan 
Zingl, zůstala manželka jeho po něm jménem Anna, kterou za 
manželku pojal Jíra Sobota a on ten podsedek ujal za 50 zl na 
roční placení po 3 zl. Však co Jan Zingel zaplaceného měl, 
nejsouc žádných jinších nápadníkův mimo manželku jeho, má se 
jemu napřed poraziti. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
všelijaké povinnosti panské i obecní Pavel Zvěřina a Mikuláš 
Javornický S.R.S.a N. 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Jíry Zátopy Jan Sobotů zemřel a po něm pozůstalo[u] vdovu Jíra 
Chrástka pojal ji sobě za manželku, takovej grunt se jemu 
připisuje za summu 50 zlm bez závdanku, platiti má každoročně 
komu náležeti budou po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jíra Bajar, 
Jíra Žáků S R S A N. 
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             f 237a 
20 Grunt Tomáše Svaté[ho] 
 
   Tomáš nadepsaný má ten grunth od Číšpivy za 124 zl koupený 
a již jej má zaplacenej. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového podle rozdílu statku 
Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Tomášovi Svatým, ujala 
podsedek ut s[upr]a v sumě 124 zl, z toho sobě srazila dílu 
svého 80 zl 17 ½ gr. A tak mimo poražení dílu svého zuostává 
sirotkom dopláceti sumy 43 zl 12 ½ gr, placením od letha 1605 
po 3 zl až do vyplnění sumy. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě (neuvedeni). 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka Zuzanana svrchu psaná 
prodala grunt ut s[upr]a s rolí k němu od starodávna 
přináležející Joachymovi Kalousovi za summu 60 zl bez 
závdanku, platiti má při každých Vánocích po 5 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jíry Mlynář, Jíra Zálešák, Mathouš 
Velický, Michal Trefný S.R.S.N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Joachym Kalus za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Svatého 3 zl. 
   Jakož náleželo na tom gruntě Zuzanně, manželce n[ebožtíka] 
Tomáše Svatého, na posledních penězích 16 zl 17 ½ gr, ty jest 
prodal Jan Sedláků z Bobalova, manžel dotčené Zuzanny, obci 
radějovské za hotových 2 zl 28 ½ gr. A tak Zuzanna na tom 
gruntě nic nemá. 
   Více prodal Jan Sedláků, což Zuzanně manželce jeho z dílu 
Jana, sirotka n[ebožtíka] Tomáše Svatého, z vejminky náleželo, 
jakž při statku napsáno jest, obci radějovské, totiž 12 zl    
17 gr 1 den za hotové 3 zl. A tak tu již nic nemá. 
 
             f 237b 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   Pavlovi, s[irotku] n[ebožtíka] Tomáše Svatého, samému 
náleží 27 zl 25 gr 2 ½ den.  
   Obci radějovské skoupených peněz od Jana Sedlákového 
z Bobalova 29 zl 4 gr 4 ½ den. 
   Letha 1609 za fojta ut s[upr]a položil Joachym Kalous za 
g[runt] 3 zl. Ty přijala obec radějovská na skoupené peníze. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Joachym Kalous za 
g[runt] 4 zl. Ty přijala obec radějov[ská] na skoupené peníze. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Joachym 
Kalous za grunt 5 zl. Ty přijala obec radějov[ská] na skoupené 
peníze. 
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   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Joachym 
Kalous za g[runt] obci radějovské 5 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Matouš Matulík na 
místě Joachyma Kalousa za g[runt] obci radějovské 5 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Matouš Matulík na 
místě Joachyma Kalusa za g[runt] obci radějovské peněz ročních 
5 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Matouš Matulík 
položil za grunt na obec radějovskou 5 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Matouš Matulík položil za 
grunt na obec radějovskou 5 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Matouš Matulík 
položil za grunt na obec radějovskou 5 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Matouš Matulík 
položil za g[runt] obci radějovské 5 zl. 
   Na tomto gruntě obec radějovská přebrala více, nežli jim 
náleželo podle bedlivého sečtení a vyhledání, totiž 17 zl    
25 gr 2 ½ den. Ty jsou povini sirotku navrátiti. 
   Letha 1619 za fojta Martina Kašparového obec radějovská na 
přebrané peníze položila na sirotky n[ebožtíka] Tomáše Svatého 
3 zl. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Mathouš Matulík 
položil za g[runt] obci radějovské 3 zl. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Matouš Matulík položil za 
g[runt] obci radějovské peněz ročních 2 zl. 

  f 238a 
   Letha 1632 za fojta Martina Kašparového Matouš Matulík 
položil za grunth obci radějovské peněz ročních 3 zl. A tak má 
ten grunth zaplacený. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Mathouš Matulík prodal 
grunt Janovi Cviklovému za 80 zl, závdanku přijal Mathouš 
Matulíků 14 zl, placení ostatní summy po 4 zl. Odevzdán jemu 
za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení 
gruntu Martin Kohout a Martin Blákora S R S N. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Mathouš Matulíček(!) 
přijal za grunt a ty přijal od Jana Cviklového 3 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Matouš Matulíček 
položil za grunt peněz a ty přijal Jan Cviklů 1 zl. Jest omyl, 
položil Jan Cvikl a Matouš Matulíčků ten zlatý přijal. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Jan Cviklů položil za 
grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijal Matouš Matulíků. 
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   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jan Cviklů za grunt 
peněz ročních položil 2 zl. Ty přijal Matouš Matulíků. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Gavalíra Jan Cviklů položil za 
grunt svůj ročních peněz 2 zl. Ty přijal Matouš Matulíčků. 

 f 238b 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jan Cviklů 
položil peněz ročních 2 zl. Ty přijal Matouš Matulíčků. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jan Cviklů položil a přijal 
Matouš Matulíků 1 zl. 
   Jan Cviklů platí za grundt svůj a položil na summu prodejnú  
peněz ročních 1 zl. Ten přijal Matouš Matulíků za rok 1647. 
 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jan Cvikl položil 
peněz ročních a přijal Matouš Matulíků, totiž 1 zlm. 
 
   Letha Páně 1652 za fojta Mikuláše Vítkového zemrouce Jan 
Zvikl, ukoupil od Doroty, manželky po něm pozůstalé, ten 
podsedek Jíra Bajer za 80 zlm. Závdanku položil hotových      
3 zlm, které Dorota k rukám svým přijala úplně, ostatek summy 
placení po 2 zl až do vyjití platiti má. Odevzdán za volný a 
svobodný. [Rukojmě] Jíra Kolář a Martin Bejer S R S a N. 
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             f 249a 
21 Grunt Ondry Stoškova 
 
   Letha 1586 podle zápisu knih starejch dlouhých v listu 77 
koupil jest grunth od Ambry Jursova za 120 zl. Na to jest tenž 
Ondra vyplnil do letha [15]91 114 zl 17 gr a ještě zůstává 
dopláceti od letha [15]92 5 zl 13 gr. Ty jest tenž Ondra za 
sebou zadržel, ty náleží obci radějovský, když se vyplní, bude 
míti grunth svůj zaplacený. 
   Letha [15]94 Ondra výš psaný položil za grunth svůj 
ostatních peněz purgkrechtních obci radějovský 5 zl 13 gr. A 
tak tenž Ondra má grunth svůj zaplacenej a žádnému nic dlužen 
není. 
   Leta 1600 za fojta Jana Rezskového Ondra vejš psaný prodal 
podsedek svůj z rolí, což k němu přináleží, Eliášovi Vachovýmu 
za summu 50 zl hotových. A tak již zouplna a docela zaplatil. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Stalo se v přítomnosti obou 
stran. 
   Letha 1606 za fojta Jíry Sovky Ondra Žáků a Pavel bratr 
jeho, nápadníci po neb[ožtíkovi] Eliášovi Vachovém, strejci 
svém, prodali podsedek ut s[upr]a Matějovi Těšínskýmu za summu 
55 zl. Závdanku jim dal 6 zl, ostatek platiti má při každých 
Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra 
Vaňků a Jíra Bělíků S.R.S.N. 
   Letha 1607 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Těšínský 
nápad[níkům] Eliáše Vachového 4 zl. 

  f 249b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Matěj Těšínský za 
g[runt] nápad[níkům] Eliáše Vachového 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Těšínský za 
g[runt] nápadník[ům] n[ebožtíka] Eliáše Vachového 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Matěj Těšínský 
nápad[níkům] n[ebožtíka] Eliáše Vachového 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Matěj 
Těšínský za g[runt] nápad[níkům] neb[ožtíka] Eliáše Vachového 
2 zl. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Matěj Těšínský prodal týž 
podsedek svůj Jírovi Křižanovýmu za summu 90 zl. Závdanku jemu 
dal 17 zl, platiti má od letha 1612 po 3 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě Matěj Mošvic, David z Rovně S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Nápadníkům neb[ožtíka] Eliáše Vachového předních peněz    
36 zl. 
   Matějovi Těšínskýmu posledních 37 zl. 
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   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Křižanů za g[runt] nápad[níkům] Eliáše Vachového 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Křižanů za 
g[runt] nápad[níkům] Eliáše Vachového 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Křižanů za 
g[runt] nápadníkům ut s[upr]a 3 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Křižanů položil 
za grunt nápadníkům Eliáše Vachového 3 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Křižanů položil 
za grunt nápadníkům Eliáše Vachového 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jíra Křižanů 
položil za grunt nápadníkům Eliáše Vachového 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jíra Křižanů 
položil za g[runt] nápad[níkům] Eliáše Vachového 3 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti Jíry 
Křižanového prodán jest grunt tento Pavlovi Křižanovému za 
summu 90 zl. Závdanku dáti má při posudcích 8 zl a platiti po   
3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání povinnosti panskej i obecní Martin Lejzů a Jan Hrbatý 
a Adam Kubka S.R.S.a N. 
             f 250a 
   Letha 1631 za fojta Martina Kašparového Pavel Křižanů 
položil za g[runt] peněz ročních 1 zl 15 gr. Z toho přijala 
Kateřina Ondry Žákového 15 gr, Martin Slováků 15 gr a Jíra 
Peterků 15 gr. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Pavel Křižanů položil za 
g[runt] peněz ročních 1 zl 15 gr. Z toho přijala Kateřina 
Žáčka 15 gr, Martin Slováků 15 gr a Jíra Peterka 15 gr. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Pavel Křižanů položil za 
grunt peněz ročních 1 zl 15 gr. Z těch přijala Kateřina Žáčka 
15 gr, Martin Slováků 15 gr a Jíra Peterka 15 gr. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Pavel Křižan 
položil za grunt peněz ročních, ty přijali nápadníci Kateřina 
Žáčka 15 gr, Martin Slováků 15 gr a Jíra Pet[e]rka 15 gr, 
summa 1 zl 15 gr. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Pavel Křižan položil 
peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty přijali Kateřina Žáčka, Martin 
Slováků a Jíra Pet[e]rka. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Pavel Křižan položil 
peněz a ty přijala Kateřina 15 gr a Jíra Pet[e]rka 15 gr, 
Pavel Slovák 15 gr, činí 1 zl 15 gr. 
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   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Pavel Křižan prodal 
grunt Janovi Kuzmovi za summu 80 zl, placení podle register po 
1 zl. Závdanku položil a Pavel Křižan za opravu toho gruntu 
přijal 13 zl. A co na něm Pavel Křižan vyplatil, ty jest 
nadepsanému Janovi Kuzmovi pustil a daroval. Rukojmě za 
povinnosti panské i obecní a placení gruntu Pavel Křižanů a 
Matěj Ondřej S.R.S.N. 

  f 250b 
   Letha Páně 1637 za fojta Jana Nožičkového Jan Kuzmů položil 
za grunt svůj Kateřině 15 gr, Jírovi Pet[e]rkovi 15 gr, 
Pavlovi Slovákovi 15 gr, činí 1 zl 15 gr. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jan Kuzna(!) položil za 
grunt 1 zl 15 gr. Ty přijali Kateřina 15 gr, Jíra Pet[e]rka   
15 gr a Pavel Slovák 15 gr. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Jan Kuzna položil za 
grunt 1 zl 15 gr. Ty přijali Kateřina 15 gr, Jíra Pet[e]rka   
15 gr, Pavel Slovák 15 gr. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jan Kozna(!) položil za 
grunt svůj 1 zl. Ten přijala Kateřina, Jíra Pet[e]rka a Pavel 
Slovák. A tak ti nápadníci na tom gruntě nic více nemají. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jan Kozma(!) 
položil peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty přijal do Kněžduba Jan 
Křižan. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jan Kozma položil peněz a 
přijal do Kněžduba Jan Křižanů 1 zl. 
   Jan Kuzma platí za grundt svůj a položil na summu prodejnú 
peněz ročních 1 zl. Ten přijal Barták Navrátil na místě na 
místě Dorothy Křižanky, manželky svej za rok 1647. 

  f 251a 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jan Kuzma položil 
peněz ročních a přijala Dorotha Jana Hlubockého z města 
Strážnice, totiž 1 zlm. 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy Jan Kuzna zemrouc a po sobě manželku svou 
vdovu jest zanechal, Pavel Kolář vezmouce týž vdovu za 
manželku ujal tenž grunt za summu 80 zlm. A cožkoliv týž Kuzna 
vyplatil, to sobě Pavel Kolář na díl manželky své jest 
porazil. A ostatek komu náležeti budou platiti má každoročně 
po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení 
povinnosti panské i obecní Jíra Zahradník, Ondra Urbanů      
S R S N. 
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             f 261a 
22 Grunt Jíra Rakova 
 
   Letha Páně 1588 Jíra Rakův koupil jest podsedek od Jana 
Miláčka za 60 zl, na kderoužto summu jest do letha 1590 
vyplněno 45 zl a ještě dopláceti má od letha 1591 při Vánocích 
po 3 zl - 15 zl. Těch 15 zl náleží Martinovi a Staňkovi, 
sirotkům nebož[tíka] Jíry Miláčka, Staněk ten jest ženatý. 
   Letha 1593 položil Jíra Raků 10 zl. Ty j[es]t přijal Staněk 
na díl svůj. A tak nezůstává toliko 5 zl za grunth svůj 
dopláceti. 
   Letha [15]94 položil Jíra za grunth svůj peněz 
purgkrechtních sir[otkům] vejš psaným 3 zl. A tak má grunth 
svůj zaplacený a žádnému za něj nic dlužen není. 
 Zůstává dopláceti letha [15]95 2 zl. 

   Letha [15]95 položil Jíra Raků ostatních peněz za grunth 
svůj, peněz purgkrecht[ních] 2 zl. A tak zaplacenej má. 

  f 261b 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky podli rozdílu statku po 
neb[ožtíku] Jírovi Rakovýmu Mathouš syn jeho ujal podsedek 
požár se 2 roubanicemi v Střešňovci a s půl achtelem vinohradu 
v Beraní hoře s boudou, presem a káděmi v summě 150 zl. Z toho 
sobě srazil dílu svého 36 zl 7 ½ gr, zůstává za to dopláceti 
113 zl placením za grunt po 3 zl a za vinohrad podle ourody po  
5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Matušků, Jan 
Řitka S.R.S.A N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Mathouš Raků za grunt a 
vinohrad na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Raka 3 zl 15 gr. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka položil Mathouš Raků na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Raka za grunt 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Mathouš Raků za 
grunt a za vinohrad s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Raka 5 zl     
15 gr. 
   A platiti má od letha 1609 po 3 zl až do zaplacení dluhu 
Majerovi Mojžíšovému Židu za dluh Pavla Rakového, bratra jeho, 
sumy 30 zl 7 ½ gr. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato a položeno od 
Matouše Rakového 3 zl. Přijal je Mojžíš Majerů Žid na dluh 
svůj. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Mathouš Raků za 
g[runt] a za vinohrad s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Raka 2 zl. 
Ty přijal Mojžíš Majerů Žid na dluh svůj. 
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   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Mathouš Raků 
prodal týž podsedek svůj Martinovi Sovkovýmu za summu 36 zl 
bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáčků, Jan Sovka    
S.R.S.a N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Sovků za g[runt] 
2 zl. Ty přijal Mojžíš Majerů Žid na dluh. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Martin 
Sovků za g[runt] Mojžíšovi Majerový[mu] 3 zl. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Matoušovi Rakovýmu 
posledních peněz 10 zl 22 ½ gr, ty jest prodal Martinovi 
Sovkovi za hotových 1 zl. A tak Matúš na tom gruntě nic nemá. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Martin Sovka za 
g[runt] Mojžíšovi Majerovi 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Martin Sovka za 
g[runt] Mojžíšovi Majerovi Židu do města Strážnice 3 zl. 

  f 262a 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Martin Sovka 
položil za grunt Mojžíšovi Majirovi Židu do Strážnice 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Martin Sovka položil 
za grunt Majirovi knězi židovskému 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Martin Sovka 
položil za grunt Majirovi knězi židovskému 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Martin Sovka 
položil za grunt Majirovi knězi židovskému 2 zl. Přijal je 
David strejc Holomků na místě jeho. 
 
                            Pusté 
 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového fojt a starší 
prodali ten g[runt] požár Martinovi Černému bez závdanku za 
summu 40 zl, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Peterka a Jan Báchor S.R.S.a N. 
   Letha 1639 za fojta Martina Kašparového prodal týž fojt a 
starší ten grunt ut supra Jírovi Královi, z kteréhož zešel 
Martin Černý, za summu 40 zl. Závdanku položil 2 zl, ty přijal 
ouřad radějovský, co platu Martin Černej zešlej všelijakých 
platů povinen byl. Jest jemu za volný [a] svobodný odevzdán, 
placení po 2 zl. Rukojmě za placení a opravy gruntu, odbejvání 
povinností vrchnosti a obci Martin Blákora, Martin Praštický 
S R S N. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jíra Králík(!) položil 
za grunt Jírovi Kolářovi 1 zl. 
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   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jíra Králík položil za 
g[runt] Jírovi Kolářovi, on přijal 2 zl. 

  f 262b 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jíra Králík položil za 
grunt Jírovi Kolářovi a on je přijal 2 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Adam Králík položil za 
grunt na místě n[ebožtíka] Jíry Králíka otce svého a ty peníze 
přijal Jíra Kolářů 1 zl. 
   Leta a dne ut supra zemrouce Jíra Králík, teda po smrti 
jeho na ten grunt dosedl Adam Králík syn jeho, tak jest jemu 
puštěn za tu summu, jakž kup otce jeho ukazuje, na placení 
ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za doplacení 
gruntu, povinnosti panské a obecní Jíra Kolářů, Mikuláš 
Bukovský S R S N. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Adam Králík položil za 
grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Jura Martina 
Sovkových. 
   Letha 1645 Mikuláš Javornický za jeho fojtství Adam Králů 
prodal podsedek ut s[upr]a Jurovi Vojtkovi za summu 40 zl. 
Závdanku dal jemu 10 zl, on pak jemu zase pustil co 
vyplaceného jměl, totiž 9 zl, placením každoročně po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení 
g[runtu] a povinnosti všelijaké JHM i obecní Václav Jurků a 
Jan Matušků S R S a N. 
 Item položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jíra Sovkův. 

   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jura Vojtkův položil a 
přijala Kateřina Sovkova 1 zl. 
   Jíra Vojtků platí za grund svůj a položil na summu prodejnú 
peněz ročních 1 zl. 

  f 263a 
Ten přijal Jan Bukovský na místě Kateřiny Sovkovej manželky 
svej za rok 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jíra Vojtků položil 
peněz ročních a přijal Jan Bukovský na místě manželky svej 
Kateřiny Sovkovej, totiž 1 zlm. 
   Letha Páně 1652 za fojta Mikuláše Vítkového prodal tento 
podsedek Jíra Vojtků za summu 40 zlm a cokoliv na něm 
zaplaceného měl, to kupiteli, totiž Jírovi Zahradníkovi, za 
zaplacené, jakž se nachází 23 zlm, pustil. Ostatek summy 
každoročně po 2 zlm platiti má. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě za grundt dobrého hospodáře a všelijaké 
panské i obecní povinnosti Václav Jež a Pavel Šrámek    
S.R.S.a N. 
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   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Jíry Zátopy Jíra Zahradník prodal týž grunt Jírovi Bohunskýmu 
za summu 40 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu 
náleží po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za  
placení a povinnosti panské i obecní Martin Sklenovský a Matěj 
Vrbecský S R S N. 
 
   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Martina Bukovskýho Jiřík Bohunský maje sobě grunt 
odevzdaný po Jiříkovi Zahradníkovi, zase jej pustil v tej 
summě, jakž jej byl ujal, Jírovi Nezdenskému za s[ummu] 40 zl 
bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po     
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Jíra Sukupů a Pavel Slováků       
S R S A N. 
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             f 273a 
23 Grunt Martina Kunovský[ho] 
 
   Jest koupenej za 70 zl, má jej zaplacenej. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka Martin Kunovský prodal 
podsedek svůj zaplacenej Matějovi Kučerovi za summu 140 zl. 
Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po   
10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bartysů, 
Jan Mlynářů, Jíra Honzů, Viktorin Podolský, Petr Honzů a Jan 
Bartysů S R S A N. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Matěj Kučera 
za grunt Martinovi Kunovskýmu 7 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Matěj Kučera za 
grunt 10 zl. Ty zůstávají při ouřadu, sou vydány Janovi, synu 
Kunovský[ho]. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Matěj Kučera za 
g[runt] 10 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou vydány Janovi, 
synu n[ebožtíka] Martina Kunovského. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi, synu n[ebožtíka] 
Martina Kunovského, summy 83 zl, ten Jan umřel a spravedlnost 
jeho připadla na Kateřinu manželku jeho, kterážto pojmouce 
sobě Staňka Tesaře za manžela také zemřela a to všeckno na 
téhož Staňka manžela jejího připadlo. Toliko bude povinen 
Staněk Tesař z výminky její na kostel strážnický vyplniti    
10 zl. 
 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka Staněk Tesař prodal 
podsedek Urbanovi Lazarovi za sumu 80 zl. Závdanku jemu dal   
10 zl a ostatek platiti má od letha 1610 po 4 zl. Odevzdán za 
volné a svobodné. Rukojmě David z Rovně, Šimek Neřádů, Matěj 
Těšínský, Jan Pánků S R S A N. 
 
             f 273b 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   Na kostel strážnický předních peněz 10 zl. 
   Staňkovi Tesařovi posledních 60 zl. 
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa Urban Lazar prodal týž 
svrchu psaný g[runt] Jírovi Nezdenskýmu za sumu 80 zl. 
Závdanku jemu dal 10 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po    
4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Krejčířů a 
Matěj Těšínský S.R.S.a N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Nezdenský za 
g[runt] na kostel strážnický 3 zl. 
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   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Nezdenský za g[runt] na kostel strážnický 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Nezdenský za g[runt] na kostel strážnický 4 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Nezdenský za 
g[runt] na kostel strážnický 4 zl. Nenáležely již na kostel, 
dány jsou Staňkovi Tesaři prvních peněz. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo na tomto 
gruntě předních peněz Straňkovi Tesaři sumy 56 zl, takové 
peníze prodal z dovolením Jíry Nezdenskýho Davidovi Holomkovi 
Židu za hotových 16 zl 24 gr. A tak ten Staněk Tesař na tom 
gruntě nic nemá. Act[um] v přítomnosti obou stran letha ut 
s[upr]a. 
   Těch 56 zl David Holomek zase pustil Jírovi Nezdenskému a 
on jemu naobrátil 16 zl 24 gr. A tak Jíra Nezdenský má grunt 
zouplna a docela zaplacený. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Nezdenský 
prodal grunt svůj Janovi Menšíkovi za summu 100 zl. Závdanku 
dal jemu 20 zl, platiti má počna leta 1616 po 5 zl. Odevzdán 
mu za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Tesař a Matouš Benků      
S R S N. Act[um] ut s[upr]a. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Menšík položil 
za grunt Jírovi Nezdenskému peněz 5 zl. 

  f 274a 
   Letha Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Menšík 
položil za grunt Jírovi Nezdenskému 5 zl. 
   Letha svrchu psaného Jan Menšík prodal ten grunt Martinovi 
Lejzovi za summu, což na něm doplá[ceti]. Závdanku dal 16 zl, 
platiti má ročně po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Menšík a Jan Bartoňkových S R S a N. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Martin Lejza 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Nezdenského    
5 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového Martin Lejza 
prodal zase grunt tento Janovi Kašparovi za 100 zl. Závdanku 
dáti má při posudcích 5 zl a platiti také po 5 zl. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání 
povinností panských i obecních Jan Záblatský a Pavel Němčanský 
S.R.S.a N. 
                             Pustý 
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   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodali ouřad podsedek 
pustý Michalovi Bukovskému za summu bez závdanku 100 zl, však 
ouřad jemu na něm upouští 20 zl. Odevzdán za volný, svobodný. 
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání 
Mikuláš Javornický, Vašek Zálešák S R S N. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Michal Bukovský položil 
ročních peněz 2 zl. Ty zůstávají za ouřadem na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jíry Nezdenského. 
   Letha 1641 za fojta Pavla Kavalíra Michal Bukovský položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jura Nezdenský. 

  f 274b 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornickýho Michal Bukovský 
položil peněz ročních 2 zl. Ty přijal Jura Nezdenský. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Michal Bukovský položil a 
přijal Jura Nezdenský 1 zl. 
   Michal Bukovský platí za grunt svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jíra Nezdenský za rokh 
1646. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Michal Bukovský 
položil peněz ročních a přijal Pavel Nezdenský, totiž 1 zlm. 
   Leta Páně 1652 pamět se činí, jakož Michal Bukovský tohoto 
podsedku odešel a pustého nechal, kterého se nápadník Jíra 
Nezdenský ujal v tej summě, jak otec jeho byl prodal, totiž za 
100 zlm. Díl jeho, co na něj přijde, má poražen býti, bratru 
svému co náleží vypláceti a ostatek, co tomu zběhlýmu 
náleželo, na vrchnost připadnouti má, totiž 8 zl, každoročně 
po 3 zl k vyplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za všelijaké povinnosti a dobrého hospodáře Jan Filipů 
a Jíra Švach S.R.S.a N. 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy Jíra Nezdenský majíc grunt po otci svém, 
takový grunt jest prodal Lukášovi Bukovskému za 100 zlm bez 
závdanku, platiti má každoročně po 2 zlm. A cožkoliv ještě Jan 
Zahradník na tom gruntě měl zaplaceného, takové jest témuž 
Lukášovi pustil, ostatek má platiti Pavlovi Nezdenskému. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti 
panské i obecní Pavel Čejka a Jan Filipů S R S A N. 
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24 Grunt Šimka Neřádové[ho] 

  f 285a 
   Letha 1590 podle zápisu knih starejch dlouhejch v listu 74 
koupil j[es]t Šimek vejš psaný grunth od Matěje Lenocha za   
59 zl. I nachází se, že j[es]t od téhož letha 1590 z závdankem 
a penězimi trojími purgkrechtními za ten grunth vyplnil 40 zl. 
A tak ještě od letha [15]93 při Vánocích dopláceti má obci 
radějovské po 5 zl – 19 zl. Na to zadržel za rok 1593 5 zl. 
Letha [15]93 a [15]94 položil Šimek vejš psaný dvojích peněz 
za grunth svůj obci radějovské po 5 zl – 10 zl. 
   Letha [15]95 položil Šimek Neřádů za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 zl. J[es]t zaplacený. 
   Po smrti Šimka Neřádového ujal ten grunt Jan, syn téhož 
Šimka Neřáda. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti Jana 
Šimka Neřádového prodán jest grunt tento Jurovi Ondrovému za 
sumu 76 zl bez závdanku, platiti jej má po 3 zl rok po roku. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání povinností panských i obecních Jan Hrbatý a Matouš 
Matulíků S.R.S.a N. 
   Jakož na tom gruntě s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Šimka 
Neřádového všech těch 76 zl náleželo, ty jest vdova po týmž 
Janovi Šimka Neřádového pozůstalá na svůj díl přijala a Jura 
Ondrů přiženíce se k tej vdově, nebude povinen za ten grunt 
platiti, nežli jej za zaplacený má. 

  f 285b 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodali ten grunt dole 
psanej ouřad Janovi Vrbeckému za summu 50 zl. Závdanku položil 
6 zl 15 gr, placení po 3 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za 
opravu a placení gruntu a povinnosti panské i obecní odbejvání 
Mathouš Štěrba, Mathouš Garvinský S R S N. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Rybecký(!) položil 
za grunt, vyzůstávají za ouřadem, sirotkům Děvečky jsou vydány 
1 zl 15 gr. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jan Rybecký položil za 
grunt, ty jsou vydány zlý paměti na s[irotky] Jury Děvečky, 
ten přijímá Anna 1 zl. 
   Letha 1638 za fojta Jana Nožičkového Jan Rybecký položil za 
grunt 1 zl. Ten přijala Dorota. 
   Letha 1639 za fojta Jana Filipového Jan Rybecký položil za 
grunt 1 zl. Ten přijali ouřad na s[irotky] Jury Děvečky. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jan Rybecký položil za 
grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem na 
s[irotky] Jury Děvečky. 
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   Leta 1641 za fojta Pavla Kavaríla(!) Jan Rybecký položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten zůstává za ouřadem na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jury Děvečky. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického prodal tenž fojt 
z ouřadem ten podsedek Jurovi Nezdenskýmu za summu 50 zl. 
Závdanku dal 3 zl a jest na splacení dáňky všelijaký, které 
Jan Rybecký zaseděl, obrácen, placení po 3 zl. Odevzdán. 
Rukojmě Tomáš Brlík a Ondra Štěpánec S R S a N. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jura Nezdenský položil na 
s[irotky] Jury Děvečky a zůstává za úřadem 1 zl. 
   Jíra Nezdenský platí za grunt svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijal fojt a starší na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jury Děvečky za rokh 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jíra Nezdenský položil 
peněz ročních a přijal fojt a starší radějovští na s[irotky] 
nebo[žtíka] Jíry Děvečky, totiž 1 zlm. 
   Letha Páně 1652 za fojta Mikuláše Vítkového prodal Jura 
Nezdenský tento podsedek Pavlovi Štěpáncovi za summu 50 zlm na 
placení roční bez závdanku po 2 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Jan 
Filipů a Jura Švach S.R.S.a N. 

  f 286b 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Jíry Zátopy Jura Nezdenský prodal týž grunt Matějovi 
Rybecskému za summu 50 zlm bez závdanku, platiti má každoročně 
po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení 
povinnosti panské i obecní Martin Sklenovský, Jan Buchlovský  
S R S N. 
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             f 297a 
25 Grunt Kašpara Kašné[ho] 
 
   Letha Páně 1591 prodán jest grunth Kašparovi výš psanému i 
s vinohradem za 150 zl. A letha 1592, též 1593 při Vánocích 
položil 7 zl a zadržel 7 zl. A mimo ty dvoje peníze položené 
tenž Kašpar sráží sobě dílu Zuzanny manželky svej, mateře 
sirotků po nebož[tíkovi] Jírovi Pavlíkovém zůstalých, 32 zl   
7 gr 4 ½ den. Teprve jest krávu ve 4 zl vzala a tak dopláceti 
má od letha 1592 99 zl 22 gr 2 ½ den. To náleží sirot[kům] 
téhož nebož[tíka] Jíry Pavlíkova. 
   Těch 14 zl výš psaných jest vydáno za dluh nebož[tíka] Jíry 
Pavlíkova a ještě co se dopláceti má těch dluhů, to jest 
v registřích sirot[čích] poznamenáno. Rukojmové za grunt vejš 
psaného Kašpara tito: Mikuláš Bartysů, Bartoš Filipů, Martin 
Klučků, Mikoláš Nedoťal, Jan Nedoťalů, Jan Menšík S.R.S.N. 

f 297b 
   Letha [15]94 Kašpar vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 7 zl. 
 Letha [15]95 položil Kašpar za grunth svůj peněz 7 zl. 

   Letha [15]96 položil Kašpar Kašnej za grunth peněz 
purgkrechtních 7 zl. 
   Leta [15]97 položil Kašpar za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Pav[líka] 7 zl. 
   Leta [15]98 položil Kašpar za grunt svůj na sirotky 
n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 7 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Kašpar Kašnej 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 7 zl. 
   Jakož náleželo Kateřině dílu jejího 16 zl 7 gr 4 ½ den, 
takové peníze prodala Kašparovi Kašnýmu za hotových 4 zl     
24 gr. A tak ona tu nic nemá. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Kašpar Kašný za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Kašpar Kašný za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Kašpar Kašný 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 1 zl 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Kašpar Kašný za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 5 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Kašpar Kašný za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Kašpar Kašný za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Kašpar Kašný za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Kašpar Kašný za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Kašpar 
Kašný za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 

 f 298a 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Kašpar 
Kašný za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Prchlíka(!)    
4 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Kašpar Kašný za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka (škrtnuto 
Prchlíka) 4 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Kašpar Kašný za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Kašpar Kašný položil 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Kašpar Kašný položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Kašpar Kašný 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Kašpar Kašný 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíka 4 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového Martin, 
Kašpara Kašnýho syn, po smrti otce svého prodal tento grunt 
Krištofovi Olomouckýmu za sumu 100 zl. Závdanku při odevzdávce 
dal 2 zl, ty přijal týž Martin Kašpara syn, při posudcích má 
dáti závdanku 5 zl a platiti po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i 
obecních Martin Lejzů, Pavel Němčanský, Mikuláš Tesařů a Matěj 
Liboměřský S.R.S.a N. 

Pusté 
 
   Leta 1628 za fojta Martina Kašparového po smrti Krištofa 
Olomoucského fojt a starší radějovští prodali ten grunt požár, 
kterýž od několika leth po shoření pustý zůstával, Janovi 
Filipovému za summu 50 zl, platiti jej má každoročně při 
posudcích po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě 
za placení a odbývání povinnosti Jeho M[ilosti] Páně a 
obecních Mathouš Benků a Martin Záblackej S.R.S.a N. 
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   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Jan Filipů položil 
za grunt, kteréžšto peníze zůstávají za ouřadem radějovským, 
komu náležeti budou podle register, mají se vydati 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Filip položil za 
grunt 1 zl. Ty přijal ouřad radějovský. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Filip položil za 
grunt, ty přijala obec radějovská 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jan Filip položil za 
grunt, ty přijala obec radějovská 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jan Filip položil za 
grunt obci radějovské, který jsú přijali 1 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového týž Jan Filip položil za 
grunt 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jan Filip položil za 
grunt svůj 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jan Filip položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jan Filipův 
položil obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jan Filipův položil a 
přijala obec radějovská 1 zl. 
   Jan Filipů položil za grunt svůj na summu prodejnú peněz 
ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská za rok 1647. 

  f 299a 
   Leta Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jan Filipů položil 
peněz ročních 1 zlm. Ten přijala obec radějovská. 
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             f 309a 
26 Grunt a vinohrad Šebesty Mokřiny 
 
   Letha Páně 1587 Šebesta Mokřinů koupil jest grunth za 90 zl 
a vinohrad v Husí hoře za 100 zl. Kterýžto grunth a vinohrad 
sirot[kům] nebož[tíka] Matouše Vyšaty platiti má, když díl 
svůj srazí od letha [15]87 po 8 zl. S toho srazí dílu manželky 
svej 41 zl 16 gr a od Jakuba Drašťova dílu Doroty manželky 
jeho, Šebesta koupil 19 zl 1 gr. A tak ještě od letha [15]90 
dopláceti má Šebesta 129 zl 13 gr. Ta všecka summa náleží 
sirotkům neb[ožtíka] Matouše Vyšaty, tak jakž v rejstřích 
sirot[čích] o tom položeno jest. 
 Letha [15]87 
 Letha [15]88 

   Letha [15]89       Za těch 7 leth Šebesta majíce každý rok 
   Letha [15]90       6 zl klásti a tej summy 42 zl vyplniti, 
   Letha [15]91       na to j[es]t 39 zl 15 gr položil 
   Letha [15]92       a zadržel 2 zl 15 gr. 
 Letha [15]93 

   Z té summy na právo přijato za ten grunth a vinohrad, komu 
j[es]t co vydáno, v registřích sir[otčích] jest položeno. 

f 309b 
   Letha 1594 položila Margeta, pozůstalá vdova po 
n[ebožtíkovi] Šebestovi Mokřin[ov]i, za grunth a vinohrad     
6 zl. 
   Více táž Margeta položila peněz zadržalejch napřed psanejch 
2 zl 15 gr. 
   Letha 1594 grunth napřed psaný prodán Margetě, manželce 
nebož[tíka] Šebesty Mokřiny, z vinohradem i jiným vším 
hospodářstvím, též i z dobytkem za sumu 190 zl, kterejž 
platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 6 zl. Z té 
summy náleží sirotkům nebož[tíka] Matouše Vyšaty předních 
peněz 88 zl a ostatek náleží všecko sirot[kům] nebožt[íka] 
Šťastnýho Mokřiny. Ty jim jíti mají, když napřed psaní 
sir[otci] svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 6 zl. Rukojmě 
za placení, opravu gruntu a povinnosti panské zejména tito: 
Eliáš Vachů, Martin Sovků, Zachariáš Nožičků, Ondra Hulů, Jíra 
Martinuov, Jíra Huňků R.S.N. 
   Letha [15]95 položila Margeta nahoře psaná za grunth svůj 
peněz purgkrechtních 6 zl. 

f 310a 
   Ten grunth j[es]t Václav Honzů ujal v té sumě, jakž napřed 
položeno, i z vinohradem za 190 zl. Na to jest vyplněno letha 
[15]95 a [15]96 12 zl. A Janovi, sirotku neboštíka Matouše 
Vyšaty, odvedl vinohrad v Husí hoře v 50 zl. A mimo to sobě 
díl manželky své srazil 34 zl. A tak ještě dopláceti má od 
letha [15]97 pořadně po 6 zl – 94 zl. 



 

 

      89 
 
   Letha [15]97 položil Václav Honzů za statek 5 zl. 
   Leta 1598 položil Václav Honzů za grunt svůj s[irotkům] 
n[ebožtíka] Matouše Vyšaty 5 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového Václav Honzů prodal 
podsedek svůj Jakubovi Drašťovýmu z Malé Vrbky za summu     
120 zl. Závdanku jemu dal 35 zl, ostatek platiti má od letha 
[15]99 po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za 
platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M.Páně Jan Bartysů, 
Mikuláš Janečků, Jíra Rabáček, Jíra Petrášů, Eliáš Vachů 
S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jakub Drašťů za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Vyšaty 5 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Jakub Drašťů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Vyšaty 5 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jakub Drašťů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Vyšaty 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jakub Drašťů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Vyšaty 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jakub Drašťů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Vyšaty 5 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jakub Drašťů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Vyšaty 5 zl. 

  f 310b 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka prodán grunt požár 
pozůstalý po n[ebožtíku] Jakubovi Draščovi Dorotě, po něm 
pozůstalé vdově, za summu 40 zl bez závdanku, platiti má při 
každých Vánocích od letha ut [sup]ra po 3 zl. Odevzdán za 
volné a svobodné. Rukojmě Jan Kybal, Václav Malý, Pavel Brlíků     
S R S N. 
   Letha a za fojta ut [sup]ra Jíra Zálešáků manžel Dorotin 
položil na sirot[ky] nebo[žtíka] Jakuba Drašče 14 zl 15 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Zálešáků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Drašče 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Jíra Zálešák za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Drašče 1 zl 15 gr. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Zálešák [na] 
s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Drašče 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Zálešák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Drašče     
3 zl. 
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   Letha 1611 za fojta ut sup[ra] Jíra Zálešák prodal týž 
podsedek svůj Urbanovi Polákovi za summu 80 zl. Závdanku jemu 
dal 12 zl, platiti má od letha 1612 po 3 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě Václav Malík, Urban Ambrů, Balcar Pernar 
S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Šebesty Mokřiny. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Drašče předních peněz 17 zl. 
   Jírovi Zálešákovi 51 zl. 
 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Urban 
Polák na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Drašče za g[runt] 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut [sup]ra položil Urban Polák za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Drašče 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Urban Polák za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Drašče 3 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového Urban Polák položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Drašče    
3 zl. 
             f 311a 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Urban Polák položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Drašče 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Urban Polák položil 
za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jakuba Drašče 2 zl a na Jíry Zálešáka 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Urban Polák položil 
za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Jírovi Zálešákovi, 
totiž těch 3 zl. 
   Mělo se z tohoto gruntu prve vyplatiti s[irotkům] 
n[ebožtíka] Šebesty Mokřiny nežli s[irotkům] n[ebožtíka] 
Jakuba Drašče, a co jest na tom gruntě škodováno, to neměli 
sirotci n[ebožtíka] Šebesty škodovati, ale za koho ten grunt 
na spuštění přišel, ten by škodovati měl. A sirotkům 
n[ebožtíka] Šebesty Mokřiny to se má nahraditi. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
n[ebožtíka] Urbana Poláka prodán jest grunt ten Adamovi 
Kubkovi. Místo závdanku porazil sobě na tom gruntě na místě 
Anežky manželky své, kterú pojal vdovu pozůstalou po 
n[ebožtíkovi] Urbanovi Polákovi, 16 zl 15 gr, za sumu 80 zl, 
ostatek platiti má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Adam 
Štípský a Jura Ondrů S.R.S.a N. 
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   Letha 1624 za fojta Martina Kašparového po smrti Adama 
Kubky Matěj Štěrba pojmouce sobě Anešku, po neboštíkovi 
zůstalou vdovu, za manželku ujímá tento grunt v té summě, což 
jest na něm dopláceti, totiž za summu 63 zl 15 gr bez 
závdanku, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. Rukojmě Staněk Bešťák a Jíra Ondrů S.R.S.a N. 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového Matěj Štěrba 
položil za g[runt] Jírovi Ambrovému 1 zl 15 gr. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Matěj Štěrba 
položil za g[runt] Jírovi Ambrovému 2 zl. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Matěj Štěrba položil za 
g[runt] 2 zl. Ty přijal Martin Kohout na místě Anny manželky 
své. 

  f 311b 
   Letha 1632 za fojta Martina Kašparového Matěj Štěrba 
položil za g[runt] peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty přijal Martin 
Kohout na místě Anny manželky své.  
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Matěj Štěrba položil za 
g[runt] Martinovi Kohoutovi 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového položil Matěj 
Štěrba za grunt, ty přijal Martin Kohout 2 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodal Matěj Štěrba 
podsedek svůj Jírovi Štěrbovi jakožto bratrovi svému v tej 
summě, jak ho sám jměl na doplacení summy, však jestli se co 
na témž podsedku najde, bude povinen dopláceti. Položil na kup 
Matějovi Štěrbovi 3 zl a Martinovi Kohoutovi 2 zl. Odevzdán za 
volný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské 
odbejvání Václav Hrabal, Mikoláš Monček S.R.S.N. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jíra Štěrba položil za 
grunt a ty přijal Martin Kohout 1 zl 15 gr. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jíra Štěrba položil za 
g[runt] a ty přijal Martin Kohout 2 zl. 

  f 312a 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jíra Štěrba položil za 
grunt Martinovi Kohoutovi, kteréž on přijal 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Štěrba za grunt 
Martinovi Kohoutovi položil 1 zl. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Štěrba položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Martin Kohout do města 
Strážnice. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jíra Štěrba 
položil peněz ročních 1 zl. Ten přijala vdova Kohoutka. 
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   Jíra Štěrba platí za grunt svůj a položil na summu prodejnú 
peněz ročních 1 zl. Ten přijala Anna, Martina Mastného 
manželka, za rok 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jíra Štěrba položil 
peněz ročních, totiž 1 zlm. Ten přijala Anna Martina Mastného. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy prodán jest týž grunt Jírovi Bumbolkovi za 
summu 63 zl 15 gr bez závdanku, platiti má každoročně po 2 zl 
komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení povinnosti panské i obecní Jakub Bukovský a Jan 
Děhlovský S R S N. 
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             f 321a 
27 Grunt Václava Duky 
 
 Ten Václav má podsedek koupenej za 70 zl a již jej doplatil. 

   Letha [15]96 Václav nahoře psaný ten prodal půl podsedku 
svého z rolí, což k tomu podsedku náleží, za summu 60 zl. 
Závdanku dal Jan Honzů témuž Václavovi Dukovi hned při 
odevzdávce 12 zl a ostatek platiti má rok po roku pořadně od 
letha [15]97 Václavovi Dukovi po 5 zl. Rukojmě za placení, 
opravu gruntu i povinnosti panské Štěpán Bělobrad, Jan Řitka, 
Václav Duků S R S N. 
   Leta 1597 prodán grunt nahoře psaný po n[ebožtíkovi] Janovi 
Honzovi zůstalý Matoušovi Němci za summu 60 zl. Závdanku 
položil tenž Matouš Němec Ance, manželce téhož n[ebožtíka] 
Jana Honzovýho, 9 zl 15 gr a ostatek platiti má od leta [15]98 
po 5 zl. Ta summa náleží obci radějovské 48 zl předních peněz 
a na posledních penězích též náleží Ance nahoře psané 2 ½ zl. 
R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské Jíra 
Honzů, Jakub Honzů, Martin Hanák, Matěj Řičiců S R S A N. 
 Leta [15]97 položil Matouš Nemců obci radějovské 5 zl. 

  f 321b 
   Leta 1598 položil Matouš Němců za grunt svůj obci 
radějovskej 5 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Matouš Němců za 
grunt svůj obci radějovské 5 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Matouš Němců obci 
radějovské 5 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Mathouš Němců za 
grunt obci radějovské 2 ½ zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Mathouš Němců prodal 
půl podsedku svého Ondrovi Hulovému za summu 60 zl. Závdanku 
jemu dal 15 zl, ostatek platiti má od letha ut [sup]ra po     
5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Sovků, Ondra 
Řehušů, Ondra Honzů, Jakub Jizdébka a Melichar Hranický 
S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za fojta ut [sup]ra položil Ondra Hulů za 
grunt obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Ondra Hulů za 
grunt obci radějovské 5 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Ondra Hulů za 
g[runt] obci radějovské 5 zl. 
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   Letha 1606 za fojta Jana Krejčířového Ondra Hulů prodal půl 
podsedka svého Štěpánovi Hulovýmu bratru svému za summu, což 
za něj dopláceti jest, totiž 34 zl bez závdanku, platiti má 
při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. 
Rukojmě Ondra Hulů, Václav Vlachovský a Matěj Mišvic a Matěj 
Hanák. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Štěpán Hulů za 
grunt obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Štěpán Hulů za 
g[runt] obci radějovské 2 zl. 

  f 322a 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Štěpán Hulů za 
g[runt] obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Štěpán 
Hulů za g[runt] obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Štěpán Hulů prodal 
podsedek ut s[upr]a Jírovi Matuškovýmu za sumu 40 zl bez 
závdanku. A což Štěpán Hulů zaplacených měl 14 zl, to všecko 
Jírovi Matouškovýmu pustil, ostatek platiti má od letha 1612 
po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ambrů, 
Matěj Gybal, Ondra Popelka S.R.S.N. 
   Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Matoušků za 
g[runt] obci radějovské 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Matušků za 
g[runt] obci radějovské 3 zl. Zuostává se ještě obci 15 gr a 
nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Němce 17 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Matoušků za 
g[runt] svůj peněz ročních 3 zl. Z toho dáno obci radějovské 
ostatních peněz 15 gr a na nápadníky n[ebožtíka] Matouše Němce 
2 zl 15 gr. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Matoušků položil za 
grunt nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Němce 3 zl. Ty přijal 
Matouš Matulíků po manželce své, zůstalé vdově po n[ebožtíku] 
Matoušovi. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Matušků položil 
za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Němce 3 zl. Ty přijal 
Matouš Matulíků po manželce své. 
   Letha 1617 za fojta Martina Tomášového(!) Jíra Matoušků 
položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Matouše Němce 3 zl. Ty 
přijal Matouš Matulíků po manželce své. 
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   Letha svrchu psaného Jíra Matoušků prodal ten grunt Daňkovi 
Řehákovému za summu 40 zl. Závdanku dal jemu 11 zl, platiti má 
ročně po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš 
Benka a Mikuláš Rabáček S R S N. 

  f 322b 
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Anna, 
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Daňkovi Řehákovi, položila za 
grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Matouše Němce 3 zl. Ty přijal 
Matouš Matulíků po manželce své. 
   Letha svrchu psaného Martin Peců pojmouc sobě túž Annu, 
vdovu po Daňkovi Řehákovi, za manželku prodal ten grunt Janovi 
Šimkových za summu 40 zl. Závdanku dal 6 zl, platiti má ročně 
po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a 
placení gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Mihalů a Jan 
Chaloupka S R S A N. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti téhož 
Jana Šimkového prodán jest grunt tento Jurovi Matuškovému za 
sumu 40 zl. Závdanku dáti má při posudcích 3 zl, ty peníze 
mají přijíti fojt a starší na splacení dluhu a platiti má po  
3 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání povinností panských i obecních Matouš Řidků a Jan 
Kolářů S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Jíra Matoušků položil za 
g[runt] peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jíra Matoušků položil za 
g[runt] Matoušovi Matulíkovému peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Jíra Matoušků položil 
Matoušovi Matulíkovému peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového položil Jíra 
Matoušků za grunt, ty přijal Mathouš Matulíček(!) 1 zl. 

  f 323a 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového položil Jíra Matoušků 
za grunt Mathoušovi Matulíkovému 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového položil Jíra Matoušků 
za grunt Matoušovi Matulíkovému, kteréž on přijal 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jíra Mathoušů položil 
za grunt Matoušovi Matulíkovému, on je přijal 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jíra Matoušů položil za 
grunt Matoušovi Matulíkovému, kteréž on přijal 1 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Jíra Matoušů položil za 
grunt 1 zl. Ten přijal Matouš Matulíků. 
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   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Matoušů položil za 
grunt svůj 1 zl. Ten přijal Matouš Matulíků. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Matoušků položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Matouš Matulíků. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jíra Matoušků 
položil za g[runt] peněz ročních 1 zl. Ten přijal Matouš 
Matulíků. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jíra Matoušků položil a 
přijal Matouš Matulíků 1 zl. 

  f 323b 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jíra Matoušků položil 
peněz ročních 2 zl. Ty přijal Matouš Matulíků. 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláša Vítkových fojt a starší 
na místě Marty manželky jeho prodali půl podsedku Daňkovi 
Kořánovi za summu 40 zlm. Závdanku dal 1 zlm, platiti má ročně 
komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. a obecní Jura Slavík, 
Pavel Šrámek S.R.S.a N.R. 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy prodán jest týž grunt Janovi Děhlovskýmu za 
summu 40 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti 
budou po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní Lukáš Bukovský a Pavel 
Tkadlců S R S N. 
   Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Martina Bukovskýho Jan Děhlovský učinil frajmarkem grunt svůj 
a pustil jej Matoušovi Solařovi za summu tou, jakž jej sám byl 
koupil za summu 40 zlm, platiti jej má každoročně komu 
náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jíra Žák a 
Pavel Tkadlců S R S N. 
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             f 333a 
28 Grunt Jana Menšíka 
 
   Letha Páně 1571 podle zápisu knih starých dlouhých v listu 
1 tenž Jan vejš psaný koupil jest grunth za 60 zl. I nachází 
se, že jest od koupení grunthu svého až do letha [15]88 
vyplatil 56 zl a ještě obci radějovský dopláceti zůstává od 
letha [15]87 4 zl, ty jest do letha [15]93 za sebou zadržel. 
   Letha [15]94 položil Jan Menšíků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci radějovské 4 zl. A tak grunth svůj 
doplatil a žádnému za něj nic dlužen není. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového Jan Menšík prodal 
podsedek svůj Martinovi synu svému za summu 80 zl. Za tou 
příčinou jemu ho tak správně dopřál, že jej má smrti 
dochovati. Závdanku jemu položil 8 zl, ostatek platiti má od 
leta 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
platcení, opravu gruntu a povinn[osti] JM Páně Tomáš Menšík, 
Mikuláš Bartysů, Jan Bartysů, Pavel Vděků S.R.S.N. 
   Martin vejš psaný srazil sobě dílu svého na gruntě 36 zl    
12 gr a od Tomáše bratra svého skoupil též 36 zl 12 gr. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Martin Menšíků na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Menšíka 4 zl. 

  f 333b 
   Jakož náleželo na tom gruntě Zuzanně dovzíti dílu jejího  
29 zl, ty jest Pavel Škodových na místě manželky své za 
hotových 7 zl 7 ½ gr 5 den Martinovi Menšíkovi prodal. A tak 
tu Zuzanna na tom gruntě nic nemá. A tak Martin Menšík od 
letha 1600 nebude povinen než po 5 zl platiti. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Martin Menšík za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Menšíka 5 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Martin Menšík 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Menšíka 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Martin Menšík za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Menšíka lonských i 
letojších 8 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Martin Menšík za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Menšíka 5 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jíry Sovky ouřad radějovský prodali 
podsedek ut s[upr]a zůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Menšíkovi 
Jírovi Bělíkovi za summu 45 zl bez závdanku, platiti má při 
každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Pavel Bělíků, Štěpán Hulů S.R.S.A N. 
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   Na tom gruntě náleží těmto: 
  S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Menšíka předních peněz 9 zl     
2 gr. 
  S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Menšíka posledních 35 zl     
28 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Bělíků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Menšíka 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Bělíků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Menšíka 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Bělíků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Menšíka 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Bělíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Menšíka 
ostat[ní] 3 zl 2 gr. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Ondra 
Vachalců za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 
prvních peněz 2 zl 28 gr. 

  f 334a 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Ondra Vachalců za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Ondra Vachalců za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 3 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Ondra Vachalců 
položil za grunt peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Menšíka 
3 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Ondra Vachalců 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 
peněz ročních 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Tomášového Ondra Vachalců 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka     
3 zl. 
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Ondra Vachalců 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka    
3 zl. 
         Pusté 
 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového s povolením pana 
ouředníka strážnického prodán jest ten grunt požár Lukášovi 
Machalovému bez závdanku za 40 zl, platiti jej má ročně po    
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Štěpánec, Jíra 
Horčica S.R.S.a N. 
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   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a po smrti Lukáše Machalového 
Mathouš Benka pojmouc sobě manželku po něm zůstalou prodal jej 
Janovi Chrapovému za summu 42 zl. Závdanku dal jemu 2 zl a 
platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Michalů a Jíra Ondrů S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového, jak jest 
s povolením pana ouředníka strážnického grunt požár Lukášovi 
Michalovému prodán byl od Matouše Benky v summě ve 40 zl a on 
ho zase vydělajíc na něm 2 zl Janovi Chrapovému ve 42 zl 
prodal. Poněvadž mu podle smlouvy prodaje závdanku 2 zl 
nepoložil, zase mu ho dobrovolně za 40 zl pustil. Jest jemu 
odevzdán za volný. Rukojmě za placení, vopravy kruntu a 
povinností vrchnosti odbejvání i obci Adam Štípský, Adam 
Kruček S.R.S.N. 

  f 334b 
   Letha Páně 1635 za fojta Jíry Kolářového položil Mathouš 
Benka ročních peněz 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Mathouš Beněk(!) 
položil za g[runt] ročních peněz, ty přijala obec radějovská  
1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Mathouš Beněk(!) 
položil za grunt a ty přijala obec radějovská 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra a starších jeho prodal 
Matouš Benka zase ten zvrchu psaný grunt Jírovi Bočkovi za 
summu 40 zl. Závdanku dal Benkovi 3 zl, ostatek summy poročně 
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
opravu gruntu a všelijaký povinnosti panské i obecní Jura 
Matoušků a Ondra Nožička S R S a N. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra prodal Jura Boček 
podsedek svůj Janovi Hrbatému za summu 40 zl. Závdanku na kup 
svůj položil 1 zl, kteréž přijal Jura Boček, ostatní summy má 
dopláceti ročně po 1 zl komu náleže[ti] bude. Odevzdán jemu za 
volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské i obecní 
Jan Hrbatý a Jan Zinkal S R S N. 

  f 335a 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického prodal Jan Hrbatý 
podsedek svůj Jírovi Zingalovi za summu 40 zl. Závdanku mu dal 
2 zl, proti tomu jemu 1 zl pustil, kterého vyplatil. 
Odevzd[án]. Rukojmě Jan Bukovský a Thobiáš Krištofů S R S a N. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářa Jura Zingalů položil a 
přijala obec radějovská 1 zl. 
 

    Pustý 
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   Letha 1651 za fojta Mikuláše Vojtkových po ujití Jury 
Zinkala fojt a starší prodali svrchu psaný podsedek Lukášovi 
Bukovskému za summu 40 zlm bez závdanku, platiti má každoročně 
komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel Rak a 
Jura Zahradník S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy Lukáš Bukovský prodal týž podsedek svůj 
Pavlovi Tkadlcovi za summu 40 zlm bez závdanku, platiti má 
každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan 
Dělohovský, Daněk Rožní S R S N. 
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             f 345a 
29 Grunt Martina Klučka 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starých dlouhých v listu 
34 Martin Kloučků koupil jest podsedek od Jakuba Gybala za   
70 zl. Závdanku témuž Jakubovi položil 8 zl a ostatek 62 zl 
tenž Martin obci radějovský platiti má od letha 1593 pořadně 
po 4 zl. Na to jest letha [15]91 a [15]92, též [15]93 obci 
radějovský, souce obtížné letha, dvojích peněz položil 13 zl 
15 gr a ostatek platiti má po 4 zl. 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Martin napřed psaný dvojích 
peněz purgkrechtních za grunth obci radějovské 8 zl. 
   Letha [15]95 položil Martin napřed psaný za grunth svůj 
peněz purgkrechtních obci radějovské 4 zl. 
   Letha 1595 ten nahoře psaný grunth jest zase prodán od 
Martina Klučka Melicharovi Hranickému za summu 70 zl. Závdanku 
Melichar Hranický položil Martinovi Kloučkovi 8 zl a mimo ten 
závdanek Martin Klučků pustil jest Melicharovi Hranickému, což 
na tom 
                     f 345b 
gruntě zaplaceného měl 25 zl 15 gr. A tak Melichar Hranický 
bude jmíti zaplaceného všeho 33 zl 15 gr, dopláceti zůstává od 
letha [15]96 pořadně po 4 zl. Ta summa náleží sirot[kům] 
napřed psaným. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti 
panské Pavel Mléčko, Jan Mlynářů, Ondra Martinových S R S N. 
   Letha [15]96 položil Melichar Hranický za grunth peněz 
purgkrechtních obci radějovský 4 zl. 
   Letha [15]97 položil Melichar Hranický za grunth peněz 
purgkrecht[ních] obci raděj[ovské] 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Melichar Hranický za grunt svůj obci 
radějovské 4 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Melichar 
Hranický za grunt svůj obci radějovské 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Melichar Hranický 
za grunt obci raděj[ovské] 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Melichar Hranický 
za grunt obci radějovské 2 zl. 
   Melichar Hranický dlužen dluhu pravého a spravedlivého 
urozenému panu Janovi Skřičkovskýmu z Pozdětína, ouředníku 
strážnickýmu, 22 zl. Místo rukojemství postavil jemu půl 
podsedku svého, aby jej neměl moci žádnému prodati, ani 
podstavovati, ani profrejmarčovati, pokudž by takových 22 zl 
nezaplatil. A jakož jest týž Melichar Hranický panu Janovi 
Skřičkovskýmu prodal vinohrad svůj v Gruntích za hotových    
53 zl 15 gr, jestliže by se na témž vinohradě jaké závady  
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nalézaly, to se má zase panu Janovi Skřičkovskýmu z toho, což 
na tomto gruntě svém týž Melichar zaplatil, vyplniti. 
             f 346a 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Melichar 
Hranický za grunt obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Melichar 
Hranický za grunt obci radějovské 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového Melichar Hranický prodal 
podsedek svůj z rolí, která k němu přináleží, Václavovi 
Balanovýmu za sumu 80 zl. Závdanku jemu dal 20 zl, ostatek 
platiti má od leta 1604 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Zákoníků, Eliáš Vachů, Martin Menšík, Jíra 
Valouchů S.R.S.N. 
   Na to gruntě náleží: 
   Předních peněz obci radějovské 11 zl 15 gr. 
   Melicharovi Hranickýmu 48 zl 15 gr. 
 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Václav Balanový 
za g[runt] obci radějovské 4 zl. 
   Jakož náleželo Melicharovi Hranickýmu na tomto gruntě 
posledních peněz 48 zl 15 gr, ty jest odvedl Melichar panu 
Janovi Skřičkovskýmu za dluh svůj. A tak týž Melichar tu nic 
nemá. 

  Pusté místo 
 

   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka pan Jan Skřičkovský majíc 
sobě tento podsedek od Melichara Hranický[ho] odvedený, prodal 
jej Václavovi Otmanovýmu z Hulína za summu 50 zl bez závdanku, 
platiti má při každých Vánocích po 3 zl, pokud ho on držeti 
bude. A když by jej prodal, tedy má jej prodati na placení po 
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Jizdébka, 
Macek Mušviců, Jakub Ejvanovský S.R.S.A N. 
   Na tomto podsedku náleží těmto: 
   Obci radějovské předních peněz 5 zl. 
 P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 45 zl. 

  f 346b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Václav Otmanů z Hulína 
majíc grunt kúpený od Melichara Hranického z něho ušel a pan 
Jan Skřičkovský majíc svou spravedlnost na něm, prodal jej 
Janovi Gybalovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, 
ostatek platiti má při Vánocích od letha 1609 po 4 zl. 
Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Matouš Raků, Tomáš 
Fraštacký, Jan Nožičků, Matěj Gybal S.R.S.A N. 
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   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Gybal za grunt panu 
Janovi Skřičkovskému 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Jan Gybal za g[runt] 
p[anu] Janovi Skřičkovskýmu 4 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa za g[runt] položil Jan 
Gybal obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Gybal 
obci radějovské ostatních 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Gybal 
za grunt obci radějovský 4 zl. Ty přijal p[an] Jan 
Skřičkovský, neb obci již doplaceno jest. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Gybal za g[runt] 
nápadníkům n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského 4 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Gybal za 
g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského 4 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Kybal položil 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana 
Skřičkovského 4 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Kybal položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] pana Jana Skřičkovského 4 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Tomášového Jan Kybal položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského 4 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Kybal položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] p[ana] Jana Skřičkovského   
4 zl. 

  f 347a 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest od 
ouřadu ten grunt ut s[upr]a Janovi Vatkovému za 60 zl bez 
závdanku. A což Jan Kybal na něm zaplaceného měl, totiž 41 zl, 
to sobě na díl Doroty, manželky své a dcery neb[ožtíka] 
Kybala, poráží, ostatek summy platiti má ročně po 4 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Urban Ambrů a Jan 
Štípský S.R.S.a N. 
   NB. Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jan Vatko 
prodal ten grunt ut s[upr]a  Mikulášovi Mončekovi za 60 zl. 
Závdanku dáti jemu má z oužitku vinného 6 zl, ostatek summy 
platiti má ročně po 4 zl a což na něm zaplaceného měl po 
Dorotě manželce své, to Mikulášovi pustil. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Kašparů a Jíra Hrnčíř S.R.S.N. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Monček ten závdanek, 
totiž těch 6 zl, Janovi Vatko[vi] položil. A tak Jan Vatko na 
tom gruntě nic víceji nemá. 
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   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodal ten grunt - NB 
nahoře zapsán. 
   Jakož Jan Bašků na témž gruntě po Dorotě manželce svej 
nápadem dobírati měl, takové peníze Mikuláš Munček(!) koupil 
od něho, totiž 40 zl, a dal mu za ně peněz hotových 6 zl. A 
tak tenž Jan Bašků již nic více na tomž gruntě nemá. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Mikuláš Munček položil 
a zůstává za úřadem 1 zl. 
   Mikuláš Munček platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská za 
rok 1647. 

  f 347b 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Mikuláš Monček položil 
peněz ročních, totiž 1 zlm. Ten přijal ouřad radějovský. 
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             f 357a 
30 Grunt Jana Řitkova 
 
   Letha Páně 1592 podle vyhledání register starých dlouhých 
v listu 97 koupil j[es]t Jan vejš psaný podsedek za 30 zl. 
Závdanku položil 4 zl a ostatek 26 zl náleží Pinkusovi Židu do 
Strážnice. Ty má platiti od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl. 
   Letha [15]94 položil Jan Řitků za grunth svůj Pinkusce 
Židovce 2 zl. 
   Letha [15]95 položil Jan Řitka Pinkusce Židovce za podsedek    
2 zl. 
 Letha [15]96 položil Jan Řitka Pinkusce Židovce za grunth 2 
zl. 
 Letha [15]97 položil Jan Řitka Pinkusce Židovce 2 zl. 

   Leta [15]98 položil Jan Řitka za grunt svůj Pinkusce 
Žid[ovce] 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jan Řitka za 
grunt svůj Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Jan Řitka za grunt 
Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jan Řitka za 
g[runt] Pinkusce Židovce 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jan Řitka za 
grunt Pinkusce Židovce 1 zl. 

  f 357b 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jan Řitka za 
grunt Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jan Řitka za 
g[runt] Pinkusce Židovce 2 zl. 

                                               
  Pusté místo 
 

   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka ouřad radějovský prodali 
podsedek požár ut s[upr]a zůstalý po neb[ožtíku] Janovi 
Řitkovi Staňkovi Bešťákovi za summu 20 zl. Závdanku dal 2 zl, 
ty přijal David Pinkusčin na dluh svrchu psaný, ostatek 
platiti ná při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Joachym Tesař, Michal Trefný R.S.N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Staněk Bešťáků za 
grunt nevěstě Pinkusčinej 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Staněk Bešťáků za 
grunt nevěstě Pinkusčiné ostatních 2 zl. 



 

 

   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Staněk Bešťáků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Řitkova prvních peněz   
2 zl. 
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   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Staněk 
Bešťáků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Řitkova 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Staněk 
Bešťáků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Řitky 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Staněk Bešťáků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Řitky 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Staněk Bešťáků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Řitky 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Staněk Bešťáků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Řitky peněz 
ročních 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Staněk Bešťáků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Řitky 2 zl. Ten 
grunt jest zaplacený. 

  f 358a 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy prodán jest týž podsedek Jírovi Tkadlcovi za 
summu 20 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti 
budou po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení povinnosti panské i obecní Lukáš Bukovský a Jan 
Dělohovský S.R.S.N. 
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             f 369a 
31 Grunt Zachariáše Nožičky 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starejch v listu 157 
Zachariáš Jíry Nožičkova koupil j[es]t podsedek po nebožt[íku] 
Michalovi Balanovým zůstalý za 80 zl. Závdanku nebožt[íku] 
Michalovi na to položil 2 zl 15 gr a ostatek 77 ½ zl náleží 
sirotkům po témž nebožt[íku] Michalovi zůstalým. Na tu sumu 
těm sirot[kům] tenž Zachariáš do letha [15]93 i z závdankem 
mimo toho 2 ½ zl, kterej otec jeho za života svého vyzdvihl, 
položil 21 zl 15 gr. A od letha [15]94 při Vánocích platiti má 
po 4 zl, ty sou při právě.  
 Zachariáš z dílu manželky své letha [15]94 srazil 24 zl. 

   Letha [15]94 položil Zachariáš Nožičků za grunth svůj 
purgkrechtních peněz 4 zl. 
   Letha [15]95 položil Zachariáš Nožička za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 zl.  
   Letha [15]96 položil Zachariáš Nožičků za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
   Leta [15]97 položil Zachariáš Nožička za grunt pe[něz] 
pur[gkrechtních] 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Zachariáš Nožička za grunt svůj na 
sirotky n[ebožtíka] Michala Balaně 4 zl. 

  f 369b 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Zachariáš 
Nožička za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Balaně 
4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Zachariáš Nožička 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Balaně 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Zachariáš Nožička 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Balaně 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Zachariáš 
Nožička za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Balaně 
ostatní 1 zl. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Zachariáš Nožička zemřel 
a tento podsedek zaplacený připadl na Jana Nožičku strýce jeho 
a prodal jej Tomášovi Fryštackému za summu 36 zl. Závdanku 
jemu dal 6 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích od 
letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan 
Sovka, Jakub Tesař, Jíra Vaňků S R S A N. 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   Janovi Sovkovi převedených z půlpodsedku Jana Řitkového    
20 zl, jíti jemu mají po 2 zl. 



 

 

   Janovi Nožičkovi 10 zl, jíti mu mají po 1 zl. Jsou vyvazené 
a není mu nic dlužen. 
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   Letha 1608 za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Fryštacký za 
grunt Janovi Sovkovi 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Tomáš Fryštacký 
za grunt Janovi Sovkovi 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Thomáš Fryštacký 
za g[runt] Janovi Sovkovi 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Thomáš 
Fryštacký za g[runt] Janovi Sovkovi 2 zl. 

  f 370a 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Tomáš 
Fryštacký za g[runt] Janovi Sovkovi 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Fryštacký za 
g[runt] Janovi Sovkovi 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Tomáš Fryštacký 
za g[runt] Janovi Sovkovi 2 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového Tomáš Fryštacký položil 
za grunt Janovi Sovkovi peněz ročních 2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Tomáš Fryštacký položil 
za grunt Janovi Sovkovi peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového po smrti Tomáše 
Fryštatského Jakub Svobodníček pojal manželku jeho, položil 
peněz za grunt 2 zl. A tak tu nic více nemá. 
   Leta 1628 za fojta Martina Kašparového Jakub Svobodníček 
prodal ten podsedek napřed psaný Vítkovi Zálešákovi za summu 
36 zl. A což na něm Jakub zaplaceného měl, to jest všecko 
Vítkovi pustil, ostatek summy platiti má každoročně po 4 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu, povinnosti J.M.Páně i obecní Jíra Kolářů a Staněk 
Bešťák S.R.S a N. 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Vítek Zálešák položil za 
g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Fryštackého peněz 
ročních 2 zl. Zůstávají za ouřadem. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Vítek Zálešák položil za 
g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Fryštackého peněz 
ročních 2 zl. Zůstávají za ouřadem. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Vítek Zálešák 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Fryštackého    
2 zl. Ty zůstávají za ouřadem radějovským. 
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             f 370b 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Vítek Zálešák položil 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše, zůstávají za ouřadem  
2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Vítek Zálešák položil 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Fryštackého a ty 
zůstávají za ouřadem 2 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Vítek Zálešák položil 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Fryštackého a ty 
zůstávají za ouřadem 2 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Vítek Zálešák položil 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Fryštackého a ty 
zůstávají za ouřadem radějovským 2 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Vítek Zálešák položil za 
grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Fryštackého 2 zl. Ty 
zůstávají za ouřadem radějovským. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra a k němu přidaných 
prodal Vítek Zálešák za ten zvrchu psaný grunt synu svému 
Mikulášovi Zálešákovi z dvěma volmi a vším odstarodávním 
příslušenstvím, jak ho sám vyplaceného jměl, totiž za summu  
42 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu 
gruntu a všelijaký povinnosti panské i obecné Václav Vachalec 
a Václav Jež S R S A N. 
   A tak má Mikuláš Zálešák ten grunt zouplna a docela 
zaplacený. 
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             f 381a 
32 Grunt Marše Ševce 
 
   Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých dlouhých Mareš 
Švec koupil podsedek od Jana Tomkového za summu 75 zl. 
Závdanku dal 10 zl, platiti má při Vánocích letha [15]92 po 5 
zl. A tak všecka ta summa náleží Janovi Tomkovému. 
   Téhož letha svrchu psaného položil jedny peníze 
purgkrechtní 5 zl. Přijal jich Jan Tomků. 
   Letha 1595 Mareš Švec vejš psaný prodal podsedek svůj 
Martinovi Sovkovi se dvěma kusy osetím obilím za sumu 75 zl. 
Závdanku tenž Martin Sovků položil 13 zl 7 ½ gr, z toho dáno 
Janovi Tomkovi 10 zl a Mareš Švec přijal 3 zl 7 ½ gr. A 
ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích po 5 zl až do 
vyplnění summy ut sup[ra]. Rukojmě za placení, opravu gruntu, 
též i povinnosti panské zejména tito: Jíra Honzů, Petr Honzů, 
Jan Sovků, Lukáš Mlynářů, Štěpán Rabáčků R S N. 

  f 381b 
   Ta summa napřed psaná náleží osobám níže psaným, a to 
těmto: 
   I[tem] Janovi Tomkovému 50 zl. Ty jemu předně vyplněny býti 
mají od letha [15]95 pořadně po 5 zl. 
   I[tem] Maršovi Ševci též náleží 11 zl 22 ½ gr. Ty se jemu 
na posledních penězích vyplniti mají též po 5 zl. 
   Letha [15]95 položil Martin Sovka za grunth svůj Janovi 
Tomkovi peněz purgk[rechtních] 5 zl. 
   Letha [15]96 Martin Sovků položil za grunth peněz 
purgkrechtních Janovi Tomkovi 5 zl. 
   Leta [15]97 Martin Sovka ten koupil na gruntě svém od Jana 
Tomka peněz purgkrechtních, které je[mu] náležely, 40 zl, za 
kteréž týž Sovka jemu dal 12 zl 20 gr. A tak Jan Tomek tu již 
více spravedlnosti nemá. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Maršovi Ševci 11 zl 22 ½ gr, 
ty peníze Martin Ševců jinak Sovka od něho za hotových peněz  
2 zl 18 gr skoupil. A tak grunt svůj zouplna doplatil. 
 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka podli rozdílu statku po 
neb[ožtíku] Martinovi Sovkovi zůstalého Anna, vdova po něm 
pozůstalá, ujala podsedek s příslušenstvím jeho, s vinohradem 
v Beraní hoře, s roubanicí pod Drahami v summě 101 zl. Z toho 
sobě srazila dílu svého i po Jírovi synu svém, kterýž když ona 
ještě stavu svého vdovského nebyla proměnila umřel, 65 zl     
15 gr. Zůstává dopláceti od letha 1608 35 zl 15 gr, placením 
po 6 zl. Odevzdáno jí to za volný a svobodný. Rukojmě Ondra 
Hulů, Štěpán Hulů, Jíra Bělíků S.R.S.A N. 
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             f 382a 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož Pavel Bělíků, 
manžel Doroty napřed psané, zuostával za statek napřed psaný 
dopláceti 35 zl 15 gr, v tej summě dal Janovi, s[irotku] 
n[ebožtíka] Martina Sovky, pastorku svému, půl vinohradu 
v Beraní hoře. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený a 
žádnému v ničem nezávadný. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka Pavel Bělíků prodal 
podsedek svůj Davidovi z Rovně za hotových 30 zl. Odevzdán za 
volné a svobodné. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně Jan Pánků, Matěj Těšínský S R S N. A tak má 
grunt svůj zaplacený. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa David z Rovně prodal týž 
g[runt] svůj Urbanovi Skočovskýmu za summu 70 zl. Závdanku mu 
dal 8 zl, platiti má od letha 1611 po 3 zl. Odevzdán mu za 
volný a svobodný. Rukojmě Matěj Gybal, Thomáš Fryštacký, Ondra 
Pánků S.R.S.a N. 
   Ten grunt David z Rovně zase od téhož Urbana ujal a má jej 
zouplna a docela zaplacený. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového David z Rovně prodal 
grunt svrchu psaný Janovi Vachalcovému za summu 30 zl peněz 
hotových, kteréž jest David od Jana zouplna přijal a na tom 
gruntě nic nemá. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
opravu gruntu, povinnosti panské i obecní David z Rovně a 
Martin Bělobrad S R S N. 
 Zaplacený. 

   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
n[ebožtíka] Jana Vachalce prodán jest grunt tento Anně, vdově 
pozůstalé po témž n[ebožtíku] Janovi Vachalcovi, za summu    
80 zl bez závdanku a platiti jej má po 4 zl rok po roku. 
Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání 
robot a jiných povinností panských i obecních Bartek Slezák a 
Mikuláš Fraňků S.R.S.a N. 
                            Pusté 

f 382b 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového prodali týž fojt a 
starší podsedek pustej Václavovi Vachalovi, po Janovi bratru 
jeho vlastním, kterýž ujal letha 1630, za summu 50 zl komu 
náležeti budou bez závdanku, má platiti rok po roku po 2 zl. 
Jest odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu kruntu a 
placení a odbejvání povinnosti panské i obecní Mikuláš Munček, 
Jíra Matoušků S R S A N. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Václav Vachalec 
položil za grunt, ty přijala vdova Jana Vachalce 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Václav Vachalec 
položil za g[runt] a ty přijala Dorota Vachalcova 1 zl. 
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   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Václav Vachalců položil 
za grunt peněz 1 zl. Ty přijala Zuzana Jana Vachalcova. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Václav Vachalců položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala Zuzana Jana 
Vachalcova.  
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Václav Vachalců položil 
za grunt svůj 1 zl. Ten přijala Zuzana Vachalcova. 

  f 383a 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Václav Vachalců položil 
za grunt peněz ročních a ten přijala Dorota Vachalcova 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Václav Vachalců 
položil za g[runt] peněz ročních 2 zl. Ty Dorota a Zuzana 
Vachalcova přijaly. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Václav Vachalec položil 
ročních peněz 1 zl. Ten přijala Dorota a Zuzanna Vachalcova. 
   Václav Vachalec platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijal fojt a starší na 
sirotky n[ebožtíka] Jana Vachalca za rok 1647. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy prodán jest týž podsedek Matějovi 
Bednaříkovi za summu 50 zlm bez závdanku, platiti má 
každoročně po 2 zlm komu náležeti budou. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Lukáš 
Bukovský a Ondra Havránků S R S N. 
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             f 393a 
33 Mlejn Jakuba Mlynáře 
 
   Letha 1592 podle zápisu knih starejch v listu 164 prodán 
jest mlejn od Martina Vachalce Jakubovi Mlynáři za sumu     
150 zl. Závdanku na tu sumu dal 20 zl a ostatek od letha 
[15]92 při Vánocích platiti má po 10 zl. 
 Ta suma náleží osobám níže psaným, a to takto: 

   Martinovi Vachalcovi 96 zl 7 ½ gr. Ty jemu jíti mají od 
letha 1592, dokud sirot[ek] níže psaný spravedlnosti své 
nevyzdvihne, po 5 zl. 
   S tej spravedlnosti tenž Martin prodal obci radějovský    
20 zl. 
   Týž náleží sirotku nebož[tíka] Brichty Tumihraje na témž 
mlejně 31 zl 22 ½ gr. Ty jemu takto jíti mají: letha 1592 2 zl 
a od letha 1593 [po] 5 zl. 

  f 393b 
   Z toho vydáno z závdanku: 
   Dáno Martinovi Vachalcovi 10 zl. 
   A ouřad na sir[otka] neb[ožtíka] Brichty Tumihrajového, 
které byl tomu sir[otku] tenž Martin zadržel, 10 zl. 
  

   Letha [15]92 při Vánocích položil Jakub Mlynář 7 zl. 
   Letha [15]93 při Vánocích položil Jakub Mlynář 10 zl. 
   S těch dvojích peněz dáno Martinovi Vachalcovi 5 zl a na 
sir[otka] Brichtova zůstává při právě 7 zl a ouřad na koupené 
peníze přijali 5 zl. 
   Letha [15]94 položil Jakub Mlynář za mlejn svůj peněz 
purgkrechtních 13 zl. Z toho obec přijala na peníze skoupené   
5 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Brichty Tumihrajova zanecháno 
v truhlici 8 zl. 
   Letha [15]95 položil Jakub Mlynář za mlejn svůj peněz 
purgkrechtních 10 zl. Z toho dáno obci na peníze skoupené 5 zl 
a na sirotky Tumihraje též 5 zl. 
   Letha [15]96 položil Jakub Mlynář za grunth 10 zl. Z toho 
dáno na obec 5 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Tumihrajova též 
dáno     5 zl. 
 Leta [15]97 položil Jakub Mlynář za grunt svůj 10 zl. 

   Leta [15]98 položil Jakub Mlynář za grunt svůj 10 zl. 
Z toho vzato na obec radějovskou 6 zl 7 ½ gr a na sirotky 
n[ebožtíka] Brichty Tumihraje ostatních peněz 3 zl 22 ½ gr. 
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               f 394a 
   Téhož leta [15]98 Jakub Mlynář prodal mlejn svůj 
z roubanicí a jiným k tomu příslušenstvím Pavlovi Suchomelovi 
za summu 320 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 71 zl, 
ostatek platiti má od leta [15]99 po 15 zl, z toho přicházeti 
bude Jakubovi Mlynáři po 5 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Brichty 
Tumihraje po 10 zl. A když ti s[irotci] spravedlnost svou 
vyberou, tehdy Jakubovi Mlynáři po 15 zl půjdou. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu mlejna, 
povinnosti panské i obecní Jan Vděků, Eliáš Vachů, Václav 
Malík, Jan Řitka, Václav Duků, Zachariáš Nožička, Lukáš 
Mlynářů, Jan Bartysů S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Pavel Suchomel 
za mlejn 15 zl. Z toho dáno Jakubovi Mlynáři 5 zl, obci 
radějovské skoupených od Martina Vachalce 5 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Martina Vachalce 5 zl. 
   Zůstává se ještě těm sirot[kům] 51 zl 7 ½ gr, též zůstává 
obci radějovské 8 zl 22 ½ gr. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a jakož náleželo na mlejně 
svrchu psaným Jakubovi Mlynáři mimo vzetí závdanku a 5 zl 
peněz ročních summy 174 zl, ty jest prodal Pavlovi Suchomelovi 
za hotových peněz 64 zl. A tak týž Jakub Mlynář na tom mlejně 
nic nemá a Pavel Suchomel bude povinen ještě z toho mlejnu 
zaplatiti summy 60 zl, placením od letha 1600 po 10 zl. Stalo 
se v přítomnosti obou stran. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Pavel Suchomel za 
mlejn 10 zl. Z toho dáno obci radějovské ostatních peněz 8 zl  
22 ½ gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vachalce prvních 
peněz 1 zl 7 ½ gr.  

  f 394b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Pavel Suchomel za 
mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vachalce 5 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Pavel 
Suchomel za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vachalce   
5 zl. 
   Zůstává těch sirotků Vachalcových peněz hotových v truhlici 
sirotčí 16 zl 7 ½ gr a po letech ještě se vyplniti zůstává od 
téhož letha ut s[upr]a 45 zl. Činí všeho i s těmi hotovými   
61 zl 7 ½ gr, to dělíc na 6 dílů, přijde každému tomu 
nápadníku n[ebožtíka] Martina Vachalce po 10 zl 6 gr 1 ½ den. 
   Zuzanně Vachalcový vydán všecken díl její na hotově, totiž 
10 zl 6 gr 1 ½ den. A tak díl svůj zouplna a docela vyzdvihla. 
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   Letha 1603 za fojta Jana Vachového Pavel Suchomel prodal 
mlejn s tím se vším, což k tomu mlejnu přináleží, Bartoňovi 
Stejskalovi jinak Kokrdovi z Strážnice za summu 195 zl. Na to 
jemu dal Bartoň Stejskalů hotových 155 zl a ostatek, totiž   
40 zl, dopláceti má s[irotkům] n[ebožtíka] Vachalce placením 
od letha ut s[upr]a po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Vachů, Jan Rezsků, Jan Raků S R S A N. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Bartoň Stejskal 
jinak Kokrda za mlejn s[irotkům] n[ebožtíka] Vachalce 10 zl. 
Ty zůstávají v truhlici sirotčí. 
   Letha 1606 za fojta Jíry Sovky puštěn od pana ouředníka 
tento mlejn na placení po 6 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka Bartoň Kokrda prodal 
mlejn svrchu psaný Jírovi Mlynářovi za summu 150 zl. Závdanku 
jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po 10 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Joachym Tesař, Tomáš 
Fryštatský, Jíra Zálešáků, Michal Trefný S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jíra mlynář za 
mlýn na s[irotky] n[ebožtíka] Vachalce 3 zl. Ty přijal Mikuláš 
Pranců z Nové Vsi na díl Kateřiny, ženy své n[ebožtíka] 
Martina Vachalce. 
   Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Jíra Mlynář za mlýn 
na s[irotky] n[ebožtíka] Vachalce 6 zl. Ty přijal Ondra 
Vachalců ze Lhoty na díl svůj i s Janem bratre[m] svým, každý 
3 zl. 

f 395a 
 Vyhledalo se, že náleží z toho gruntu osobám těmto: 

   Kateřině do Novej Vsi, dceři n[ebožtíka] Martina Vachalce, 
dílu i po mateři její zemřelej nápadu 13 zl 14 gr 6 ½ den. 
   Janovi, bratru jejímu, do Lhoty Tvarožný dílu i po Margitě 
sestře jeho a mateři jeho zemřelejch nápadu 18 zl 17 gr 1 den. 
   Ondrovi, též bratru jeho, do Lhoty Tvarožný dílu i po 
Margitě sestře a mateři jeho zemřelejch nápadu 10 zl 17 gr     
1 den. 
   Václavovi, bratru jejich do Kněžduba, dílu i po Margitě 
sestře a mateři jeho zemřelejch nápadu 13 zl 10 gr 4 ½ den. 
 Obci radějovské zkoupených peněz 40 zl. 
 Bartoňovi Kokrdovi naposledy 38 zl. 

   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa jakož náleželo Kateřině 
výš psanej na tom mlejně 13 zl 14 gr 6 ½ den, ty jest prodala 
Jírovi Mlynáři za hotovejch 2 zl. A tak tu již táž Kateřina 
nic více nemá. 
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   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Mlynář za 
mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Vachalce 5 zl. Z těch přijal 
Ondra 2 zl 15 gr a Jan 2 zl 15 gr, oba ze Lhoty. 
   Více položil Jíra Mlynář za mlejn 1 zl. Z toho přijal Ondra 
15 gr a Jan 15 gr. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Jíra Mlynář prodal 
mlejn svrchu psaný se vším od starodávna příslušenstvím Janovi 
Kolářovýmu za summu 200 zl. Závdanku jemu dal 40 zl, platiti 
má od letha 1612 až po 2 letha po 4 zl 15 gr a od letha 1614 
pořadně po 6 zl až do vyplnění summy. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Hurjan, Thomáš Fryštacký, Jan Němčanský, 
Mikuláš Rabáček S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vachalce 24 zl 16 gr. 
   Bartoňovi Kokrdovi 135 zl 14 gr. 
 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Kolář 
za mlejn svůj 4 zl 15 gr. Z toho přijal Ondra 1 zl 15 gr, 
Václav 3 zl. 

  f 395b 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Kolář za mlejn 
svůj 4 zl 15 gr. Ty přijal Jan Vachalců na díl svůj. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Kolář za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vachalce 4 zl 15 gr. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Kolář položil 
za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vachalce 
4 zl 15 gr. 
   Letha 1616 za fojta Martina Kašparového Jan Kolář položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vachalce 4 zl 15 gr. 
   Leta 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Kolář položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vachalce 2 zl. 
   Více položil nápadníkům n[ebožtíka] Bartoně Kokrdy 4 zl. Ty 
přijal B[ratr] Jan Cedron. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Kolář 
položil za grunt nápadníkům Bartoně Kokrdy 6 zl. Vydáno z toho 
Bratru Janovi Cedronovi 3 zl. 
   Letha Páně 1620 za fojta Martina Kašparového Jan Kolář 
prodal mlejn svůj Mikulášovi synu svému za summu 200 zl a 
místo závdanku má Michalovi koželuhovi Židu, což týž Jan Kolář 
jemu povinen byl, totiž 69 zl 18 gr zaplatiti a jeho 
spokojiti. Ostatek pak platiti má za ten mlejn, jakž prvnější 
zápis ukazuje v knize, po 6 zl nápadníkům, kteříž peníze na 
tom gruntě neb mlejně mají. Odevzdán jemu za volný a svobodný.  
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Rukojmě za placení, opravu a jiné povinnosti vykonání Matouš 
Řidků, Jan Šimkových, Martin Sovka, Ondra Popelka S.R.S.a N. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Kolářů 
položil za mlejn peněz verunkových 6 zl. Ty přijal Martin 
Budinský na místě manželky své, která zůstala po n[ebožtíku] 
Bratru Janovi Cedronovi. 
   Téhož letha týž Mikuláš Kolářů položil Michalovi koželuhovi 
Židu na dluh povinný, kteréž přijal ten Michal Žid 34 zl. 
   Letha 1624 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Kolářů 
položil Michalovi koželuhovi Židu na dluh jemu povinný 
ostatních 35 zl 18 gr. 
   Téhož letha položil za ten mlejn peněz verunkových 6 zl. Ty 
přijala Kateřina, po n[ebožtíku] Martinovi zůstalá vdova. 

  f 396a 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Kolářů 
položil za g[runt] anebo mlejn Urbanovi Tesaři 19 zl. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Zborovský majíc na mlejně 
tom po neb[ožtíku] Bartoňovi Kokrdovi nápad k dobírání 
področně na posledních penězích, takový všecken nápad, což se 
ho koliv nachází, Urbanovi Tesaři a Kateřině, manželce jeho a 
vlastní sestře své, z své dobré a svobodné vůle daroval. A tak 
na něm Jan nic víceji nemá. 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Kolářů položil za 
mlejn peněz ročních 4 zl. Ty přijal Urban Tesař. 
   Letha 1631 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Kolářů 
položil za mlejn peněz ročních 4 zl. Ty přijal Urban Tesař. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Kolářů položil za 
mlejn Urbanovi Tesaři peněz ročních 3 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Kolář za 
mlejn položil sirotkům n[ebožtíka] Urbana Tesaře, ty přijal 
pan Šimon Tesařů, v ty časy purgkmistr města Strážnice, 5 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Mikoláš Kolář za mlejn 
položil sirotkům n[ebožtíka] Urbana Tesaře, ty přijal pan 
Jiřík Praštěk, purgkmistr strážnický, totiž 2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Mikuláš Kolář položil 
za mlejn s[irotkům] n[ebožtíka] Urbana Tesaře, ty přijal pan 
purgkmistr Jiřík Praštěk 2 zl. 

  f 396b 
   Letha Páně 1637 za fojta Jana Nožičkového Mikoláš Kolář 
položil peněz do statku neb[ožtíka] Urbana Tesaře na týž 
sirotky, ty jsou města Strážnice purgkmistr pan Martin Jankho 
přijal 2 zl. 
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   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Mikuláš Kolář položil 
peněz ročních za grunt 2 zl. Ty jest přijal pan purgkmistr 
Jiřík Praštěk do statku n[ebožtíka] Urbana Tesaře na ty 
sirotky. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Mikuláš Kolář položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal pan Martin Mráz, 
purgkmistr města Strážnice, do statku neb[ožtíka] Urbana 
Tesaře. 
   Leta Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy po smrti Mikuláše 
Koláře Jan Mlezúšek pojmouce sobě Kateřinu vdovu za manželku 
po tomž Mikulášovi Koláři ujal ten mlejn, totiž za summu bez 
závdanku 150 zlm. Z tej summy povinen předních peněz pokládati 
bude s[irotkům] ne[božtíka] Urbana Tesaře [z] města Strážnice, 
totiž 74 zlm 12 gr. Ostatek summy s[irotkům] neb[ožtíka] 
Mikuláše Mlynáře z Radějova, totiž po sražení sedmého dílu, co 
tak na manželku jeho připadlo, totiž 11 zl 1 gr 1 den, 
dopláceti sirotkům povinen bude 64 zl 16 gr 6 den, placení 
každoročně po 5 zlm. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmí za 
povinnosti panské a obecní, placení a opravu gruntu Jan 
Mlezúšek, Urban Ambrů a Petr Bártků S R S N. 

f 397a 
   Letha 1652 za fojta Mikuláše Javornického položil Jan 
Mlezúch za mlejn svůj ročních peněz zadržalých 5 zlm. Ty 
přijal Václav, syn Urbana Tesařového. 
   Letha Páně 1653 dne 25.Maii za fojta Jury Zátopy, 
purgkmistra Jakuba Ondřejova a ouřadů k nim přidaných, 
z dovolení vrchnosti prodán jest mlejn napřed psaný od Jana 
Mlezúška Jírovi Slavíčkovi s tím se vším příslušenstvím, což 
k tomu mlejnu od starodávna náleželo, za summu 154 zl 
mor[avských]. Na touž summu položil závdanku 16 zl 
mor[avských], takové přijal Jan Mlezúšek na díl manželky jeho 
a tak týž Mlezúšek na tomž mlejně žádného nápadu více nemá. 
Ostatek pak náleží nejprve sirotkům neb[ožtíka] Urbana Tesaře 
z města Strážnice, totiž 74 zlm 12 gr, item více sir[otkům] 
neb[ožtíka] Mikuláše Mlynáře 64 zlm 16 groší 6 den rok po roce 
pokládati má po 5 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí 
za dobré hospodářství a za povinnosti panské i obecní a 
placení grunthu Jura Kolář a Václav Jež S.R.S.N. 
   Letha 1653 dne 4.Julii za ouřadu svrchu psaného Jura 
Slavíček koupil nápad s[irotků] n[ebožtíka] Urbana Tesaře za 
14 zlm, summy 74 zlm 12 gr, a týž Slavíček má na témž mlejně 
zaplaceno 90 zlm 12 gr. Stalo se na zámku Strážnici letha a 
dne ut supra. 
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f 397b 

    Letha Páně 1654 za fojta Jury Zátopy, purgkmistra Jakuba 
Ondřejova a ouřadů k němu přidaných Jíra Slavíček prodal zase 
týž mlejn předě psaný Pavlu Martinovi s tím se vším 
příslušenstvím, jak jej týž Slavíček byl koupil, za summu 
področní za 124 zl mor[avských] 16 gro[ší] 6 den. Na touž 
summu položil Jírovi Slavíčkovi za jeho praedensi, co na témž 
mlejně měl i na mejtě, závdanku 60 zl mor[avských]. A tak týž 
Pavel Martin povinen bude dopláceti sirotkům nebo[žtíka] 
Mikuláše Mlynáře 64 zlm 16 gr 6 den rok po roce až do vyplnění 
summy tej, pokládati má po 5 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmí za povinnosti panské i obecní, též placení 
gruntu Jakub Ondřejův a Jíra Zátopa S.R.S.N. Stalo se na zámku 
Strážnici letha a dne ut s[upr]a. 
   Letha Páně 1654 dne 16.Septembris z povolením vrchnosti, za 
purgkmistra Jana Filipového a jiných na ouřadě zůstávajících 
Jura Slavíček koupil ten mlejn ze vším k němu od starodávna 
příslušenstvím od pozůstalé vdovy po nebo[žtíku] Pavlu 
Martinovi a nápadníkův jeho za 124 zlm 16 gr 6 den. Závdanku 
dle smlouvy mezi nimi učiněné položil 60 zlm, ostatek sirotkům 
po nebo[žtíku] Mikuláši Mlynáři položiti každoročně po 5 zlm, 
pokládati povinen bude 64 zlm 16 gr 6 den až do vyplacení. 
Rukojmě za povinnosti panské [i] obecní a dobré hospodářství 
Jura Mišů a Jura Šťastný slíbili rukou společní a nerozdílnou. 
Stalo se na Strážnici letha a dne ut s[upr]a. 
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             f 405a 
34 Grunt Ambrože Kožové[ho] 
 
   Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých dlouhých v listu 
89 ten Ambrož výš psaný koupil j[es]t půl podsedka Bartoně 
Vrtalového za 16 zl. Závdanku položil 2 zl a ostatek 14 zl 
podle odvodu Matěje Chobota náleží Holomkovi Židu do Strážnice 
14 zl. Na to j[es]t položil Holomkovi Židu letha [15]89 1 zl a 
letha [15]90 týž položil Ambrož tomu Židu 1 zl.  
 Letha [15]94 položil Ambrož Holomkovi Židu 1 zl. 

   Letha 1594 Ambrož vejš psaný prodal půl podsedka  svého 
Václavovi Malíkovi za 20 zl. Závdanku témuž Ambrožovi položil  
2 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při Vánocích pořadně 
po  2 zl až do vyplnění summy ut sup[ra]. Ta spravedlnost 
náleží osobám níže psaným: Item Holomkovi Židu 11 zl a 
Ambrožovi nahoře psanému na posledních penězích též náleží 7 
zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu, též i povinnosti jeho 
Milosti Páně Štěpán Bělobrad, Jíra Černý[ho] R.S.N. 
   Letha [15]95 položil Václav Malíků za grunth 2 zl. Z toho 
dáno Holomkovi Židu 1 zl a Ambrožovi dáno 1 zl. 

  f 405b 
   Letha [15]96 položil Václav Malík za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. Z toho Holomek vzal 1 zl a Ambrož též 
vzal 1 zl. 
   Letha [15]97 položil Václav Malík za grunt 2 zl. Z toho 
dáno Holomkovi Židu do Strážnice 1 zl a Ambrožovi 1 zl. 
   Leta [15]98 položil Václav Malík za grunt svůj 2 zl. Z toho 
vzal Holomek Žid 1 zl a Ambrožovi dáno z nich 1 zl. 
   A ostatek, což náleželo Ambrožovi Kožovi tu ještě 2 zl, to 
jest prodal Ambrož Václavovi Malíkovi za hotových peněz 10 gr. 
A tak tu Kože nic nemá. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Václav Malík za 
grunt svůj Holomkovi Židovi 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Václav Malík za 
g[runt] Holomkovi Židu 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Václav Malík za 
grunt Holomkovým nápadníkům 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Václav Malík 
za grunt Holomkovým nápadníkům 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Václav Malík za 
grunt nápadníkům Holomkovým 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Václav Malík za 
g[runt] nápadníkům Holomkovým 1 zl. 



 

 

      121 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Václav Malík za 
grunt nápadníkům Holomkovým 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Václav Malík za 
g[runt] nápadníkům Holomkovým 1 zl. A tak má grunt zaplacený. 

  f 406a 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového po smrti n[ebožtíka] 
Václava Malíkového fojt a starší prodali ten půlpodsedka 
svrchu psaného Janovi Štípskému za 20 zl. Závdanku dal na 
s[irotky] n[ebožtíka] tohož Václava 2 zl, platiti má počna 
leta 1616 po 2 zl. Odevzdán za volný a sv[obodný]. Rukojmě za 
opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Václav 
Mihalů a Jíra Kabelář S R S N. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Štípský položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Malíkového 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Štípský položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Malíkové[ho] 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Štípský položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Malíkové[ho] 2 zl. 
   Letha 1623 za fojta Martina Kašparového Jan Štípský prodal 
grunt tento Jurovi Šaškovi za summu 12 zl bez závdanku, 
platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních 
Jan Záblatský a Jan Štípský S R S N. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového týž fojt s ouřadem 
prodali grunt Mikolášovi Přerovskému za summu 12 zl, placení 
ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. 
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Jan 
Gybal, Jíra Ondrů S.R.S.A N. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Mikuláš Přerovský za 
grunt svůj položil 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Mikuláš Přerovský položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Mikuláš Přerovský 
položil obci radějovský 1 zl. 

  f 406b 
   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Martina Bukovskýho Matěj Přerovský pročež z gruntu 
utekl, takový grunt jest prodán Tomášovi Štěrbovi za 9 zlm bez 
závdanku, platiti má každoročně obci radějovské po 1 zl. 
Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti 
panské i obecní Pavel Nezdenský a Macek Bednařík S R S N. 
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             f 417a 
35 Grunt Jana Kloučka 
 
   Ten Jan Klouček má půl podsedku svého od několika leth 
zaplacenej. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového Jan Kloučků prodal půl 
podsedka svého Janovi Zálešákovýmu za summu 35 zl. Závdanku 
jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 3 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu, povinnosti panské Ondra Honzů, Jíra Zálešáků, Jan 
Bartysů S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového prodán podsedek zůstalý 
po n[ebožtíku] Janovi Zálešákovi Janovi Gybalovi za sumu     
36 zl. Závdanku dal 3 zl, ten jest vydán na dluhy n[ebožtíka] 
Jana Zálešáka, ostatek platiti má od letha 1604 po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Zálešák, Mathouš 
Pavlíků, Jíra Zálešáků S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Gybal za 
g[runt] Janovi Kloučkovi 3 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka položil Jan Gybal za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kloučka 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Jan Gybal prodal půl 
podsedka Václavovi Vsetínskému za sumu 36 zl. Závdanku jemu 
dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. 
Odevzdán za volné a svobodné. Ruk[ojmě] Jan Gybal, Macek bratr 
jeho S R S A N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Vsetínský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klučka 1 zl. 

  f 417b 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Václav Vsetínský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kloučka 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Vácslav Vsetínský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kloučka 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Vácslav Vsetínský 
prodal týž podsedek svůj Jírovi Zálešákovi za summu 36 zl. 
Závdanku mu dal 2 zl a pustil Vácslav Jírovi, což zaplaceného 
měl 4 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Vácslav Malík, Urban Ambrů    
S.R.S.a N. 
   Letha a za fojta ut sup[ra] položil Jíra Zálešák za g[runt] 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kloučka 2 zl. 
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   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Jíra Zálešák 
prodal podsedek ut s[upr]a Řehořovi Fryštackýmu za sumu 36 zl. 
Závdanku jemu dal 4 zl a což měl Jíra Zálešák zaplaceného     
4 zl, ty jest Řehořovi pustil, ostatek platiti má od letha 
1612 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě David 
z Rovně, Jan Zábladský S.R.N. 
   Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Řehoř Fryštacký za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kloučka 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Řehoř Fryštacký za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kloučka 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Řehoř Fryštacký 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klučka 2 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Řehoř Fryštacký 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Kloučka 2 zl. 
Z toho přijal Jíra Křižan 1 zl a Kateřina též 1 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Řehoř Fryštacký 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kloučka peněz  
2 zl. Z těch dán Jírovi Křižanovi 1 zl a Kateřině též 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Řehoř Fryštatský 
položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z těch dán Jírovi 
Křižanovi 1 zl a Kateřině též 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Řehoř Fryštatský 
položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z těch dáno Jírovi 
Křižanovi 1 zl a Kateřině 1 zl. 
 

   Pusté 
To jest panskej dům. 
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             f 429a 
36 Grunt Martina Menšíko[vého] 
 
   Ten Martin Menšíků drží půl podsedku, který byl letha 
[15]92 Matouš Hulů Pavlovi Liškovi za 38 zl prodal. Za kderýž 
j[es]t nebožt[ík] Pavel Liška na místě jeho i tolikéž Martin 
Menšík do letha [15]93 vyplatil 18 zl. A tak ještě Martin 
Menšík od letha 1594 obci radějovské podle zápisu knih 
starejch dlouhejch v listu 50 dopláceti po 2 zl ještě má 20 
zl. 
   Letha [15]94 položil Martin Menšíků za podsedek obci 
radějovské 2 zl. 
   Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth peněz obci 
radějovské náležité 2 zl. 
   Letha [15]96 položil Martin za grunth peněz purgkrechtních 
obci radějovské 2 zl. 
 Leta [15]97 položil Martin za grunt obci radějov[ské] 2 zl. 
 Leta [15]98 položil Martin za grunt svůj obci radějovské 2 
zl. 

   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového Martin Menšíků prodal 
podsedek svůj Mikulášovi Janečkovýmu za summu 38 zl. Závdanku 
jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za plat[cení], opravu 
gruntu a povinnosti JM Páně Martin Menšíků, Jakub Drašťů 
S.R.S.N. 

  f 429b 
   Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Janečků za 
grunt svůj obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Mikuláš Janečků za 
grunt obci radějovské 2 zl. 
   Jakož na tom gruntě Martin Menšík měl zaplaceného 24 zl, ty 
jest prodal obci radějovské za hotových 4 zl. A tak tu Martin 
Menšík na tom gruntě nic nemá. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka podle rozdílu statku 
pozůstalého po n[ebožtíku] Mikulášovi Janečkovi Anna, vdova po 
něm pozůstalá, podsedek ut s[upr]a ujala v sumě 38 zl. Z toho 
sobě dílu svého srazila 20 zl, ostatek dopláceti má od letha 
ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě 
Pavel Vděků, Václav Honzů, Jan Narků, Tomáš Zálešáků     
S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položila Anna Janečkova 
za grunt za rok 1602 obci raděj[ovské] 1 zl. 



 

 

   Téhož letha položil Jan Zpurný za g[runt] na místě Anny ut 
s[upr]a, ženy své, obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachova položil Jan Zpurný za 
g[runt] obci radějovské 2 zl. 
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   Letha 1606 za fojta Jana Sovky Jan Zpurný prodal podsedek 
ut s[upr]a Petrovi Jurkovskýmu za summu 18 zl bez závdanku, 
platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě David z Rovně, Jan Gybal S.R.S.A N. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka položil Petr Jurkovský za 
grunt obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Petr Jurkovský za 
grunt obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Petr Jurkovský za 
grunt obci radějovské 2 zl. (Zápis uveden dvakrát.) 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Petr Jurkovský za 
g[runt] obci radějovské 2 zl. 

  f 430a 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Petr Jurkovský 
prodal týž podsedek svůj Janovi Ambrovýmu za summu 20 zl. 
Závdanku jemu jest dal 3 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Petrků, Vaněk 
Vlachovský S.R.S.a N. 
   Letha a za fojta ut sup[ra] položil Jan Ambrů obci 
radějovské za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Ambrů 
za g[runt] obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Ambrů za g[runt] 
obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Ambrů za 
g[runt] obci radějovské 2 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Ambrů prodal podsedek 
svůj Jakubovi Švábenskému za summu 20 zl bez závdanku a pustil 
mu, což zaplaceného totiž 11 zl měl, ostatek platiti má po    
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Ondra Popelka a 
Jakub Ejvanovský S R S. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jakub Švábenský 
prodal ten grunt Dorotě Hejduchových vdově za sumu 23 zl. 
Závdanku dala Jakubovi 6 zl a což měla na tom gruntě sobě 
náležitého, to sobě porazila 6 zl. A což Jakubovi Švábenskému 
od Jana Ambrového puštěno bylo, to jest zase Jakub Dorotě 
pustil, totiž 11 zl. A tak Dorota má ten grunt zouplna 
zaplacený. Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě za 
povinnosti panské i obecní Jakub Švábenský a Jíra Holých    
S R S N. Zaplacený. 
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   NB. Našlo se, že Jan Zpurný tento podsedek o 7 zl prodal 
laciněji, nežli sám jej byl koupil. A poněvadž na tom podsedku 
obci peníze náleží, protož obec nechtěla toho škodovati, nýbrž 
Jan Spurný aby jim takové peníze vynahradil. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového položil Jan Spurný obci 
radějovské na těch sedm zlatých 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Spurný položil 
obci radějovské na těch 7 zl ostatních 4 zl. 

  f 430b 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jíra Slámka pojal 
za manželku Dorotu Hejduchovou, prodal ten grunt Jurovi 
Holušovému za 26 zl. Zavdal mu 3 zl, platiti má ročně po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Řitka a Jan 
Sedláků S R S A N. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jíra Holušů položil 
za ten g[runt] Jírovi Slámkovi 2 zl. 

                                
    Pusté 

 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového týž fojt s ouřadem 
prodali grunt půl podsedku Jírovi Vojtkovému za summu 18 zl, 
placení ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za 
volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení 
gruntu Petr Branický a Jan Štěpánec S R S N. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jura Votkových(!) 
položil za grunt svůj 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jura Vojtků prodal 
svrchu psaný grunt Vítkovi Zálešákovi za summu 18 zl na 
placení ročně po 1 zl a co na něm zaplaceného 2 zl měl, ty 
jest jemu daroval. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za 
povinnosti panské a obecní Tomáš Frlík a Mikuláš Monček 
S.R.S.A N. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Vítek Zálešák 
položil obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Vítek Zálešák položil a 
přijala obec radějovská 1 zl.                             

  f 431a 
   Vítek Zálešák platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská za 
rok 1647. 
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   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Vítek Zálešák položil 
peněz ročních 1 zlm. Ten přijala obec radějovská. 
 
   Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Martina Bukovského prodán jest týž hošták napřed psaný 
Václavovi Ukvaldskému za summu 18 zlm bez závdanku, placení 
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan 
Bajar a Ondra Havránků S R S N. 
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             f 441a 
37 Grunt Jakuba Struhaře 
 
   Letha Páně 1586 Jakub Struhař vejš psaný podle zápisu knih 
starých dlouhých v listu 75 koupil jest půl podsedek od Matěje 
Řičicova za 44 zl. Za kderýž jest do letha [15]93 vyplnil 24 
zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 20 
zl. Ta všecka spravedlnost náleží sirot[kům] neb[ožtíka] 
Rabáčka, totiž Mikolášovi, Kateřině, Margetě, Anně a Zuzanně, 
mateři jejich. Ty se jim mají pokládati od letha 1594 při 
Vánocích po 2 zl. 
   Letha [15]94 položil Jakub vejš psaný za podsedek 
sir[otkům] vejš psaným purgkrechtních peněz 2 zl. 
   Letha [15]95 grunth Jakuba Struhaře jest prodán Jakubovi 
Jizdépkovi za 44 zl. Závdanku témuž Jakubovi Struhařovi 
Jizdépka položil 3 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při 
Vánocích pořadně po 2 zl. Letha [15]95 položil Jakub Jizdépka 
za grunth 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti 
panské Vondra Matěje Holý[ch], Jan Černý S R S N. 

  f 441b 
   Jakož jest na tom gruntě Jakubovi Struhaři náleželo na 
posledních penězích 21 zl, takovou spravedlnost jest 
Abrahamovi Holomkovi Židu prodal. A tak tenž Jakub tu více nic 
nemá. Stalo se letha [15]95. 
   Letha [15]96 položil Jakub Jizdépka za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
 Leta [15]97 položil Jakub Jizdépka za grunt 2 zl. 

   Leta 1598 položil Jakub Jizdépka za grunt svůj na sirotky 
n[ebožtíka] Mikuláše Rabáčka 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jakub Jizdépka 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rabáčka 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Jakub Jizdébka za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rabáčka 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jakub Jizdébka za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rabáčka 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jakub 
Jizdébka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rabáčka   
1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jakub Jizdébka 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rabáčka 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jakub Jizdébka 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rabáčka 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jakub Jizdébka za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rabáčka 1 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Jakub Jizdébka prodal půl 
podsedku Martinovi Krkavcovi za sumu 6 zl hotových, z toho 
vzal Jakub Jizdébka 5 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Rabáčka ostatních peněz 1 zl. A tak má grunt zaplacený a za 
volný a svobodný odevzdaný. Rukojmě za opravu a povinnosti JM 
Páně Jíra Bělíků, Matěj Gybal S R S A N. Zaplacený. 

  f 442a 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Martin Krkavec 
prodal půl podsedku svého Matějovi Sklenovskýmu za summu     
29 zl. Závdanku mu dal 3 zl, platiti má od letha 1612 po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Zálešáků, a Jakub 
Vančický S.R.S.a N. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Matěj 
Sklenovský za g[runt] Martinovi Krkavcovi 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Sklenovský za 
g[runt] Martinovi Krkavcovi 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Matěj Sklenovský 
za g[runt] Martinovi Krkavcovi 2 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového Matěj Sklenovský položil 
Margetě, vdově po Martinovi Krkavcovi, 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Matěj Sklenovský 
prodal grunt svůj Janovi Střiskovi za summu 29 zl. Závdanku 
dal jemu při odevzdávce 9 zl, platiti má ročně po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] za placení a opravu 
Jan (příjmení neuvedeno), Matěj Sklenovský. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Střiska položil 
peněz za grunt 2 zl. Ty jest přijal Matěj Sklenovský ostatní. 
   NB. Jakož jest Margetě, vdově po n[ebožtíku] Martinovi 
Krkavcovi, zaplaceného 18 zl náleželo, pojmouce sobě Jan 
Střiska túž Margetu za manželku, poráží sobě těch 18 zl ut 
s[upr]a. A tak má ten grunt zouplna zaplacený. 
   Letha 1620 za fojta Martina Kašparového Jan Střiska prodal 
grunt tento půl podsedku Bartoňovi Němci za sumu 10 zl 
hotových a tak jej má zaplacený. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě za odbývání robot a jiných povinností 
panských i obecních Mikuláš Kolářů a Jakub Ejvanovský       
S R S a N. 
   Letha 1624 za fojta Martina Kašparového Bartoň Němců prodal 
ten grunt Václavovi Prakšickému za 16 zl. Závdanku dal při 
odevzdávce 2 zl, ostatek platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Záblatský a Matouš 
Matulíků S R S a N. 
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f 442b 

   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Václav Prakšický 
položil za g[runt], ty zůstávají za ouřadem radějovským 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodali starší půl 
podsedku pustého Tomášovi Loveckému za summu 20 zl. Závdanku 
dal 3 zl, ty přijal ouřad, placení po 1 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, odbejvání 
[povinnosti] panské i obecní Mathouš Řitka, Jan Květoň      
S R S N. Nahoře psaný závdanek přijala manželka Kateřina 
Václava Prakšického. 
 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Tomáš Lovecký položil 
za g[runt] a ty přijala obec radějovská 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Tomáš Lovecký 
položil obci radějovský 15 gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  f 446a 
   V nově usedlých a přibyl[ých]: 
   Letha 1637 pro pamět takové grunty novosadní pozadu po 
všech jsou zapsány.                  
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             f 453a 

Druhá strana 
38 Grunt Jana Kunovský[ho] 
 
   Ten Jan Kunovský má grunth svůj letha 1578 za 60 zl 
koupenej, kterýž jest do letha 1590 zouplna zaplatil. 
   Václav Čaňů svrchu psaného podsedka po Barboře manželce 
své, dceři neb[ožtíka] Jana Kunovského, dostal a potom zemrouc 
týž Václav Čaňů Annu, manželku po něm pozůstalou, Jíra Vaňků 
za manželku sobě pojal a po ní téhož podsedka dostal. A tak 
jej má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Stalo se za fojta Jana Sovky letha 1606. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa Jíra Vaňků prodal týž 
podsedek Martinovi Bartoňkovýmu za summu 30 zl. Závdanku mu 
dal 6 zl, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán mu za 
volný a svobodný. Rukoj[mě] Jan Pánků a Jíra Němčanský   
S.R.S.a N. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Martin 
Bartoňků za g[runt] Jírovi Vaňkovýmu 2 zl. 
   Letha a za fojta ut sup[ra] Martin Bartoňků prodal týž 
podsedek Mathoušovi Velickýmu za summu 30 zl bez závdanku a 
což tu zaplaceného měl 8 zl, ty jest Martin Mathoušovi pustil, 
platiti má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Matěj Morús, Mikuláš Rabáček S.R.S.a N. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Matouš 
Velický za g[runt] na s[irotky] Jírovi Vaňkovýmu 2 zl. 

  f 453b 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Matouš Velický za 
g[runt] na s[irotky] Jírovi Vaňkovému 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Matouš Velický na 
s[irotky] Jírovi Vaňkovému 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Matouš Velický 
položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaňkového 
2 zl. Ty jest Jíra sám přijal. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Matouš Velický 
prodal podsedek svůj Jurovi Machovému za 30 zl bez závdanku, 
platiti jej má po 2 zl při posudcích. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za pla[cení] Matouš Raků a Matěj Kybal    
S R S A N. 
   Téhož letha Jíra Machů položil za ten grunt peněz ročních 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaňkového. 
 
 



 

 

      132 
 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jíra Machů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaňkového 2 zl. 
   Letha svrchu psaného Jíra Machů prodal prodal ten podsedek 
Janovi Chaloupkovi za summu 40 zl. Závdanku dal 10 zl, platiti 
má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Sovků 
a Jan Menšíků S R S A N. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Chaloupka 
prodal ten g[runt] Mikulášovi Zádvorský[mu] za 40 zl. Závdanku 
dal 10 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě Ondra Vachalců a Jíra Matoušků S R S a N. 
   Téhož letha Mikuláš Zádvorský položil za g[runt] peněz 
ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaňkového 2 zl. 
   Letha Páně 1620 za fojta Martina Kašparového Mikuláš 
Zádvorský prodal grunt tento půl podsedku Matějovi 
Liboměřickému za sumu 40 zl. Závdanku dal jemu 3 zl 10 gr a 
platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Matěj 
Mušvic a Jan Sedláček S.R.S.N. 
   A což Mikuláš Zádvorský tu ještě měl 7 zl 20 gr 
zaplaceného, ty jest pustil Matějovi Liboměřickýmu. A tak 
Mikuláš Zádvorský tu na tom gruntě nic více nemá. 

                                
 Pusté 

f 454a 
   Leta 1628 za fojta Martina Kašparového po smrti Mikuláše 
Liboměřskýho fojt a starší radějovští prodali ten grunt půl 
podsedku požár Martinovi Záblackému za s[ummu] 26 zl, platiti 
jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně i obecní Matouš Benka a Adam Štípský S.R.S.a N. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Martin Záblatský z toho 
g[runtu] ušel pryč a ten podsedek prodán jest zase Adamovi 
Vávrovému za summu 27 zl. Závdanku dal, kterýž ouřad přijal,   
1 zl a platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, opravu g[runtu] a povinnosti 
panské i obecní Matouš Karvinský a Jakub Ondrů S.R.S.N. 
 Item za rok 1634 Adam Vávrů položil a ouřad jej přijal 1 zl. 

   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Adam Vávrů prodal ten 
grunt ut s[upr]a Václavovi Drábkovi za summu 22 zl. Závdanku 
odvedl 6 zl, ty přijal Adam Vávrů, placení po 2 zl. Odevzdán 
za volný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti 
panské i obecní odbejvání Jíra Zátopa a Václav Záblacký     
S R S N. 
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   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Václav Drábek položil 
za g[runt] obci radějovské, kteréž ouřad přijal 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Václav Drábek položil 
za g[runt], ty přijala obec radějovská 1 zl. 

  f 454b 
   Letha Páně 1640 za fojta Pavla Kavalíra a starších jeho 
jest ten grunt po odchodu Václava Drábka z gruntu zase prodán 
Mikulášovi Matulovi za summu 22 zl. Závdanku dal 3 zl, který 
ouřad radějovský přijali na splacení dluhův po témž Drábkovi, 
ostatek summy platiti má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti 
panské i obecní Jan Štípský a Václav Machálků S R S a N. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Mikuláš Matulů položil za 
grunt 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Mikuláš Matulů prodal 
ten grunt zase Thobiášovi Krištofovi za summu 22 zl. Závdanku 
dal 3 zl, protiv tomu jest jemu Mikuláš Matulů všecko pustil, 
co vyplatil, totiž 4 zl, ostatek summy po 2 zl splacovati má. 
Od[evzdán]. Rukojmě Jura Zátopa a Pavel Slovák S R S A N. 
   Tobiáš Krištofů platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská za 
rok 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Tobiáš Krištofů 
položil peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 

f 455a 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta jíry Zátopy prodán jest týž grunt Ondrovi Havránkovi za 
summu 22 zlm. Závdanku dal 2 zlm, ostatek platiti má 
každoročně komu náležeti bude po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní 
Matěj Ostravský a Daněk Konečný S R S N. 
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39 Grunt Kuny Balanky 
 
   Letha 1587 Kuna Balanka koupila podsedek za 100 zl, 
vyplatila do letha 1593 45 zl 15 gr. A ještě od letha [15]94 
při Vánocích dopláceti má Mojžíšce do Strážnice pořadně po 6 
zl. 
   Letha [15]94 položila Kuna Balanka Mojžíšce Židovce peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Letha [15]95 položila Kuna Balanka Mojžíšce Židovce peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Letha [15]96 položila Kuna Balanka Mojžíšce Židovce peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
 Leta [15]97 položila Kuna Balanka Mojžíšce Židovce 6 zl. 

   Leta [15]98 položila Kuna Balanka za grunt svůj Mojžíšce 
Židovce do Strážnice 6 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položila Kuna Balanka 
za grunt svůj Mojžíšce Židovce 6 zl. Zůstávají při starších a 
sou vydány Mojžíšce Židovce. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska Kuna Balanka pustila 
podsedek Jírovi synu svému v summě 100 zl, platiti má od letha 
1600 po 6 zl, předních peněz náleží Mojžíšce Židov[ce] 19 zl 
15 gr a Kuně mateři jeho náležeti bude 81 zl 15 gr. Odevzdán 
za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jan Mlynářů, Martin Kunovský, 
Jíra Jalový, Ondra Honzů S.R.S.A N. 

f 465b 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Balunů za podsedek 
Mojžíšce Židovce 6 zl. Ty zůstávají při ouřadu radějovským, 
jsou tej Židovce vydány. 
   Na tom gruntě Jíra Balounů srazil sobě dílu svého, což se 
mu dobrati zůstávalo 23 zl 15 gr. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Balounů za 
podsedek Mojžíšce Židovce 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jíra Balanů 
za podsedek Mojžíšce Židovce 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jíra Balanů za 
podsedek Mojžíšce Židovce 6 zl. 
   Téhož letha položil Jíra Balanů za grunt na zadržalé peníze 
Kuně Balance mateři své 6 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jíra Balanů za 
g[runt] Kuně Balance mateři své 6 zl. 
   Ten podsedek svrchu psaný po smrti neb[ožtíka] Jíry 
Balanového přišel nápadem Václavovi Poslovýmu, kterýž Zuzannu, 



 

 

vdovu po neb[ožtíku] Jírovi Balanovi, za manželku pojal. Potom 
po smrti téhož Václava Posla zase nápadem na Jíru Poslova,  
       



 

 

135 
 
bratra jeho, jest připadl. Toliko za něj Kuně Balance 
dopláceti zůstává od letha 1608 po 6 zl – 30 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Posel za 
grunt 4 zl. Ty náleží Johance, dceři n[ebožky] Kuny Balanky, a 
zůstávají při ouřadu. Ty jsou též Johance ut s[upr]a vydány. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Posel za 
g[runt] 5 zl. Ty přijala Johanka n[ebožky] Kuny Balanky. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra Posel 
za g[runt] 5 zl. Ty přijala Johanka n[ebožky] Kuny Balanky do 
Sudom[ěřic]. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra Poslů 
Johance, dceři n[ebožky] Kuny Balanky, 5 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Poslů Johance, 
dceři n[ebožky] Kuny Balanky, 5 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Poslů za 
g[runt] Johance n[ebožky] Kuny Balanky 5 zl. 

  f 466a 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Poslů položil 
za grunt Johance n[ebožky] Kuny Balanky peněz 5 zl. A tak ten 
grunt má zaplacený. 
   Po smrti Jíry Vinkového Anna, manželka po něm zůstalá, 
ujala ten grunt se vším příslušenstvím, jakž v rejstřích 
sirotčích na listu 273 zapsáno jest. Anna za ten všecken 
statek platiti [má] ročně sirotkům počna leta Páně 1617 po   
15 zl. 
 
   Letha Páně 1622 za fojta Martina Kašparového po smrti tej 
Anny, vdovy pozůstalé po n[ebožtíku] Jírovi Poslovi, týž fojt 
a starší radějovští prodali grunt tento s dvěma koňmi,        
1 hříbětem, pluhem, železy a bránami, též jedním padělkem rži 
pod Husími horami, jedním padělkem ječmene pod Stražinky, 
jedním padělkem ovsa nad Loučkami za summu 140 zl a tolikéž 
louku orací pod Kamennými doly za 15 zl, roubanici orací slove 
Štortovskou v Žadovcích za 20 zl, roubanici též orací 
v Kotrčce za 30 zl, roubanici v Sklenářích za 1 zl, zelničku 
za 4 zl, čehož všeho v řádné summě učiní za 210 zl, Janovi 
Hrbatému. Závdanku dal při odevzdávce 12 zl a platiti má rok 
po roku po 8 zl. Odevzdán ten grunt s vejš psaným 
příslušenstvím za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání robot panských i obecních Jan Valouch, Jura Matušků, 
Adam Kubka, Bartek Slezák, Pavel Křižanů a Matouš Matulíků   
S R S a N. 
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   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového Jan Hrbatý 
prodal ten grunt se vším tím k němu přináležejícím od 
starodávna příslušenstvím Janovi Báchorovi za summu 200 zl. 
Závdanku dal jemu 29 zl, ostatek summy platiti má po 6 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti 
panské i obecní Jan Tesařů, Jan Zelenků S R S a N. 

  f 466b 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jan Báchor položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Posla 2 zl. Zůstávají 
za ouřadem. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového ten grunt podsedek 
Jan Jury Vaňkového po n[ebožtíku] Jurovi Vaňkových jakožto po 
otci svém vlastním jest ujal na doplacení, tak co se podle 
vyhledání sirotčích register v listu 273 najde, na podíly jeho 
se sráží, za summu 100 zl s tím se vším příslušenstvím, což 
k němu od starodávna přináleží, placení nápadníkům, kterým 
náležeti bude ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a opravy gruntu, povinnosti panské a obecní 
odbejvání Matouš Karvinský, Jiřík Zátopa S R S A N. 
   Letha Páně 1637 za fojta Jana Nožičkového ten svrchu psaný 
grunt přišel na prodání po nebožce manželce Anně Jíry 
Vaňkového, jakož jměla docela zouplna zaplacenej. Ten grunt, 
k němuž jsú nápadníci, přišel a jim náleží, totižto Janovi 
Vaňkovému a poráží sobě dílu svého 50 zl, ostatek summy 
dopláceti povinen jest Dorotě sestře svej po 3 zl – 50 zl. 

  f 467a 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra položil Jan Vaňků za 
grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijala Dorota, dcera 
n[ebožtíka] Jíry Vaňkového. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jan Vaňků položil 
za g[runt] svůj peněz ročních 6 zl. Ty přijala Dorota, dcera 
n[ebožtíka] Jíry Vaňkového. 
   Leta 1648 za fojta Jíry Zátopy týž fojt s ouřadem prodal 
grunt svůj Jan Jury Vaňkového Martinovi Vystavilovi za su[mmu] 
60 zlm, platiti ročně po 3 zlm. Závdanku dal 14 zlm a pouští 
jemu tenž Jan Vaňků, co tak na něm vyplatil, totiž 8 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i 
obecní Václav Jež a Jura Nezdenský S R S A N. 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vojtkových prodal Martin 
Vystavil grunt anebo podsedek Jurovi Bočkovi jinak Slavíkovi 
za summu 60 zlm. Závdanku položil témuž Martinovi Vystavilovi 
4 zlm, ostatek platiti má ročně komu náležeti bude po 2 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti 
J.H.M. a obecní Pavel Nezdenský a Martin Sklenovský     
S.R.S.a N.R. 
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   Letha Páně 1654 dne 30.Aprilis za fojta Jíry Zátopy Jíra 
Boček jinak Slavík prodal zase týž grunt ut s[upr]a Janovi 
Bejnovi, tak jak jej sám byl koupil i s tím, co na něm 4 zlm 
zaplacený měl, za summu 60 zlm bez závdanku, platiti má komu 
náležeti bude a ročně         f 467b 
pokládati až do vyplnění summy té ut supra po 2 zlm. Rukojmí 
za povinnosti panské a obecní, též placení a zlepšení gruntu 
Václav Jež a Matěj Sklenovský S.R.S.a N. 
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             f 477a 
40 Grunt Jana Barvínka 
 
 Ten Jan Barvínků má svuoj podsedek zaplacenej. 

   Letha 1606 za fojta Jana Sovky ouřad radějovský prodali 
podsedek ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožce] Kateřině, dceři Jana 
Barvínka, Václavovi Dukovýmu za summu 30 zl bez závdanku, 
platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Václav Mihalů, Matěj Gybalů S R S N. 
   Václav Duků zkoupil od Matěje Gybalového na tomto podsedku 
svém, což jemu dílu po Babuši, n[ebožtíka] Jana Barvínka 
dceři, manželce jeho náleželo 9 zl. 
   Více tenž Václav Duků zkoupil od Jana Hanáka, což na díl 
Kateřině, manželky jeho a dceři neb[ožtíka] Jana Barvínka, 
náleželo 10 zl, dal jemu za ně hotových 2 zl. A tak není 
povinen platiti až od letha 1613 po 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Viktorina [Podolskýho] Václav Duků 
prodal podsedek svůj Jírovi Machovému za summu 78 zl. Závdanku 
jemu dal 40 zl, ostatek platiti má po 4 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě Jíra Kabelář a Jíra Slámka S R S A N. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Machů za 
g[runt] svůj peněz ročních 4 zl. Z toho vzal Václav Duků 1 zl 
a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Barvínka 3 zl. 

f 477b 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Machů položil 
za grunt peněz ročních 3 zl. Ty přijal Václav Duků. 
   Téhož leta Jíra Machů prodal podsedek svůj Matoušovi 
Velickému s tím se vším, jakž jej sám nabyl, za 90 zl. 
Závdanku dal jemu 12 zl, platiti má po 4 zl. Rukojmě za 
placení, opr[avu] Matouš Rak, Jan Hanák a Matěj Kybal S R S N. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového Matouš Velický položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Barvínka 4 zl. Ty sou 
vydány Václavovi Dukovému. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Matouš Velický 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Barvínka 4 zl. 
Ty sou vydány Vácslavovi Dukovému. 
   Vácslav Duků prodal peněz sobě na tom gruntě náležitých na 
obec radějovskou 23 zl za hotových 5 zl 22 ½ gr, kteréž jest 
Vácslav ihned od nich zouplna přijal. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Matouš Velický 
položil za g[runt] obci radějovské 4 zl. 
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   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
Matouše Velického prodán jest grunt tento požár a místo pusté 
Pavlovi Němčanskýmu za summu 62 zl bez závdanku a platiti jej 
má po 4 zl. A co Matouš Velický na tom gruntě zaplatil, to 
škoduje. Odevzdán Pavlovi Němčanskýmu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních 
Jan Kašparů, Martin Lejzů a Jakub Svobodníček S R S a N. 
   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového po odjití preč 
Pavla Němčanského prodán jest ten grunth požár Jakubovi 
Bedravovi za summu 62 zl, platiti jej má každoročně po 4 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Záblacký, 
Adam Štípský S.R.S.a N. 

  f 478a 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového Jakub Bedrava 
položil za g[runt] obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Jakub Bedrava položil za 
grunth obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jakub Bedrava položil za 
grunth obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Jakub Bedrava položil za 
g[runt] obci radějovské peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Jakub Bedrava 
položil k obci radějovské za grunt peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Jíry Kolářového Jakub Bedrava položil 
k obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jakub Bedrava položil 
za g[runt] k obci radějovské a ouřad ho přijal 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jakub Bedrava položil 
k obci radějovské 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jakub Bedrava položil 
za grunt k obci radějovské a jest přijatej 1 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Jakub Bedrava položil za 
grunt ročních peněz 1 zl. Ten jest přijala obec radějovská. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jakub Bedrava položil za 
grunt ročních peněz 1 zl. Ten jest přijala obec radějovská. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jakub Bedrava položil za 
grunt peněz ročních a ty přijala obec radějovská 1 zl. 
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               f 478b 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jakub Bedrava 
prodal g[runt] ut s[upr]a Janovi Pukancovi za summu 62 zl. 
Závdanku mu dal 3 zl, protiv jemu pustil 14 zl, kterých 
vyplatil, placení po 4 zl. Odevzdán. Rukojmě Matouš Slováček a 
Václav Vachalec S R S a N. 
   Jan Pukanců platí za grundt svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijal fojt a starší za rok 
1647. 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla položil 
Jan Pukančík za grunt svůj k obci radějovské za chování 
nějakého volka. 
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             f 489a 
41 Grunt Jana Reskového 
 
 Ten Jan má svůj grunth zaplacenej. 

   Letha 1606 za fojta Jana Sovky podli rozdílu statku 
zůstalého po neb[ožtíku] Janovi Rezkovým Kateřina, vdova po 
něm zůstalá, ujala podsedek ut s[upr]a  ze čtvrtí roli na 
Strážnicku, s roubanicí pod Veselou, se 2 kusy vinohradu 
v Telecí hoře s boudou, též s jednou klisnou v summě 265 zl.   
Z toho sobě srazila dílu svého 93 zl 5 gr 2 den, zůstává 
dopláceti ještě 171 zl 24 gr 5 den, placením od letha ut 
s[upr]a po 10 zl. Odevzdáno jí to za volný a svobodný. Rukojmě 
Jan Mihalů, Václav Mihalů, Vaněk Vlachovský, Ondra Hulů 
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Viktorin Podolský 
na místě Kateřiny manželky své za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Januše Reskového 5 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Viktorin Podolský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Januše Reskového 8 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Viktorin Podolský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Reskovýho 6 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil on 
Viktorin Podolský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Reskového 10 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil on za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rezkového 8 zl. 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho položil on za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Reskového 10 zl. 

  f 489b 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo na tomto 
gruntě s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Rezkového, Barboře a 
Janovi, dílu jejich otcovského dovzíti summy 69 zl 7 gr 2 den, 
takové peníze jsou prodali Viktorinovi Podolskýmu za hotových 
23 zl. A tak tu na tom gruntě nic nemají. Stalo se letha a dne 
ut s[upr]a. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Viktorin Podolský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Reskového 5 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Viktorin Podolský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Rezkového    
5 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Viktorin Podolský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Rezkového    
5 zl. 
   Letha Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Anna, po 
n[ebožtíku] Viktorinovi Podolském zůstalá, položila za grunt 
na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Rezkového 5 zl. 
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   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Havránek 
pojal sobě Annu, pozůstalou vdovu po n[ebožtíku] Viktorinovi 
Podolským, za manželku a prodal tento grunt s rolí k němu 
příslušející Honzovi Ermlichovi za summu 180 zl. Závdanku dal 
při odevzdávce 30 R, platiti má ročně po 5 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gruntu, 
povinnosti panské i obecní Krištof Cvikl, Matouš Matulů a 
Martin Sovků S R S a N. 
   Téhož letha Honz Ermlich položil za g[runt] peněz ročních 
na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Rezkového 5 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového Hanns Ermlich 
prodal zase tento grunt požár Mikulášovi Slavičínskému za sumu 
100 zl bez závdanku a platiti jej má po 4 zl. Odevzdán je[mu] 
za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností 
panských i obecních Jan Záblatský, Jan Hrbatý a Pavel 
Němčanský S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě což Hanns Ermlich zaplaceného měl totiž     
35 zl, ty jest pustil témuž Mikulášovi Slavičínskýmu. 

  f 490a 
   Letha 1624 za fojta Martina Kašparového po smrti Mikuláše 
Slavičínského týž fojt a starší prodali ten grunt Jírovi 
Branickýmu za summu 115 zl. Závdanku dal při odevzdávce 15 zl 
a ostatek platiti má ročně po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Štípský a Jíra Matoušků S R S a N. 
   Z těch 15 zl závdanku obráceno jest na dluh od téhož 
nebo[žtíka] Mikuláše Slavičínskýho JM Páně za 2 m[ěřice] rži 
povinný 12 zl a 3 zl na dluh obecní. 
   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového Jíra Branický 
prodal ten grunth Blažkovi Krčmovi za summu 115 zl. Závdanku 
dal při odevzdávce 10 zl a což víceji na něm Jíra zaplaceného 
měl, to jemu pustil, ostatek summy platiti má každoročně po   
4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
opravu gruntu a povinnosti J.M.Páně i obecní Vácslav Macháčků, 
Adam Štípský, Matěj Sklenovský S.R.S.a N. 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového Blažek Krčma 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Rezkového  
2 zl. Zůstávají za ouřadem. 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Blažek Krčma položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Rezkového 3 zl. 
Zůstávají za ouřadem. 
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   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Blažek Krčma prodal 
zase ten grunt Matějovi Štěrbovi za tu summu, jakž ho sám má, 
na doplacení summy. Závdanku položil 12 zl, ty přijal Blažek 
Krčma, placení po 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení 
a opravy gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Jíra 
Švachových, Mathouš Benků slíbili R.S.N. 

  f 490b 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Matěj Štěrba položil 
peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše(!) Reskového, zůstávají 
za ouřadem 2 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Matěj Štěrba položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše Rezskového 1 zl. Ten 
přijal Blažek Krčma. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Matěj Štěrba položil za 
grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše(!) Rezskového 1 zl. Ten 
přijali nápadníci n[ebožtíka] Tomáše: Kateřina přijala 15 gr, 
Jan Nožička 15 gr. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Matěj Štěrba za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše(!) Rezskového 1 zl. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Matěj Štěrba položil za 
grunt ročních peněz 1 zl. Ty zůstávají za ouřadem radějovským, 
komu takový peníze náležeti budou, mají se vydati. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Matěj Štěrba 
položil peněz peněz ročních 2 zl. Zůstávají za ouřadem. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Matěj Štěrba položil 
peněz ročních 1 zl. Zůstávají za úřadem. 
   Matěj Štěrba platí za grund svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten zůstává za ouřadem za rok 
1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Matěj Štěrba položil 
peněz ročních 1 zl. Ten zůstává za ouřadem. 
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             f 501a 
42 Grunt Václava Mihaně 
 
   Ten Václav Mihal má grunth koupenej za 58 zl, za kterejž 
j[es]t vyplatil od letha [15]93 53 zl a tak ještě doplatiti 
zůstává od letha 1594 5 zl. 
   Letha 1594 položil Václav Mihalů za grunth svůj ostatních 
peněz 5 zl. A tak grunth svůj zaplacenej má a žádné[mu] za něj 
nic dlužen není. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky ouřad radějovský prodali 
podsedek ut s[upr]a zůstalej po neb[ožtíku] Janovi, synu 
Václava Mihale, kterýž se jemu po otci jeho na dílu byl 
dostal, Martinovi Mihalovýmu za summu 20 zl bez závdanku, 
platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Vaňků, Václav Mihalů S R S N. Ta všecka 
summa náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Mihalového. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Martin Mihalů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mihalového 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Martin Mihalů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Michalového(!) 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Martin Michalů(!) 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Michalového 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Martin 
Michalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Michalovýho    
2 zl. 
             f 501b 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Martin 
Michalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Michalových  
2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Martin Michalů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Michalových 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Martin Michalů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Michalových 2 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Martin Michalů 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Michalového    
2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Martin Michalů 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Michalového    
2 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Martin Michalů 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Michalového    
2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Martin Michalů 
položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Michalového 
ostatních 1 zl. A tak má grunt zaplacený. 
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    Pusté 
 
   Martin Michalů zemřel a po smrti jeho podle správy od fojta 
a starších radějovských učiněné, poněvadž žádných jiných 
nápadníků se nenacházelo kromě Jana Michalových, strejce jeho, 
ten podsedek svrchu psaný témuž Janovi Michalových se 
připisuje a za volný a svobodný a zaplacený se odevzdává. 
R[ukojmě] za opravu gruntu, povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i 
obecní Mathouš Karvinský a Martin Blákora S.R.S.a N. 
 
   Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Martina Bukovského Jan Michalů majíce sobě grunt svůj 
připsaný, takový grunt se zase připisuje Janovi Michalovi synu 
vlastnímu podle správy téhož fojta a starších jeho a bratři 
jeho že se se na týž nápad natahovati nebudou. Odevzdán za 
volný a svobodný a zaplacený. Rukojmě za povinnosti panské i 
obecní Jíra Zátopa a Jan Bajarů S R S N. 
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             f 513a 
43 Grunt Jana Martina Vaňkového 
 
   Ten Jan vejš psaný má podsedek svůj od letha [15]89, kterýž 
j[es]t byl za 124 zl koupenej, zaplacenej. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového podle rozdílu statku 
pozuostalého po n[ebožtíku] Janovi Martinovým Anna, zuostalá 
vdova po něm, grunt z dobytkem a vinohradem v Husí hoře a 
jinými případnostmi, jakž při statku zapsáno jest, ujala 
v summě 274 zl 20 gr. Z toho sobě srazila dílu svého 145 zl   
20 ½ gr a tak mimo poražení dílu svého zuostává synu dopláceti    
128 zl 19 ½ gr, placením od letha 1604 po 8 zl. Odevzdáno za 
volné a svobodné. Rukojmě Petr Honzů, Ondra Žáků, Daniel Honzů 
S.R.S.N. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Tomáš Resků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martina Vaňkového 8 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Tomáš Resků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martina Vaňkového 4 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Tomáš Resků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martina Vaňkového 4 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Thomáš Resků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martina Reskového 4 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Thomáš 
Resků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martina 
Vaňkovýho 8 zl. 

  f 513b 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho fojt a starší 
prodali týž ut s[upr]a podsedek po neb[ožtíku] Thomášovi 
Reskovým pozůstalý Blažkovi Krčmovi za summu 100 zl 19 ½ gr 
bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 6 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a jiné povinnosti 
J.M.P. Jan Spurný, Jan Mlynářů, Kašpar Kašný, Jíra Petrka, 
Vácslav Bartoňů, Thomáš Fryštackýho S.R.S.a N. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Blažek 
Krčma za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martina 
Vaňkového 5 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Blažek Krčma za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martina Vaňkového 6 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Blažek Krčma za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martina Vaňkového 6 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Blažek Krčma 
položil za grunt peněz roč[ních] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Martinových 6 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Blažek Krčma položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 6 zl. 
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   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Blažek Krčma 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Martinového 6 zl. 
 Též za rok 1617 položil na týž sirotky 6 zl. 

   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového Blažek Krčma prodal 
ten podsedek ut s[upr]a Jírovi Branickému za s[umm]u 100 zl   
19 ½ gr bez závdanku a což Blažek na něm zaplaceného měl, to 
jest Jírovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Ostatek 
summy platiti má ročně po 6 zl. R[ukojmě] za placení, opravu 
gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Záblacký, 
Jan Kašparů a Jakub Ondřejových S.R.S.a N. 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového Jíra Branický 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového  
2 zl. Ty přijal Martin Kašparů. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jíra Branický 
prodal ten grunt Jírovi Zátopovi za 100 zl 19 ½ gr. Závdanku 
dal jemu 20 zl a platiti jej má ročně po 6 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Martin Záblatský a Jíra Hrdý  
S.R.S.a N. 

  f 514a 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jíra Zátopa položil 
za g[runt] Martinovi Kašparovému 3 zl. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Jíra Zátopa položil za 
g[runt] Martinovi Kašparovému peněz ročních dvojích 6 zl. 
   Letha Páně 1633 za fojta Martina Kašparového Jíra Zátopa 
ukoupíc ten grunt prodal jej zase a dobrovolně odevzdal 
Jírovi, vlastnímu synu svému, za 100 zl 19 ½ gr a což na něm 
zaplaceného měl, totiž 29 zl, ty jest z lásky otcovské synu 
svému daroval. Ostatek summy platiti jej má ročně po 6 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
g[runtu] a povinnosti panské i obecní Vácslav Bělík a Macek 
Křenovský S.R.S.N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Jíra, syn Jíry Zátopy, položil 
za grunth Martinovi Kašparovému 2 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Jíra, syn Jíry 
Zátopy, položil za grunt témuž fojtovi ut s[upr]a 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jíra, syn Jíry Zátopy, 
položil, Kateřina, manželka Martina Kašpara, přijala 2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jíra, syn Jíry Zátopy, 
položil za grunt 2 zl. Kateřina Martina Kašparových přijala. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jíra, syn Jíry Zátopy, 
položil za g[runt] a ty přijala Kateřina Martina Kašparových  
2 zl. 
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  f 514b 

   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového syn Jíry Zátopy 
položil za grunt 1 zl. Ten přijala Kateřina Martina 
Kašparových. 
   Leta Páně 1639 za fojta Jana Filipového syn Jíry Zátopy 
položil za grunt 1 zl. Ten přijala Kateřina Martina 
Kašparových. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Zátopa položil za 
grunt 2 zl. Ty přijala Kateřina Kašpárkova(!). 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Zátopa položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala Kateřina Kašpárkova. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jíra Zátopa za 
g[runt] peněz ročních položil 1 zl s[irotku] n[ebožtíka] 
Martina Kašpárkového, to jest Mikuláš. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Jíra Zátopa položil na 
s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kašpárkového 1 zl. 
   Jíra Zátopa platí za grund svůj a položil na summu prodejnú 
peněz ročních 1 zl. Ten zůstává za ouřadem na sirotka Martina 
Kašparového za rok 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy tenž fojt položil 
peněz ročních 1 zl. Ten zůstává za ouřadem a náleží na 
sir[otka] Martina Kašparového. 

  f 515a 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vojtkového jakož Jíra 
Zátopa byl povinen za podsedek svůj dopláceti sirotkům Martina 
Kašparového 53 zl, takové jest prodal aneb skoupil od téhož 
syna Mikuláše Kašparového za summu 6 zl 25 gr 1 den. A tak týž 
Jíra Zátopa má svůj podsedek zouplna a docela zaplacený. 
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             f 523a 
44 Grunt Pavla Narka 
 
   Ten Pavel Narek má grunth koupenej, totiž podsedek, za     
70 zl. I vyplatil na to do letha [15]87 64 zl a dopláceti 
ještě zůstává 6 zl. Ty j[es]t povinen hotové souce zadržané 
položiti, těch 6 zl náleží obci radějovské. 
   Letha [15]94 položil Pavel Narků za grunth svůj ost[at]ní 
peníze, totiž 6 zl, ty přijala obec radějovská. A tak ten 
Pavel Narků má grunth svůj zaplacenej a žádnému za něj nic 
dlužen není. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožkového podli rozdílu statku 
po n[ebožtíku] Pavlovi Narkovi pozůstalého Jan syn jeho ujal 
grunt ut s[upr]a i z jednou krávou za sumu 110 zl. Z toho sobě 
srazil dílu svého 54 zl 16 gr 1 ½ den a tak mimo poražení dílu 
svého zuostává dopláceti ještě 55 zl 13 gr 5 ½ den, placením 
od letha 1602 po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě Jíra Raků, Jan Resků S.R.S.N. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jan Narků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 2 zl. 

  f 523b                     
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jan Narků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 4 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jan Narků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 4 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka ouřad radějovský prodali 
podsedek požár, kterýž pustý byl, se vším k němu od starodávna 
příslušenstvím po neb[ožtíku] Janovi Narkovi pozůstalý Vaňkovi 
Vlachovskýmu za summu 40 zl, platiti má od letha 1608 po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Mihalů, Jan 
Mihalů S.R.S.A N. 
   Na tomto gruntě škoduje se s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla 
Narka na posledních penězích 5 zl 13 gr 5 ½ den za příčinou 
tou, že týž grunt pustý zůstával a dráže nežli za summu 40 zl 
prodati se nemohl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Vaněk Vlachovský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Vaněk Vlachovský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Vaněk Vlachovský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Vaněk 
Vlachovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka    
2 zl. 
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   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Vaněk 
Vlachovský za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Narka 2 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a podli rozdílu statku 
pozůstalého po n[ebožtíku] Vaňkovi Vlachovským Jíra Bajárek 
tento podsedek ujal ve 40 zl. Z toho sobě srazil na díl Marty 
manželky své 7 zl, ostatek má dopláceti po 2 zl. Rukojmě 
Václav Mihal, Jíra Peterků S.R.S.N. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Vaněk Vlachovský za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Vaněk Vlachovský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Bajárek na 
místě Vaňka Vlachovského položil s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla 
Narka 2 zl. 

f 524a 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Bajárek položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jíra Bajárek 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jíra Bajárek 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Narka 2 zl. 

                                        
    Pusté 

 
   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového po smrti Jíry 
Bajárka fojt a starší radějovští prodali ten podsedek ut 
s[upr]a Matějovi Křenovskému za summu 35 zl, platiti jej má 
ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, opravu gruntu, povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i 
obecní Urban Ambrů a Jan Jež S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodal Matěj Křenovský 
podsedek Petrovi Braneckému za summu 35 zl. Závdanku položil   
3 zl 15 gr, kteréž přijal Matěj Křenovský, placení každoročně 
po 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu 
a povinnosti panské [i] obecní odbejvání Urban Ambruž, Mathouš 
Karvinský S R S N. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Petr Branecký položil 
za grunt peněz, ty přijala n[ebožtíka] Vaňkového manželka 
Marta z Lideřovic 1 zl. 
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   Letha 1641 za fojta Pavla Kavalíra Petr Branecký prodal 
svrchu psaný grunt Václavovi Jurkovému za tu summu, jakž jej 
sám měl, totiž za 35 zl. Závdanku Václav Jurků položil 1 zl    
15 gr, kterej Petr Branecký přijal a co na něm zaplaceného 
Petr Branecký měl, totiž 4 zl 15 gr, ty jest Václavovi 
Jurkovému upustil, ostatní summy placení po 2 zl. Odevzdán za  
volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jura Zátopa, Petr 
Branecký S R S N. 
             f 524b 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Václav Jurků 
položil peněz ročních 1 zl. Marta Vřavka z Lideřovic přijala 
ho. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Václav Jurků [položil] 
a přijala Marta Vřavka z Lideřovic 1 zl. 
   Letha 1646 dne 4.Februarii Václav Jurků skoupil na podsedku 
svém v dědině Radějově peněz področních od Marty, pozůstalej 
vdovy po nebo[žtíkovi] Vřavovi z Lideřovic, summy peněz 
področních 28 zlm, za kteréž jí dal ihned při smlouvě 4 zl    
8 gr 4 den. A tak jest jemu odevzdán za volný a zaplacený a 
v ničemž nezávadný. Stalo se v přítomnosti Jiříka Slíšky, 
Mikuláše Bartoška a Václava Staňka. 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vítkového Václav Jurků 
zemrouc a po sobě zanechal Annu, manželku svou, a Zuzannu, 
dceru svou, takový podsedek fojt a starší prodali Martinovi 
Kusákovi za summu 35 zlm. S toho sobě sráží na díl manželky 
své 17 zlm 15 gr, ostatní spláceti má sirotku n[ebožtíka] 
Václava Jurkového ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní 
Václav Ježů a Jura Švach A.R.S.a N.R. 

  f 525a 
   Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Martina Bukovského prodán jest svrchu psaný grunt po Martinovi 
Kusákovi Martinovi Záblacskému za summu 17 zlm 15 gr, placení 
každoročně po 1 zl sirotkům neboštíka Václava Jurkových. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti 
panské i obecní Jíra Zátopa, Matúš Solař S R S A N. 
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             f 543a 
46 Grunt Ondry Zálešáka 
 
   Ten Ondra vejš psaný má podsedek svůj a půl čtvrti roli na 
Strážnicku koupenou za 100 zl, za kterejž j[es]t do letha 
[15]78 i s neboškou mateří svou zaplatil 80 zl 15 gr a 
dopláceti zůstává 19 zl 15 gr, ty jest všecky za sebou do 
letha [15]93 zadržel. Těch všech 19 zl 15 gr náleží sirotkům 
neboš[tíka] Jíry Křížového, tak jakž v registřích sirotčích 
j[es]t poznamenáno. 
   Letha 1594 položil Ondra Zálešák peníze zadržalé, jakž 
nahoře dotčeno 19 zl 15 gr. A tak tenž Ondra Zálešák grunth 
svůj zaplacenej má. Ty všecky peníze sou vydány Janovi 
nebož[tíka] Jíry Křížova. A tak grunth svůj zouplna zaplacenej 
má. 

  f 543b 
   Leta [15]98 podli rozdílu statku n[ebožtíka] Ondry Zálešáka 
ujal podsedek napřed psaný Tomáš syn jeho z půl čtvrtí roli 
činžovou, z roubanicí v Nádavcí[ch], z roubanicí v Kocourovým, 
z dobytkem a obilím v summě 179 zl 10 gr. Z toho sobě srazil 
dílu svého 95 zl 24 gr 1 den, a tak zůstává mimo poražení dílu 
svého dopláceti sirotkům od leta [15]99 placením po 6 zl summy   
83 zl 15 gr 6 den. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
platcení, opravu gruntu a povinnosti J.M.Páně Jíra Jursů, Petr 
Honzů, Ondra Hulů, Daněk Honzů S R S N. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Tomáš Zálešáků 
za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka 6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Tomáš Zálešáků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka 6 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Tomáš Zálešák za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka 6 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Tomáš Zálešáků srazil 
sobě na tomto gruntě dílu Janového za tou příčinou, že jemu 
vinohrad prodal, 29 zl, platiti má od letha 1604 po 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Tomáš Zálešáků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka 4 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Tomáš Zálešáků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka 3 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky Václav Mihalů, náměstek 
Tomáše Zálešákového, zkoupil na tomto gruntě svém od Jíry 
Ondry Zálešákového 20 zl za hotových 3 zl 10 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Václav Mihalův za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka 2 zl. 
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   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Václav 
Michalův(!) za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka  
3 zl. 

  f 544a 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Václav Michalů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka 3 zl a zkoupil 
od Jíry bratra svého, což jemu dílu jeho náleželo 13 zl 14 gr 
1 den za hotových peněz 2 zl 28 gr. A tak tu nic nemá. 
 A Václav bude míti grunt zaplacený. 
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             f 553a 
47 Grunt Martina Muškatelova 
 
   Letha Páně 1578 Martin Muškatelů má grunth koupený za     
80 zl, na kterýž j[es]t od letha 1593 podle zápisu knih 
starých v listu 6 vyplatil 76 zl 15 gr a ještě dopláceti za 
ten grunt zůstává sirotčích peněz do Lideřovic si[rotkům] 
nebož[tíka] Martina Filipových 3 zl 15 gr. 
   Letha Páně [15]94 Martin výš psaný položil za podsedek svůj 
ostatních peněz purgkrechtních 3 zl 15 gr a tak grunth svůj 
zaplacený má. Těch 3 zl 15 gr jsou vydány Bartoňovi 
Filipovému. 
   Letha 1595 Martin Muškatelů umřel, ten grunth po něm 
zůstalý ze vším hospodářstvím, s koňmi, z dobytky, z pěti 
roubanicemi a což při gruntu se po témž nebož[tíkovi] od 
náčení a ložných šatů našlo, prodán Dorotě, manželce po 
n[ebožtíku] Muškatelovi zůstalé, za summu 155 zl. Ty má 
platiti od letha [15]96 při Vánocích pořadně po 6 zl. Více též 
Dorotě prodán vinohrad achtel v Telecí hoře za 210 zl. Ty 
pokládati má od letha [15]96 při Vánocích podle ourody po 6 
zl.        

f 553b  
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i dílo 
vinohradní zejména tito: Jíra Jalový, Matouš Peterků, Matouš 
Pavlíků, Ondra Stožků, Tomáš Svatý, Ondra Julů, Eliáš Vachů R 
S N. 
   Letha [15]96 položila Dorota Muškatelka za grunt a peníze 
za vinohrad 14 zl. 
 Více položila peněz purgkrechtních 7 ½ zl. 

   Leta 1597 položila Dorota Muškatelka za grunt a peníze za 
vinohrad 22 zl. 
   Leta [15]98 položila Dorota aneb na místě jejím Havel 
Grylli manžel její na s[irotky] n[ebožtíka] Muška[tele] 12 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Havel Grylli za 
vinohrad a grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele  
12 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Havel Grylli manžel 
její na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 10 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Havel Grylli za 
statek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 6 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Havel Grylli 
za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 3 zl. 
   Téhož letha 1602 a za fojta ut s[upr]a Havel Grylli prodal 
podsedek svůj Krištofovi Cviklovi za sumu 150 zl. Závdanku 
jemu dal 20 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 6 zl. 



 

 

Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Honzů, Jan Žák, Jan 
Krejčířů, Jíra Raků, Ondra Honzů, Tomáš Zálešáků S.R.S.A N. 
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   Letha 1603 za fojta Jana Vachového Krištof Cvikl prodal 
podsedek svůj Janovi Maluškovýmu za summu 150 zl. Závdanku 
jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po     
6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu i povinnosti panské Mathouš Pavlíků, Eliáš Vachů, Jan 
Mlynářů, Tomáš Zálešáků, Daniel Honzů, Jan Vašíčků S.R.S.A N. 

  f 554a 
   Téhož letha 1603 za fojta Jana Vachového Jan Malušků srazil 
sobě dílu svého na gruntě svém 20 zl 16 gr 6 den. A tak bude 
povinen platiti od letha 1604 po 6 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jan Malušků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 5 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka fojt a starší prodali 
podsedek požár pozůstalý po neb[ožtíku] Janovi Maluškovi 
Jírovi Němčanskému za sumu 80 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1609 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě 
Mikuláš Němčanský, Jíra zálešáků, Tomáš Fryštacký S R S A N. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Němčanský za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 2 zl. Ty peníze jsou 
vydány za obilí panské, co neb[ožtík] Jan Maluška dlužen byl. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Nápadníkům n[ebožtíka] Ondry Staška za dluh jemu povinný  
10 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Peterky 10 zl 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Muškatelového jináč Malušky   
57 zl 15 gr. 
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Němčanský za 
g[runt] 2 zl. Ty přijal Jan Kachník na dluh Ondrovi Stoškovi 
povinný. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Němčanský za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jan Kachník na dluh 
n[ebožtíka] Ondry Stoška. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Němčanský Janovi Kachníkovi 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Němčanský 
Janovi Kachníkovi za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Němčanský za 
g[runt] svůj 3 zl. Z toho dáno Janovi Kachníkovi ostatní 1 zl 
a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 2 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Němčanský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele   
3 zl. 
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   Téhož leta ut s[upr]a Jíra Němčanský prodal grunt svůj 
svrchu [psaný] Janovi Hrbatému za summu tu, což se vyhledá 
dopláceti sirotku n[ebožtíka] Martina Muškatele. Závdanku jemu 
[dal] 20 zl, platiti má po 3 zl. Odevzdán mu za volný a 
svobodný. R[ukojmě] Jan Nožičků a Jíra Machových a Václav 
Bělíků S R S N. 

f 554b 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Hrbatý položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Hrbatý položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 3 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Hrbatý 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele    
3 zl. 
   Letha Páně 1620 za fojta Martina Kašparového Jan Hrbatý 
prodal grunt tento podsedek i s rolí k němu přináležející 
Urbanovi Tesaři za sumu 80 zl. Závdanku jemu dal Urban 10 zl a 
platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a odbývání robot panských i obecních Jan 
Hrbatý a Jan Pánků S R S N. 

     Pusté 
 
   Letha Páně 1626 za fojta Urbana Ambrového Urban Tesař ten 
podsedek ut s[upr]a prodal Janovi Raškovi za summu 80 zl bez 
závdanku a těch 10 zl Urban Tesař jemu pustil, ostatek platiti 
má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení a odbývání povinností panských i obecních Petr 
Branický a Jan Větřichovský S.R.S.a N. 
   Letha Páně 1628 za fojta Martina Kašparového Jan Raška 
prodal ten podsedek i s rolí ut s[upr]a Jakubovi Ondřejových 
za summu 85 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 5 zl a těch   
10 zl od Urbana puštěných zase jemu pustil, ostatek platiti má 
ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i 
obecní Jan Nožička a Matouš Matulíků S.R.S.a N. 
 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Jakub Ondřejů položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 1 zl 15 gr. 
Zůstávají za ouřadem. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Jakub Ondřejů položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Muškatele 2 zl. 
Zůstávají za ouřadem. 
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  f 555a 

   Letha 1634 za fojta ut supra Jakub Ondřejů položil za grunt 
sirotkům ne[božtíka] Martina Muškatele, zůstávají za ouřadem 
radějovským 1 zl 15 gr. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jakub Ondřejů položil 
za grunt sirotkům n[ebožtíka] Martina Muškatele, zůstávají za 
ouřadem 1 zl 15 gr. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jakub Ondřejů prodal 
grunt Václavovi Ježovi za summu 80 zl, placení ročně po 1 zl. 
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a placení 
gruntu Jakub Ondřejů, Jíra Švachovský S R S A N. Závdanku 
položil Jakubovi Ondřejovému Václav Jež, který on přijal      
10 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Václav Jež položil za 
g[runt], který přijala obec radějovská 1 zl. 
   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového Jan Hrbatý 
závdanku jakož jměl na tomto gruntě, jakž zápis ukazuje, 
zaplaceného 20 zl, z těch dvadcíti zlatých za poslední peníze 
Václavovi Ježovi dobrovolně daruje 10 zl. Ostatek summy, co 
Jan Hrbatý ještě na tom gruntě zaplaceného jměl, totiž 21 zl, 
za 3 R hotových prodal ouřadu a obci radějovský. A tak tenž 
Jan Hrbatý nic více na tomž gruntě nemá. Ac[tum] v přítomnosti 
stran letha 1640. 
             f 555b 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavaríla(!) Václav Jež položil za 
grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Václav Jež položil a 
přijala obec radějovská 1 zl. 
   Václav Jež platí za grundt svůj a položil na summu prodejnú 
peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská za rok 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Václav Jež položil 
peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
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             f 563a 
48 Grunt Štěpána Rabáčka 
 
   Ten Štěpán koupil jest podsedek svůj letha 1591 se vším 
k němu od starodávna příslušenstvím a vinohradem v Husí hoře 
za 166 zl. I nachází se, že j[es]t do letha [15]93 tenž Štěpán 
za ten grunth vyplatil 37 zl 15 gr i s poraženejm dílem 
manželky svej a ještě dopláceti zůstává 128 zl 15 gr. Ta 
spravedlnost náleží níže psaným osobám, a to takto: 
   Sirotkům nebož[tíka] Havla Rožkova štyrem mimo první jim 
položení ještě 83 zl 15 gr. Ty od letha [15]94 při Vánocích 
pořadně se jim pokládati mají po 7 zl. 
   Týž náleží na tom gruntě sir[otkům] neboš[tíka] Staňka 
Pavlíkova třem 45 zl. Ty jim jíti mají po 7 zl, když sir[otci] 
Havla Rožka svou spravedlnost vyberou. 
   Letha [15]94 položil Štěpán vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 7 zl. 
   Letha [15]95 položila Štěpána Rabáčkova manželka za grunth 
peněz purgkrecht[ních] 7 zl. 

  f 563b 
 Letha [15]96 položil Václav Duků na místě Štěpána Rabáčka 7 
zl. 

   Letha [15]97 položil Václav Duchků(!) na místě Štěpána 
Rabáčka 7 zl. 
   Leta [15]98 položil Václav Duchků(!) za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Havla Rožkova 7 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Václav Duků za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožkova 7 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Václav Duků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožkova 5 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Václav Duků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožkova 4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Václav Duků prodal 
grunt svůj Jírovi Machových za summu 140 zl. Závdanku jemu dal 
28 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 8 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Duků, Jíra 
Petrášů, Jan Řitka, Jan Mlynářů, Václav Honzů, Jíra Huňků 
S.R.S.A N. Václav Duků vymínil sobě, aby sobě komůrku při tom 
gruntě vystavěl a v ní do smrti byl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Machových srazil 
sobě na tomto gruntě, což jemu po ženě jeho dílu jejího 
náleželo, 8 zl 14 gr. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jíra Machových 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožkova 4 zl. 
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   Jakož náleželo na tomto gruntě Václavovi Dukovýmu peněz 
vyplacených summy 34 zl 15 gr, ty jest prodal Jírovi Machovi 
za hotových 9 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jíra Machových 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka 2 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky puštěno od pana ouředníka 
tento podsedek na placení po 4 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Machových za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Jíra Machových za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka 2 zl. 

f 564a 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa Jíra Machových prodal týž 
podsedek Janovi Němčanskýmu za summu 100 zl. Závdanku mu dal  
7 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 4 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Ondra Pánků, Jíra Machů a Jíra 
Holých S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Jan Němčanský za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka 2 zl. 
   Na tom gruntě náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Havla Rožka předních peněz 20 zl    
15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkova 45 zl. 
 Jírovi Machových posledních 28 zl 15 gr. 

   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan 
Němčanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka     
4 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan 
Němčanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Němčanský za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Němčanský za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka 4 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Němčanský prodal 
podsedek svůj Janovi Nožičkovi za summu 100 zl. Závdanku mu 
dal 15 zl a pustil mu zaplacených 6 zl, ostatek pak platiti má 
pořadně po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra 
Vaňků a Jan Zykl S R S N. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Nožička položil 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka peněz 4 zl. 
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   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Nožička položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Rožka peněz ročních 4 zl. 
Pokládají se již na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkova. 
   Leta 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Nožička položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkova 4 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Nožička položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkova 4 zl. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jan Nožička položil 
za g[runt] Ondrovi Zedníkovi peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jan Nožička položil za 
g[runt] Ondrovi Zedníkovi peněz ročních 2 zl. 

  f 564b 
   Letha 1632 za fojta Martina Kašparového Jan Nožička položil 
za g[runt] peněz ročních 2 zl. Ty přijal Ondra Zedník. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Jan Nožička položil 
za grunt peněz ročních, ty přijal Ondra Zedník 2 zl.  
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Nožička položil za 
grunt peněz ročních, ty přijal do Velikej Ondra Zedník 2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového týž fojt položil za 
grunt a ty přijala manželka n[ebožtíka] Ondry [Zedníka] do 
městečka Velikej. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového jakož jest na gruntě 
ut s[upr]a téhož Jana Nožičky sirotkům nebo[žtíka] Jiříka 
Zedníka Anně a Zuzaně nápadu z st[atku] n[ebožtíka] Staňka 
Pavlíkového k dobírání področnímu náleželo summy 21 zl, kdežto 
Zuzana Anně jakožto vlastní sestře svej svou polovici z tej 
summy ut s[upr]a z lásky pustila a darovala. I aby Anna 
nadepsaná s manželem svým Janem Hratským pro dalekost cesty 
pro takový nápad se nevypravovala, dotčených 21 zl jest Janovi 
Nožičkovi z vůlí manžele svého jest prodala, za kteréž Jan 
Nožička dal Anně peněz hotových 5 zl a 15 krej[carů], kteréž 
Anna přijala. A tak sirotci neb[ožtíka] Jiříka Zedníka ani 
nápadníci po nebo[žtíku] Staňkovi Pavlíkovém na tom gruntě nic 
více nemají. Act[um] za fojta ut s[upr]a a starších dědiny 
Radějova Jakuba Ondřejového a Jana Hrbatého letha a dne ut 
s[upr]a. 

  f 565a 
   Letha a dne ut s[upr]a za fojta Jana Nožičkového týž Jan na 
témž gruntě skoupil peníze, co sirotkům neboštíka Jiříka 
Zedníka náleželo k dobrání, totiž 21 zl, za kteréšto peníze 
položili a ty přijal Jíra Machových, totiž 5 zl 30 kr. A ještě 
druhých 21 zl, kteréšto Zuzana Anně jakožto svej vlastní 
sestře darovala, nebo pro dalekost cesty pro takové peníze  
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Zuzana s manželem svým Janem Hratským vypravovati se nemohli a 
Jan Nožička jich skoupil za 5 zl 15 kr, kteréšto peníze Jura 
Machových přijal na místě Zuzany manželky svej. Jeden zápis 
nic neváží.  
   A tak má grunt Jan Nožička zaplacený. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jan Nožička 
zemřel majíc g[runtu] svrchu psanýho docela a zouplna 
zaplaceného, takový grunt jest on dle svého pořízení učiněného 
odkázal Janovi Nožičkovi synu, kterýžto jemu na ten spůsob 
jest odevzdán za volný, svobodný, docela zaplacený a žádnému 
v ničemž nezávadný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti JHM 
i obecní Jura Švachů a Jura Kolář S R S a N. 

f 565b 
   Letha Páně 1653 za fojta Mikuláše Vítkového fojt a starší 
prodali podsedek po Janovi Nožičkovi Pavlovi Nezdenickému za 
summu 21 zlm. A tak týž Pavel Nezdenický po Dorotě manželce 
své má ten podsedek zouplna zaplacený. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Vác[lav] Jež a 
Jura Švach S.R.S.a N.R. 
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             f 573a 
49 Grunt Jana Mlynářova 
 
   Letha 1580 podle zápisu kněh starých v listu 136 ten Jan má 
svůj podsedek koupený za 126 zl. Na kterejž jest do letha 
[15]90 vyplnil z závdankem, penězi skoupenými a po letech 
vyplacenými 114 zl 4 gr 4 ½ den a ještě dopláceti zůstává za 
ten grunth sirotkům neb[ožtíka] Matěje Šebového, ty sou všecky 
za týmž Janem do letha [15]93 zadržalé. 
   Letha [15]94 Jan výš psaný položil za grunth svůj ostatních 
peněz purgkrechtních sirotkům nadepsaným 11 zl 25 gr 2 ½ den. 
   A tak grunth svůj zouplna zaplacený má. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka fojt a starší prodali 
podsedek i s jiným k němu od starodávna příslušenstvím zůstalý 
po neb[ožtíku] Janovi Mlynářovým Mikulášovi Němčanskýmu za 
summu 50 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po   
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tesař, Jakub 
Adamů S.R.S.A N. 
             f 573b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Mikuláš Němčanský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynářového 2 zl. Ty 
přijal Bartoloměj Šlechta, purgkmistr strážnic[ký], za dluh. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Mikuláš Němčanský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynářového 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Mikuláš Němčanský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynářového 3 zl a 
skoupil od Jíry Vaňkového a Martina Staňkového, což jim na tom 
g[runtě] náleželo každému po 6 zl, což činí 12 zl, za hotových 
2 zl 12 gr. A tak nebude povinen platiti od letha 1611 než po  
1 zl 15 gr. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mikuláš 
Němčanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynářovýho 
1 ½ zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mikuláš 
Němčanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynářového 
1 ½ zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Němčanský za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynářového 1 ½ zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Mikuláš Němčanský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynářového peněz 
ročních 1 ½ zl. 
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   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Mikuláš Němčanský prodal 
podsedek svůj svrchu psaný Janovi Hrbatému za summu 142 zl. 
Závdanku mu dal 42 zl, ostatek platiti má po 6 zl, a to takto: 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře po 1 zl 15 gr a 
Mikulášovi Němčanskému až do vyplnění jemu summmy náležité po 
4 zl 15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Ondra 
Pánků, Jan Hanáků, Jíra Kobelář, Vašek Bělíků S R S N. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Jan Hrbatý za g[runt] 
Mikulášovi Němčanskému peněz ročních 4 zl 15 gr. 

  f 574a 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Hrbatý prodal 
grunt svůj Jírovi Nezdenskému za summu 142 zl. Závdanku dal 
Jíra Janovi hotových peněz 42 zl, platiti má ročně při 
posudcích 6 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. A což Jan 
Hrbatý na něm 6 zl zaplatil, ty jest Jírovi dobrovolně pustil. 
Rukojmě za opravu [a] placení gruntu, povinnosti panské i 
obecní Jan Krejčířů, Adam Zamoravský a Jan Hrbatý S R S N. 
   Leta svrchu psaného Jíra Nezdenský položil za ten grunt    
6 zl. Z toho dáno Mikulášovi Němčanskému 4 zl 15 gr a na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynářového zanecháno 1 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Nezdenský 
položil za grunt peněz ročních 6 zl. Z toho dáno Mikulášovi 
Němčanskému 4 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Mlynářového zanecháno 1 zl 15 gr. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jíra Nezdenskej 
položil za grunt peněz ročních 6 zl. Z toho dáno Mikulášovi 
Němčanskému 4 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Mlynářového zanecháno 1 zl 15 gr. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Chaloupka 
pojmouc sobě Margetu, pozůstalou vdovu po n[ebožtíku] Jírovi 
Nezdenském, za manželku položil za grunt peněz ročních 6 zl. 
Z toho dáno Mikulášovi Němčanskému 4 zl 15 gr a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Mlynářového zanecháno 1 zl 15 gr. 

                               
   Pusté 

    
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest od 
ouřadu ten požár Václavovi Ježovi za 50 zl bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Matěj Štěrba a Mathouš Matulíků S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za fojta ut supra Václav Jež položil za grunt, 
kteréž přijal ouřad radějovský, komu náležeti budou má se 
vydati, 1 zl 15 gr. 
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                   f 574b 
   Leta 1635 za fojta Jíry Kolářového prodal Václav Jež 
podsedek Jírovi Švachovi za summu 50 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti 
panské, obecní odbejvání Jura Zátopa, Mathouš Konvický S.R.S.a 
N. 
   Letha ut supra Jura Švachových položil na ten g[runt] 
Mikulášovi Němčanskému do Skalice 1 zl 15 gr. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jíra Švachovský(!) 
položil za grunt a ty přijal Mikuláš Němčanský do Skalice     
2 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jíra Švachovský 
položil za grunt a ty přijal Mikuláš Němčanský do Skalice     
2 zl. 
   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového Jíra Švachovský 
položil za grunt 1 zl 15 gr. Ty peníze přijal Mikuláš 
Němčanský anebo Zuzana manželka jeho do města Skalice. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Švachovský položil 
za g[runt] svůj 2 zl. Ty přijal Mikuláš Němčanský. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Švachovský položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Václav Němčanský. 

  f 575a 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jura Švachů 
položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal Václav Němčanský. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Jura Švachů položil 
ročních peněz 1 zl. Ten přijal Václav Němčanský. 
   Jíra Švachů platí za grundt svůj a položil na summu 
prodejnú peněz ročních 1 zl. Ten přijala Anna Mikuláše 
Němčanského do Skalice za rok 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jíra Švachů položil 
peněz ročních totiž 1 zl. Ten přijala Anna Mikuláše 
Němčanského do Skalice. 
   Letha Páně 1650 za fojta Jana Kukala položil ročních peněz 
Jura Švachů 1 zlm. Ten přijala Anna Mikuláše Němčanského do 
Skalice. 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jury Zátopy prodán jest týž podsedek Matějovi 
Ostravskému za summu 50 zlm bez závdanku, platiti má 
každoročně komu náležeti bude po 2 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za palacení, povinnosti panské i obecní Jan 
Mocholů a Jan Urbanů S R S N. 
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             f 583a 
50 Grunt Pavla Mléčky 
 
   Letha 1587 podle zápisu knih starejch dlouhých v listu 80 
tenž Pavel Mléčko koupil podsedek svůj za 170 zl. I nachází 
se, že jest jej do letha 1590 skupujíce na něm peníze 
zaplatil. 
   Letha 1597 ten grunth nahoře psaný koupil Daniel Honzů od 
dotčeného Mléčky za summu 140 zl. Závdanku položil Daniel 
Honzů Pavlovi Mléčkovi při odevzdávce 40 zl a ostatek platiti 
má od téhož letha [15]97 po 10 zl. Téhož letha [15]97 položil 
roční peníze 10 zl, zůstávají v truhlici sirotčí, jsou vydány 
Kateřině Pavla Mléčky do Veselí. R[ukojmě] z[a] o[pravu] 
g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jíra Šiška, Petr Honzů, Jíra 
Honzů, Matouš Pavlíků, Ondra Honzů, Václav Honzů S R S N. 
   Letha [15]98 položil Daniel Honzů za grunt svůj 10 zl. Ty 
zuostávají při právě, ty sou vydány Tomášovi Pavlo[vému]. 
   Jakož na tomto gruntě náleželo Kateřině, manželce 
n[ebožtíka] Pavla Mléčky, summy 80 zl. Ta Kateřina předstoupíc 
před fojta a starší radějovské oznámila, že tu sumu všecku 
k vyzdvižení Tomášovi Malých Janovi, synu své[mu], mocně 
pustila a odvedla. A tak ona na tom gruntě nic míti nebude. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Daniel Honzů za 
grunt svůj Tomášovi Malých Jana podle odvodu svrchu psaného  
10 zl. 

  f 583b 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Daniel Honzů za 
grunt svůj Tomášovi Malých Jana podle odvodu svrchu psaného  
10 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Daniel Honzů za 
grunt Tomášovi Malých 10 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Daniel Honzů 
za grunt Tomášovi Malých 4 zl a skoupil od téhož Tomáše Malých 
6 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachova položil Daniel Honzů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Malých 10 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachova položil Daniel Honzů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Malých 10 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položila Lida, manželka 
Daniele Malých, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše 
Malých 3 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položila Lida Malá za 
grunt ut s[upr]a s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Malých 3 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položila Lida Malá za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Malých 3 zl. 
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   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Lida Honzova pustila týž 
grunt svůj Václavovi, synu svýmu, aby což se za něj dopláceti 
zůstává 11 zl sobě jej doplatil, všakž na ten spůsob, jestliže 
by dobrým hospodářem nebyl aneb jej někomu jinému prodati 
chtěl, bude míti tu moc ta Lida jej zase ujíti. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Vaňků, David z Rovně, Václav 
Mihalů a Ondra Pánků S.R.S.a N. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Vácslav 
Martina Bělíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše 
Malých 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Václav 
Martina Bělíkového na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Malých za 
grunt 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Václav Martina 
Bělíkového na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Malých za g[runt]  
5 zl. A tak má grunt svůj zouplna zaplacený. 
   NB. Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového při posudku vyhledalo 
se, že Daniel Honzů z s[tatku] n[ebožtíka] Jana Salašného více 
než jemu dílu po otci jeho náleželo přebral 18 zl 23 gr 6 den. 
Ty se z téhož gruntu od Martina Bělíka syna, totiž Václava, na 
místě Lidy matky své, kteráž Daniele Honzového za  
muže měla a v statku jeho zůstala, vyplatiti mají do s[tatku] 
n[ebožtíka] Jana Salašného. 
             f 584a 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Václav Martina 
Bělíkového položil na přebrané peníze 2 zl. Obrácené sou do 
statku n[ebožtíka] Jana Salašného. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Václav Martina 
Bělíkového položil za grunt 2 zl. Ty jsou obrácené do s[tatku] 
n[ebožtíka] Jana Salašného. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Václav Martina 
Bělíkového [položil] do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Salašného    
2 zl. A tak má ten grunt Václav Bělíkových docela zaplaceného. 
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   Letha Páně 1654 dne 30.Aprilis za fojta Jíry Zátopy prodán 
jest grunt ut supra od ouřadu na místě sirotkův n[ebožtíka] 
Václava Bělíka Jírovi Bočkovi jinak Slavíkovi za summu 76 zlm 
bez závdanku, kteréžto peníze náležeti budú nápadníkům téhož 
n[ebožtíka] Václava Bělíka, pokládati má rok po roce až do 
vyplnění summy těch 76 zlm po 2 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmí Pavel Šrámek a Matěj Sklenovský S.R.S.a N. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy prodán jest týž grunt Jírovi Zingalovi za 
summu 70 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti 
budú po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Jíra Nezdenský a Jan Gejdošů     
S R S N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      168 
             f 593a 
51 Grunt Jíry Honzova 
 
   Letha 1584 podle zápisu knih starých dlouhých v listu 65 
Jíra výš psaný koupil jest grunth za 250 zl, na kteroužto 
summu do letha [15]93 vyplnil 100 zl a tak ještě od letha 
[15]94 při Vánocích dopláceti má 150 zl. Ta summa náleží 
osobám níže psaným, a to takto: 
   Sirot[kům] nebožt[íka] Honze Ovčáka 34 zl 1 gr 6 den. 
   A Petrovi, bratru téhož Jíry výš psaného, též 115 zl 28 gr  
1 den. 
   Na to jest tenž Jíra do letha [15]93 zadržel sirot[kům] výš 
psaným 34 zl 1 gr 6 den, Petrovi 6 zl a od letha [15]94 při 
Vánocích povinen jest Jíra platiti Petrovi po 10 zl. 
   Z tej summy Petr výš psaný odvedl jest posledních peněz 
Jírovi bratru své[mu] 30 zl, za kterýž jest jemu tenž Jíra 
obilí odvedl a za ně zaplatil. 
   Letha [15]94 jakož jest měl Jíra nadepsaný peněz zadržalých 
za grunth svůj 34 zl 1 gr 6 den hotové summy položiti, jest za 
týž peníze zadržalé Václavovi bratru svému vinohrad v týž 
summě již jmenovaný zaplacený a nezávadný v hoře Gruntích dal 
a mocně tímto zápisem odvedl.       
             f 593b 
   A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává Petrovi, 
bratru svému 85 zl 28 gr 1 den. Na to jest jemu zadržalých 
peněz položil 6 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 
pořadně po 10 zl. 
   Letha [15]97 položil Jíra Honzů Petrovi Honzovi 10 zl za 
grunt svůj. 
 Leta [15]98 položil Jíra Honzů Petrovi Honzovi za g[runt] 10 
zl. 

   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jíra Honzů za 
grunt svůj Petrovi Honzovi 10 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Jíra Honzů za 
g[runt] Petrovi Honzovi 10 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Honzů za 
grunt Petrovi Honzovi 10 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového prodán grunt ut s[upr]a 
Judit, vdově pozůstalé po n[ebožtíku] Jírovi Honzových, za 
summu 314 zl 7 ½ gr. Z toho sobě srazila dílu svého 99 zl     
2 ½ gr a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 215 zl 
5 gr, placením od letha 1603 po 10 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Šiška, Jíra Rabáček, Jan Krejčíř, Jan 
Mlynářů, Jan Trpilka, Jan Malušků S.R.S.A N.                 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Ondra Jana Vachového 
syn za grunt na místě Judit ženy své Petrovi Honzovi 10 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Ondra Jana 
Vachového za g[runt] Petrovi Honzovi 10 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky puštěno od pana ouředníka 
tento podsedek požár na placení po 6 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Ondra Jana 
Vachového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honzového 
3 zl. 

  f 594a 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Ondra Jana 
Vachového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Honzového   
4 zl. 
   Na tom gruntě náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Honzového ostatních peněz 2 zl 
28 gr 1 den. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Honzového 187 zl 6 gr 6 den. 
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Ondra Jana 
Vachového za g[runt] 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] 
n[ebožtíka] Petra Honzového ostatních 2 zl 28 gr 1 den a na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Honzového prvních peněz 1 zl 1 gr  
6 den. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Ondra Jana 
Vachového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Honzového  
5 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Ondra Jana 
Vachového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Honzového  
6 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Ondra Jana Vachového 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Honzového 6 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Ondra Jana 
Vachového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka]Jíry Honzového   
6 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Ondra Jana 
Vachového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Honzového 6 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Ondra Jana Vachového 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Honzového 6 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Ondra Jana 
Vachového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Honzového 6 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Ondra Jana 
Vachového položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Honzového 6 zl. 
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   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra a starších jeho 
Kateřina, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Ondrovi Vachového, 
prodala ten svrchu psaný grunt zase svému zeti Tobiášovi 
Krištofovýmu z jednú loučků za salašem a roubanicí 
Ošžvaldovskou na Kotrču za summu nahoře ze čtvr[tí] roli    
228 zl 29 gr 1 ½ den. S tej summy srazíce sobě svůj díl na 
místě manželky svej, co jí tak po neb[ožtíku] otci jejím Ondry 
Vachového nápadem připadlo, totiž 114 zl 14 gr 3 den 1 víd, 

f 594b 
ostatek summy, totiž 114 zl 14 gr 3 den 1 víd má on Zuzaně 
Vachovej Ondry Žákového zplacovati každoročně po 6 zl a 
vykázal jí ihned na to při odevzdávce zatím čtvrt roli podle 
šacunku a rejster sirotčích ve 80 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti 
všelijaké panské i obecné Mikuláš Vítků a Pavel Slovák       
S R S a N. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Thobiáš Krištofů 
prodal g[runt] svůj Jurovi Ondrovi. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Thobiáš Krištofů prodal 
grunt svůj Jurovi Ondrovi za summu 78 zl. Závdanku dal 8 zl, 
placení po 4 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Matouš Řitků a Matouš 
Karvinský S R S a N. 
   Jíra Ondrů platí za grund svůj a položil na summu prodejnú 
peněz ročních 1 zl. Ten přijal Tobiáš Krištofů za fojta Jakuba 
Ondřejového za rok 1647. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jíra Ondrů položil 
peněz ročních 1 zl. Ten přijal Tobiáš Krištofů. 
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             f 603a 
52 Grunt Ondry Nožičky 
 
   Letha 1571 podle zápisu knih velkejch starejch v listu 100 
tenž Ondra Nožička koupil jest svůj podsedek za 65 zl. Na to 
j[es]t do letha [15]76 vyplnil 57 zl 6 gr a ještě dopláceti 
sirot[kům] neb[ožtíka] Duchka Nožičky zůstává 7 zl, ty jest 
zadržel, povinen j[es]t na právo bez prodlení je položiti. 
   Letha [15]94 položil Ondra Nožička za grunth svůj ostatních 
peněz purgkrechtních 7 zl. A tak grunth svůj zaplacený má. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka Ondra Nožička prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Ondry Sedlákového za summu 130 zl. 
Závdanku jemu dal 30 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po   
8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škrabal, 
Viktorin Podolský, Jan Mlynářů, Jíra Machových, Pavel Vděků, 
Tomáš Zálešáků S.R.S.A N. 
   Z té summy nahoře psané náleží osobám těmto: 
   Na kostel strážnický podle poručenství n[ebožtíka] Ondry 
Nožičky 4 zl. 
   Ance Rumpíšce podle téhož poručenství 30 zl po 4 zl 
placením. 
   Janovi, synu n[ebožtíka] Ondry Nožičky, 66 zl placením po    
4 zl. A když Rumpíšce suma její vyjde, jíti mu mají po 8 zl. 
                     f 603b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jan Ondry 
Sedlákového za grunt 8 zl. Z toho dáno Anně Rumpíšce 4 zl a na 
kostel strážnický 4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jan Ondry 
Sedlákového za grunt 2 zl. Ty sou dány Ance Rumpíšce. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jan Ondry 
Sedlákového za grunt 8 zl. Z toho dáno Anně Rumpíšce 4 zl a 
Janovi, synu n[ebožtíka] Ondry Nožičky, 4 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jan Ondry 
Sedlákového za g[runt] 8 zl. Z toho dáno Anně Rumpíšce 4 zl a 
Janovi, synu n[ebožtíka] Ondry Nožičky, 4 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky puštěn od pana ouředníka 
tento podsedek na placení po 4 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka položil Jan Ondry 
Sedlákového za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně Rumpíšce 1 zl a 
Janovi, synu neb[ožtíka] Ondry Nožičky, 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jan Ondry 
Sedlákového za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně Rumpíšce 1 zl a 
Janovi Ondry Nožičkového 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jan Ondry 
Sedlákového za grunth 3 zl. Z toho dáno Anně Rumpíšce 1 zl   
15 gr a Janovi Nožičkovému dáno 1 zl 15 gr. 
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   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jan Ondry 
Sedlákového za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Anně Rumpíšce 1 ½ zl 
a Janovi Nožičkovýmu 1 ½ zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Ondry 
Sedlákovýho 4 zl. Z nich dáno Anně Rumpíšce 2 zl, Janovi 
Nožičkovýmu 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Ondry 
Sedlákového za grunt 4 zl. Z toho vzala Anna Rumpíška 2 zl, 
Jan Nožičků 2 zl. 

  f 604a 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Ondry 
Sedlákového za grunt 4 zl. Z toho vzala Anna Rumpíška 2 zl a 
Jan Nožičků též 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Sedláků jinak 
Trpilka za g[runt] svůj 4 zl. Z toho vzala Anna Rumpíškova     
2 zl a Janovi Nožičkovi tolikýž 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Sedláků jinak 
Trpilka položil za grunt svůj peněz ročních 4 zl. Z toho 
přijala Anna Rumpíškova posledních peněz 1 zl a Jan Nožička na 
díl svůj přijal 3 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Sedláků jinak 
Trpilka položil za grunt peněz ročních 4 zl. Ty sou vydány 
všecky Janovi Nožičkovi. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Sedláků 
jinak Trpilka položil za grunt Janovi Nožičkovi 4 zl. 
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Sedlák 
jinak Trpilka položil za g[runt] Janovi Nožičkovi 4 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti Jana 
Sedláka prodán jest grunt tento požár a místo pusté Pavlovi 
Bělíkovi za summu 80 zl bez závdanku a platiti jej má po 4 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání robot panských i obecních Ondra Žáků, Jan Hanáků a 
Jan Štípský S.R.S.a N. 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového Pavel Bělíků 
prodal ten grunth požár Janovi Hrbatému bez závdanku za summu 
60 zl, platiti jej má ročně po 4 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti 
panské i obecní Jíra Čejkovský a Matěj Tesařů S.R.S.a N. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Jan Hrbatý položil za grunth 
peněz ročních Janovi Nožičkovi 2 zl. 
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  f 604b 

   Letha 1633 za fojta Martina Kašparového Jan Hrbatý položil 
za g[runt] Janovi Nožičkovi 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Jan Hrbatý položil 
za grunt Janovi Nožičkovi 2 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Hrbatý položil za 
g[runt] Janovi Nožičkovi 1 zl. 
   Letha Páně 1637 za fojta Jana Nožičkového za rok 1636 a za 
rok 1637 Jan Hrbatý položil Janovi Nožičkovi, který on přijal, 
3 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jan Hrbatý položil za 
grunt Janovi Nožičkovi, kteréž on přijal, 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra a starších jeho prodal 
Jan Hrbatý zase ten podsedek Ondrovi Nožičkovi za summu 70 zl. 
Závdanku dal Hrbatému ihned 10 zl, protiv tomu jest Nožičkovi 
pustil, co na tom gruntě vyplaceného jměl, totiž 10 zl, 
ostatních 50 zl má poročně po 4 zl zplacovati. Odevzd[án] za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a 
povinnosti panské i obecné Jan Hrbatý a Jíra Boček S R S a N. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Ondra Nožička položil 
peněz ročních 2 zl. Ty zůstávají za úřadem. 
   NB. Na tom gruntě náleží ještě peníze dobírati osobám 
těmto:  
   Prvních peněz Janovi Nožičkovi 18 zl. 
   Item Jiříkovi Liškovi a Matoušovi Kolesíkovi za Lhoty 
Tvarožnej spolu rovným dílem dobírati náleží 30 zl. 

f 605a 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Ondra Nožička 
položil ročních peněz 1 zl. Ten přijal fojt a starší na 
nápadníky Liškovy do Lhoty Tvarožnej. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Ondra Nožička položil 
peněz ročních totiž 1 zlm. Ten přijal fojt a starší na 
nápadníky Liškovy do Lhoty Tvarožnej. 
 
   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Martina Bukovskýho Ondra Nožička maje sobě grunt 
ukoupený od Jana Hrbatého zase jest prodal týž svrchu psaný 
grunt Janovi Zátopovi za summu tou, což ještě nápadníkům 
Jiříkovi Liškovi a Matoušovi Kolesíkovi do Tvarožnej Lhoty, 
totiž 30 zlm dopláceti měl. Závdanku týž Jan Zátopa položil   
2 zlm, ostatek má platiti každoročně nápadníkům svrchu psaným 
po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Jíra Nezdenský, Jíra Filipů      
S R S N. 
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             f 613a 
53 Grunt Jana Václava Kunovskýho 
 
   Ten Jan, syn Václava Kunovskýho, měl podsedek koupenej za 
60 zl, kterejž má od dávných leth zaplacenej. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky podle rozdílu statku 
n[ebožtíka] Jana Pánka Ondra syn jeho přijal podsedek ze 2 
konimi a jiným hospodářstvím, z vinohradem v Telecinku z půl 
boudou a půl presem, z roubanicí na Nádavky v summě 107 zl. 
Z toho sobě srazil dílu svého 32 zl 9 gr 4 ½ den a tak 
zuostává dopláceti ještě 74 zl 20 gr 2 ½ den placením od letha 
1608 po 6 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel 
Hachů, Jan Pánků, Martin Menšíků S R S A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Ondra Pánků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánka 3 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Ondra Pánků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánka 3 zl a srazil sobě 
nápadu po dítěti zemřelém Václava bratra jeho, jak o tom při 
statku doloženo jest, 6 zl 13 gr 6 ½ den. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Ondra Pánků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánka 4 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Ondra 
Pánků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánka 4 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Ondra 
Pánků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánka 6 zl. 

     f 613b 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Ondra Pánků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánka 6 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Ondra Pánků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánka 6 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Ondra Pánků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánkového 6 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Ondra Pánků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánkového peněz ročních 
6 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Ondra Pánků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánkova 6 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Ondra Pánků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pánkova 6 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
n[ebožtíka] Ondry Pánkového připadl jest nápadem tento grunt a 
což na něm zaplaceného jest 94 zl 23 gr 4 den Urbanovi 
Ambrovému. A týž Urban Ambrů prodal svrchu psaný grunt požár  
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Thobiášovi Kopřivovi za summu 60 zl bez závdanku a platiti má 
po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení 
a odbývání povinností panských i obecních Jan Hanák a Jan 
Urbánek a Martin Lejza S.R.S.a N. 
   Týž Urban Ambrů prodal témuž Thobiášovi Kopřivovi k tomu 
gruntu kus roli činžové v Kamenných dolech. 
   Letha 1624 za fojta Martina Kašparového po smrti Thobiáše 
Kopřivy Urban Ambrů ujal jest se zase to[ho] gruntu v té 
summě, což jest na něm dopláceti, totiž 12 zl 6 gr 3 den. Však 
takové peníze (poněvadž se jemu po Zuzanně, sirotku 
neb[ožtíka] Jana Pánkového, manželce jeho pokládati měly) 
porazil a tak má tento grunt zouplna a docela zaplacený. 
Kterýž jemu odevzdán za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě 
za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Štípský a 
Jíra Matoušků S R S a N. 

f 614a 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy majíce Urban Ambrů ten 
svůj grundt docela a zouplna zaplacený, takový jest zase 
s dovolením pana Jana Kluga z Ehrenwaldu, ten čas ouředníka 
panství strážnického, synu svému Ondrovi Urbanovi za volný a 
svobodný a docela zaplacený a v ničem nezávadný pustil, toliko 
do smrti otce svého, po smrti pak jeho povinen bude bratru 
svému dopláceti každoročně po 2 zlm, totiž summu 30 zlm. 
Rukojmě za dílo a povinnosti panské i obecní a za opravení 
gruntu Matouš Karvinský a Martin Bajar S R S A N. 
   Tato pamět se činí při tej odevzdávce, aby tenž Ondra 
Urbanův otci svému nezbraňoval, aby mohl sobě při tomž gruntě 
přistaviti, co se mu líbiti bude. 
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             f 623a 
54 Grunt Mikuláše Bartysového 
 
   Letha 1574 Mikuláš vejš psaný podle zápisu kněh starejch 
dlouhejch v listu 17 koupil j[es]t podsedek svůj za 60 zl. Na 
kteroužto summu do letha [15]92 vyplnil 54 zl a ještě od letha 
1593 dopláceti má 6 zl. Ty má platiti takto: letha 1594 4 zl a 
letha 1595 2 zl. 
 Letha [15]94 položil Mikuláš svrchu psaný za grunth svůj 4 
zl. 

   Letha [15]95 položil Mikuláš napřed psaný ostatních peněz 
za grunth svůj 2 zl. A tak má grunth svůj zaplacený.  
   Leta [15]97 Mikoláš Bartysových prodal na gruntě svém obci 
radějovské peněz 60 zl, na to jest položil 4 zl. Rukojmě za 
platcení Jakub Šeplavý, Jan Nedoťalů S R S N. 
   Leta [15]98 položil peněz skoupenej Jakub aneb Mikuláš 
Bartysů obci radějovské 4 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Mikuláš Bartysů 
za grunt obci radějovské 4 zl. 

  f 623b 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Mikuláš Bartysů 
obci radějovské 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Mikuláš Bartysů 
obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Mikuláš Bartysů 
položil za grunt obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Krejčířového položil Mikuláš 
Bartysů za g[runt] obci radějovské 4 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Mikuláš Bartysů 
za g[runt] obci radějovské 4 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Krejčířového prodali ouřad 
radějovský podsedek pozuostalý po n[ebožtíku] Mikulášovi 
Bartysovi Ondrovi Hulovýmu za 50 zl bez závdanku, platiti má 
při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. 
Rukojmě Kašpar Kašný, Matúš Raků, Václav Poslů a Václav Malík 
S.R.S.A N. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka Anna, pozůstalá vdova po 
neb[ožtíku] Ondrovi Hulovým prodala podsedek i z rolí od 
starodávna k němu přináležející Janovi Hanákovýmu (i 
z roubaničkou činžovou v Žadovcích) za 57 ½ zl. Závdanku dal   
7 zl 15 gr, ty přijala Anna ut s[upr]a, ostatek platiti má při 
každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Šimek Neřádů, Thomáš Janošů S.R.S.A N. 
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   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Obci radějovské předních peněz 32 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Bartysového 18 zl. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jan Hanák za 
grunt obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jan Hanák za 
grunt obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jan Hanák za 
g[runt] obci radějovské 1 ½ zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Hanák 
za g[runt] obci radějovské 2 zl. 

  f 624a 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Hanák 
za g[runt] obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Hanák za grunt 
obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jan Hanáků za 
g[runt] obci radějovské 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Hanáků položil 
za grunt svůj obci radějovské peněz 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Hanáků položil 
za grunt na obec radějovskou peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Hanáků položil 
za grunt na obec radějovskou 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Hanáků položil 
za grunt na obec radějovskou 2 zl. 

                                  
 Pusté 

 
   Letha Páně 1628 za fojta Martina Kašparového po smrti Jana 
Hanáka fojt a starší radějovští prodali ten podsedek i z rolí 
a z roubaničkou činžovou v Žadovcích Janovi Větřichovskému za 
summu 40 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. R[ukojmě] za placení, opravu gruntu a povinnosti 
Jeho [Mil]osti Páně i obecní Urban Ambrů, Macek Štěrba  
S.R.S.a N. 
   Letha Páně 1632 za fojta ut s[upr]a Jan Větřichovský ušel 
pryč a takový grunt fojt a starší radějovští prodali ten 
podsedek i z rolí a z roubaničkou činžovou v Žadovcích Jírovi 
Čajkovskému za summu 40 zl. Závdanku dal obci radějovské 2 zl 
a platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Pavel Mrouhal a Pavel Kobela S.R.S.N. 
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   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Jíra Čajkových 
položil za grunt, kteréž přijal ouřad radějovský 1 zl 15 gr. 

            f 624b 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodal Jíra Čejkových 
podsedek Matějovi Polonskému za summu 40 zl. Závdanku položil  
6 zl, kteréž přijal Jiřík Čejkovský, placení po 2 zl. Odevzdán 
za volný. Rukopjmě za placení, opravy gruntu Urban Ambrů, 
Vítek Zálešák S R S N. 
   Item téhož času položil na ten grunt Jíra Čejkovský ouřadu 
radějovské[mu] 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Matěj Polonský položil 
za grunt obci radějovské a zůstávají za ouřadem 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Matěj Polonský položil 
za grunt obci radějovské 1 zl. 
   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového Matěj Polonský 
prodal grunt Václavovi Slavíkovi za tu summu, jakž jej sám 
jměl, za 40 zl na placení poročně po 2 zl. Odevzdán jemu za 
volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské i obecní 
Jura Švachovský a Václav Bělíků S.R.S.N. Závdanku Václav 
Slavíček(!) na kup svůj položil 6 zl, který přijal Matěj 
Polonský. 

  f 625a 
   Letha 1639 za fojta Jana Filipového Václav Slavíček prodal 
podsedek Jírovi Ondrovému za summu 46 zl bez závdanku, placení 
komu náleží poročně po 2 zl. A co závdanku na ten grunt Václav 
Slavíček položil, totiž 6 zl, ty jest obci radějovské daroval. 
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské 
i obecní Mikuláš Munček a Jíra Slavík S R S A nerozdílnou. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Ondrových za grunt 
svůj položil 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Ondrů položil za 
grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jura Ondrů prodal 
g[runt] ut s[upr]a Matoušovi Slováčkovi za summu 58 zl. 
Závdanku mu dal 8 zl, ostatek summy platiti po 2 zl. Odevzdán. 
Rukojmě Ondra Štěpánec a Václav Jurků S R S a N. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Matouš Slováčků položil 
a přijala obec radějovská 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Matouš Slováčků 
položil peněz ročních 2 zl. Ty přijala obec radějovská. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Matouš Slováčků 
položil peněz ročních, totiž 1 zl. Ten přijala obec 
radějovská. 
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  f 625b 

   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vítkového Matouš Slováčků 
prodal podsedek svůj Pavlovi Slováčkovi synu svému za summu  
58 zlm, platiti má každoročně po 1 zlm a cokoliv na něm 
zaplaceného měl, to synu svému daruje a pouští. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a 
obecní Jura Ondrů a Pavel Šrámekh S.R.S.a N.R. 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Jíry Zátopy Pavel Slováčků z gruntu pryč ušel, fojt a starší 
prodali ten grunt Martinovi Koláři za summu 58 zlm, platiti má 
každoročně po 1 zlm komu náležeti budú. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní 
Vácslav Slavík a Jan Lipa S R S N. 
   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Martina Bukovského prodán jest týž svrchu psaný grunt po 
Martinovi Kolářovi Pavlovi Slováčkovi za summu 58 zlm bez 
závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 R. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti 
panské i obecní Jíra Žáček a Matěj Vávra S R S N. 
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             f 633a 
55 Grunt Filipa Bartoškova 
 
   Letha Páně 1582 podle zápisu knih starých dlouhých v listu 
56 Filip vejš psaný koupil j[es]t podsedek za 85 zl. Závdanku 
Vaňkovi položil 18 zl a ostatek 67 zl Filip dopláceti má od 
letha [15]83 při Vánocích 67 zl. Náleží s toho obci 
radějovskej od Vaňka Smrhy peněz skoupenejch 36 zl a Vaňkovi 
Smrhovi též náleží 31 zl. 
 Na to jest položil toto: 
 Letha 1583 5 zl. 
 Letha 1584 4 zl. 
 Letha 1585 nic. 
 Letha 1586 nic. 
 Letha 1587 nic. 
 Letha 1588 nic. 
 Letha 1589 2 zl. 
 Letha 1592 3 zl. 
 Letha 1593 po dvakráte 10 zl. 
 Učiní toho všeho na ty peníze skoupené 24 zl. 

  f 633b 
   A zadržel 31 zl. S těch zadrželejch náleží obci peněz 
skoupenejch 12 zl a Vaňkovi Smrhovi 19 zl. A od letha [15]94 
při Vánocích pořadně platiti má po 5 zl. 
   Letha [15]94 Filip Bartošků položil peněz purgkrechtních 
zadržalých obci radějovské 12 zl. 
   Téhož letha [15]94 Filip položil na těch zadržalých 19 zl –    
9 zl 15 gr. Z toho vzali nápadníci nebož[tíka] Jana Sovy podle 
přípovědi a což jim neboštík Vaněk Smrhů dlužen zůstal 4 zl   
22 ½ gr a Tomášovi Smrhovi též dáno 4 zl 22 ½ gr. 
   A tak ještě letha [15]95 při Vánocích doplatiti má 9 zl 15 
gr. Z toho náleží Sovkovým nápadníkům 4 zl 22 ½ gr a Tomášovi 
Smrhovi 4 zl 22 ½ gr. 
   Letha [15]95 položil Filip Bartošů za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 9 ½ zl. Z toho dáno nápadníkům Sovkovejm 4 zl   
22 ½ gr, Tomášovi Smrhovi též dáno 4 zl 22 ½ gr. 

f 634a 
   Letha [15]96 položil Filip Bartoškových za grunth obci 
radějovské 5 zl. 

Letha [15]97 položil Filip Bartoškových obci ra[dějovské] 5 
zl.                           
 
Též položil obci více radějovské 2 zl. A tak má grunt svůj 

zaplatcený a nezávad[ný]. 
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   Jakož obec radějovská z tohoto gruntu mimo náležitosti     
12 zl nápadníkom n[ebožtíka] Vaňka Smrha náležitých přebrali, 
takové peníze letha 1600 za fojta Jana Rezsky těm nápadníkom 
z peněz obecních navrátili. 

                                    
   Pusté místo 

 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka fojt a starší prodali 
podsedek požár pozuostalý po n[ebožtíku] Filipovi Bartoškových 
Janovi Kolářovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě 
David z Rovně, Matěj Tešínský S.R.S.A N. 
   Ta summa náleží na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka, 
jakž o tom při statku doloženo jest. 
   Letha ut s[upr]a položil Jan Kolář za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Martina Menšíka 1 zl 15 gr. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jan Kolář za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan Kolář 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 2 zl. 
   Letha a za fojta ut sup[ra] Jan Kolář prodal týž podsedek 
svůj Bratru Janovi Cedronovi za summu 50 zl. Závdanku dal    
14 zl, platiti má od letha 1612 po 3 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Krejčířů, Viktorin Podolský S.R.S.a N.                 
   Na tom podsedku náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Menšíka předních peněz 25 zl 
15 gr. 
   Janovi Kolářovi 10 zl 15 gr. 
 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil B[ratr] 
Jan Cedron za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 
2 zl. 
 Též položil Jírovi Kolářovi 1 zl. 

f 634b 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil B[ratr] Jan Cedron 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil B[ratr] Jan 
Cedron za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka    
3 zl. Z nich dáno Janovi Kolářovi 1 zl a Janovi Menšíkovi     
2 zl. 
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   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového B[ratr] Jan Cedron 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka      
3 zl. Z toho dáno Janovi Kolářovi 1 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového B[ratr] Jan Cedron 
položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z těch dáno Janovi 
Kolářovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 
vydáno 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového B[ratr] Jan Cedron 
položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z těch dáno Janovi 
Kolářovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového B[ratr] Jan Cedron 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Menšíka   
3 zl. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
n[ebožtíka] Bratra Jana Cedrona přiženil se k vdově po něm 
zůstalé Martin Bendinský a prodal tento grunt Matějovi 
Liboměřskýmu za summu 50 zl. Závdanku jemu dal 3 zl a platiti 
má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení a odbývání robot a jiných povinností panských i 
obecních Jan Záblatský, Jura Kolářů a Adam Kubíků S R S N. 

 
Pusté 

 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest 
tento grunt požár od ouřadu Jurovi Doubravovi bez závdanku za 
summu 34 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Hrbatý a Jan Zacharů S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jíra Doubrava 
prodal ten g[runt] Václavovi Mlynářovému za su[mmu] 34 zl bez 
závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Mikuláš Mlynář a Pavel Bělík S.R.S.a N.  
Podle nápadu má ho zaplacený. 
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             f 643a 
56 Grunt Jana Nedoťala   
 
   Letha 1592 ten Jan Nedoťal podle zápisu knih dlouhých 
v listu 1 koupil j[es]t ten podsedek za 90 zl, na kteroužto 
summu položil do letha [15]93 z závdavkem 18 zl. A od Jíry 
Sovkového koupil 50 zl, za kderéž jemu dal 13 zl 10 gr. A tak 
dopláceti má od letha [15]94 pořadně po 4 zl. 
   Letha [15]94 položil Jan Nedoťalů za podsedek svůj peněz 
purgkrechtních obci radějovské 4 zl. 
   Letha [15]95 položil Jan Nedoťalů za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci radějovské 4 zl. 
   Leta [15]97 položil Jan Nedoťal za grunt svůj obci 
radějovské 4 zl. 
   Leta 1598 položila Margita, vdova po n[ebožtíku] Janovi 
Nedoťalovým, 4 zl. Ty přijali starší skoupenejch peněz na 
obec. 

  f 643b 
   Více položila obci radějovské ostatních peněz 2 zl. A tak 
grunt ona zouplna zaplatila. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového Margita, pozůstalá 
vdova po n[ebožtíku] Janovi Nedoťalovi, podsedek ut s[upr]a 
podli rozdílu statku ujala z vinohradem, z roubanicí a 
z dobytkem i jiným hospodářstvím v summě 249 zl 11 gr 4 ½ den. 
Z toho sobě dílu svého porazila 120 zl 20 gr ½ den a dluhu 
zaplatila místo závdanku 8 zl 1 ½ gr. A tak zůstává mimo to 
dopláceti 120 zl   20 gr ½ den, placením od leta [15]99 po 6 
zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu a povin[nosti] JM Páně 
Jan Vděků, Jíra Raků, Pavel Zálešáků, Ondra Nožička, Petr 
Honzů S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Pavel Zálešáků na 
místě Margity ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Nedoťala 
6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky Pavel Zálešáků položil na 
místě Margety ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Nedoťala 
6 zl. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě nápadu Dorotě, manželce Jana 
Bartysového, po sirotku zemřelým n[ebožtíka] Jana 
Nedoťalového, tetě její, mimo prvnější na to dvojích peněz 
položených summy 108 zl 20 gr ½ den, takové peníze Jan Bartysů 
Pavlovi Zálešákovi pustil z tej příčiny, že což mělo Margetě, 
manželce Pavla Zálešáka, na gruntě Jana Bartysového přijíti, 
tak proti tomu to Janovi Bartysovému pustil. A tak grunt svůj 
zouplna a docela zaplacený má. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Markyta, pozůstalá vdova 
po n[ebožtíku] Pavlovi Zálešákovi, prodala podsedek požár ze 
vším k němu od starodávna příslušenstvím Matějovi Gybalovi za 
summu 80 zl. Závdanku dal 5 zl 15 gr, ty sou vydány za dluhy 
neb[ožtíka] Pavla Zálešáka na Zálesí, ostatek platiti má při 
Vánocích od letha 1609 po 4 zl.                         f 644a 
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Gybal, Ondra Pánků, 
Jíra Petrků S.R.S.A N. 
   Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Matěj Gybal za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Matěj Gybal za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Matěj 
Gybal na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Matěj 
Gybal za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Gybal za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 4 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Matěj Gybal za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 4 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Matěj Kybal položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešákového 3 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Matěj Kybal položil 
za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 
4 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Matěj Kybal položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 4 zl. 
   Letha svrchu psaného Matěj Kybal prodal ten grunt Urbanovi 
Ambrovému za summu 126 zl 15 gr. Závdanku dal 26 zl 15 gr, 
platiti má po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Ondra Pánkových, Jan Spurný a Jiřík Němčanský S R S A N. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Urban Ambrů položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 4 zl. 
   A jakož jest Matěj Kybal na tom gruntě měl zaplaceného 
s vydělanými 53 zl 15 gr, ty jest prodal Urbanovi Ambrovému za 
hotových 8 zl 27 ½ gr. A tak ten Matěj Kybal na tom gruntě již 
nic více nemá. 

 Pusté 
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   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového Urban Ambrů prodal 
ten grunt Janovi Kašparových za summu 126 zl 15 gr a což na 
něm Urban zaplaceného měl, to všecko Janovi pustil. Odevzdán 
za volný a svobodný. Ostatek platiti má ročně po 3 zl. 
R[ukojmě] za placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Mathouš Karvinský a Martin Brakula 
S.R.S.a N. 

  f 644b 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového Jan Kašparů 
prodal podsedek ten Martinovi Tesařovému z Blatnice za summu 
126 zl 15 gr. Závdanku dal jemu 8 zl 15 gr a což ten Jan 
Kašparů na něm zaplaceného má, to Martinovi pouští, platiti má 
po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lukáš Machalů a 
Jan Kašparů S.R.S.a N. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Jan Kašparů z toho g[runtu] 
ušel pryč a takový fojt a starší prodali Matoušovi Karvinskému 
za summu 126 zl 15 gr bez závdanku a což na něm Jan Kašparů 
zaplaceného měl, to jest jemu všechno puštěno, ostatek summy 
platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Štípský a Jíra Kolářů S.R.S.a N. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového činí se pamět, tak 
jakož jest Matěj Gybal na tom gruntě měl zaplacené s vyděláním 
summy 53 zl 15 gr, ty jest prodal Urbanovi Ambrovému za 
hotových 8 zl 27 ½ gr, ty jest Urban z své dobré vůle 
Matoušovi Karvinskému, totiž 53 zl 15 gr, daroval a ty jsou 
jemu na kup jeho připsány. 
   Téhož letha ut supra položil Matouš Karvinský na kup gruntu 
svého, ty přijal Mikuláš Mlynářů, kterémuž přijde podle 
vyhledání a ještě po n[ebožce] Kateřině manželce svej na tomž 
gruntě 28 zl, na tu summu přijal 1 zl. 

f 645a 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového jakož jměl na témž 
gruntě ještě 28 zl dobírati, ty jest koupil od Mikuláše 
Mlynáře Mathouš Karvinský, totiž za 7 zl. A tak ho jmá sobě za 
volný a zaplacený odevzdaný. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy majíce sobě Matouš 
Karvinský ten podsedek zouplna zaplacený, takový jest prodal 
zase Pavlovi Rakovi za summu totiž 50 zlm. Dal závdanku ihned 
totiž 9 zlm, platiti povinen bude každoročně po 2 zlm. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti 
panské i obecní, za opravu gruntu a placení Martin Bajar a 
Mikuláš Vítků S R S N. 
   Téhož letha za fojta ut supra Pavel Rak položil peněz 
ročních, totiž 1 zlm. Ten přijal Matouš Karvinský. 
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   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vítkového Pavel Rak 
položil peněz ročních totiž 1 zlm. Ten přijal Matouš 
Karvinský. 

  f 635b 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Jíry Zátopy prodán jest týž grunt Jírovi Zátopovi za summu    
50 zlm. Závdanku dal Pavlovi Rakovi 17 zl, ostatek platiti má 
každoročně komu náleží po 2 zl. Rukojmě za placení, povinnosti 
panské i obecní Jan Pukanec, Ondra Urbanů S R S N. 
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             f 653a 
57 Grunt Miko[lá]še Nedoťala 
 
 Ten Mikoláš má svůj podsedek od několika leth zaplacený. 

   Letha 1599 za fojta Jana Vděkového podle rozdílu statku 
n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala Jan Bartysů na místě Doroty 
manželky své grunt svrchu psaný ze štyrmi roubanicemi 
činžovými, z půl achtelem vinohradu v Baraní hoře, z dobytkem 
a jiným hospodářstvím ujal v summě 264 zl. Z toho sobě srazil 
dílu manželky své 62 zl 11 gr 4 ½ den, a tak zůstává dopláceti 
201 zl 18 gr 2 ½ den. Na to položil závdanku a peněz ročních   
50 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 10 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Pavel Zálešák, Jíra Honzů, Jíra 
Bělíků, Jíra Jursů S.R.S.A N. 
   Jakož náleželo Pavlovi Zálešákovi po Margetě manželce jeho 
na tomto gruntě 59 zl 1 gr 4 ½ den, takové peníze Pavel 
Zálešák pustil Janovi Bartysovému, protože on zase témuž 
Pavlovi, což měla Dorota, manželka jeho, z toho gruntu nápadu 
po sirotku zemřelým n[ebožtíka] Jana Nedoťala přijíti, také 
zase pustil. A tak mimo to od letha 1600 dopláceti zůstává   
92 zl 16 gr 5 den, placením ut s[upr]a po 7 zl 15 gr. 
             f 653b 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky Jan Bartysů položil za 
podsedek a za vinohrad na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Nedoťala 7 ½ zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jan Bartysů na 
s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala 5 zl. 
   Jakož Jan Bartysů zůstává z tohoto gruntu svého Jírovi 
Sovkovi na díl Anny manželky jeho, dcery n[ebožtíka] Mikuláše 
Nedoťala, vyplniti 40 zl 18 gr 4 den, ty jest Jírovi Sovkovi 
Jan Bartysů ukázal v Kněždubě na gruntě n[ebožtíka] Jana 
Zemka. A tak se tyto peníze Janovi Bartysovi za položený 
vypisují a on bude povinen platiti od letha 1602 nežli po     
5 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jan Bartysů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala 5 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jan Bartysů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala 5 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Krejčířového prodali ouřad 
radějovský podsedek pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Bartysovi, 
z roubanicí ve Smolenci, ze dvěma roubanicemi v Žadovcích a 
z jednou ve Sklenářích Vaňkovi Vlachovskému za summu 80 zl bez 
závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za 
volné a svobodné. Rukojmě Jan Řitka, Jan Narků, Štěpán Hulů, 
Ondra Hulů S R S A N. 
 
 



 

 

      188 
 
   Ten podsedek svrchu psaný Jan Mlynářů s tím vším k němu 
příslušenstvím ujal a na ten kup i placení vstoupil. Rukojmě 
Václav Machalů, Vaněk Vlachovský S R S N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož se za tento 
podsedek dopláceti zuostávalo s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše 
Nedoťala 29 zl 13 gr 1 den, ty sobě Jan Tesař po Dorotě, 
manželce své a dceři n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala, na díl 
její sráží. A tak má podsedek zouplna a docela zaplacený. 

  f 654a 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Dorota, pozůstalá 
manželka po n[ebožtíku] Janovi Mlynáři, prodala ten grunt, 
z dobré vůle oddala ten grunt zeti svému Janovi Menšíkovi za 
volný a zaplacený. Rukojmě Jíra Machů a Jan Chaloupka       
S R S A N. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Dorota svrchu 
psaná předstoupíc před téhož téhož fojta a starší radějovské 
oznámila, že z dobré a svobodné vůle Kateřině, pastorkyni své, 
dceři n[ebožtíka] Jana Mlynáře, po němž statku žádného 
nezůstalo, pouští a platiti chce za vinohrad svůj vlastní 
v hoře Beraní podle Samuele Cibulky a z druhé strany podle 
Jíry Sovky ležící po 3 zl až do vyplnění summy 50 zl, a to 
z lásky a že ji miluje. Pakli by túž Dorotu Pán Bůh od smrti 
uchoval, tehdy kdož by ten vinohrad v držení a užívání měl, 
bude povinen takových 50 zl vyplniti. Stalo se v pátek před 
nedělí Smrtnou leta 1619. 
           [Pustý] 
 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového fojt a starší 
prodali ten g[runt] požár Václavovi Záblackému za 50 zl bez 
závdanku, platiti jej má po 3 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Matěj Urbánek a Mathouš Benka S R S a N. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Václav Záblacký 
položil za grunt, kteréž přijal ouřad radějovskej 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Václav Záblacký položil 
za grunt ouřadu radějovskému 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Václav Záblacký 
položil za grunt obci radějovské 1 zl. 

f 654b 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Václav Záblacký 
položil za grunt obci radějovské, ty přijala 1 zl. 
   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového Václav Záblacký 
položil za grunt obci radějovské a jsou přijaty 1 zl. 
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   Leta Páně 1639 za fojta Jana Filipového Václav Záblacký 
položil za grunt 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Václav Záblacký položil 
za grunt 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1641 za fojta Pavla Kavalíra Václav Záblacký položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Václav Záblacký 
položil peněz ročních obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Maryna, vdova po 
n[ebožtíku] Václavovi Záblackém, položila peněz ročních 1 zl. 
Ten přijala obec radějovská. 

  f 655a 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vítkového fojt a starší 
prodali posedek po Václavovi Záblackém Daňkovi Korytářovi za 
summu 40 zlm, platiti má komu náležeti bude ročně po 2 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti 
J.H.M. a obecní Jura Zahradník a Pavel Čejka S.R.S.a N.R. 
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             f 663a 
58 Grunt Bartoše Filipového 
 
   Ten Bartoš Filipů má grunth svůj koupenej za 80 zl, na 
kterémž toliko, a to tou příčinou, že co prve na tom gruntě 
zaplatil, to obci radějovské prodal 12 zl, do letha [15]93 
zaplatil. A tak od letha 1594 platiti má obci výš psaný 68 zl 
pořadně po 6 zl. 
   Letha 1594 v sobotu před památkou Nového letha Bartoš 
napřed psaný prodal zase podsedek svůj Martinovi Bělíkových se 
vším k témuž podsedku příslušenstvím za summu 96 zl. Závdanku 
téhož letha [15]94 položil 16 zl a ostatek platiti má od letha 
[15]95 při Vánocích pořadně po 6 zl. Z toho závdanku napřed 
psaného dáno obci radějovské na peníze zkoupené 6 zl a 
Bartošovi Filipovému dáno 10 zl. Rukojmě za placení a opravu 
grunthu i za povinnosti Jeho Milosti Pánu Martin Křivý, 
Mikuláš Mlynářů, Štěpán Bělobradů, Jíra Duchků, Ondra Stožků, 
Jan Krejčířů S.R.S.N. 

  f 663b 
   Letha [15]95 položil Martin Bělíků za grunth svůj obci 
radějovské 6 zl. 
   Téhož letha [15]95 prodal Bartoš Filipů, což jemu na gruntě 
napřed psaném náleželo, Martinovi Bělíkovému, držiteli téhož 
gruntu, 18 zl za 3 zl hotové, které se jemu na zaplacení 
gruntu jeho poraziti mají. 
 Letha [15]96 položil Martin Bělíků obci radějovské 6 zl. 
 Letha [15]97 položil Martin Bělíků obci radějovské 6 zl. 

   Leta [15]98 Martin Bělíků umřel a grunt po něm pozuostalý 
ouřad prodali Jírovi Ambry Jursového za summu 96 zl. Závdanku 
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bělíka 16 zl, ostatek 
platiti má od letha [15]98 po 6 zl až do vyplnění summy. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za p[lacení], o[pravu] 
g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Krejčí, Martin Sovka, 
Ondra Stošků, Jan Martinů S.R.S.N. 
   Ta summa svrchu psaná náleží osobám níže psaným těmto: 
   Obci radějovské předních peněz 44 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bělíka 36 zl. 
 
   Leta [15]98 položil Jíra Ambry Jursového za grunt svůj obci 
radějovské 6 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jíra Ambry 
Jursového za grunt svůj obci raděj[ovské] 6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Jíra Ambry 
Jursového za grunt obci rad[ějovské] 6 zl. 
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 f 664 

   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Jursů za 
grunt obci radějovské 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jíra Jursů za 
grunt obci raděj[ovské] i za lonský rok 9 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jíra Jursů za 
g[runt] obci radějovské 6 zl. 
   Letha 1605 za fojta Jana Sovky položil Jíra Jursů za grunt 
obci radějovské 6 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka ouřad radějovský prodali 
podsedek ut s[upr]a pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Jursovým 
Jírovi Sovkovi za summu 80 zl. Z toho sobě srazil díl Kuny 
manželky své 42 zl ostatek platiti má při každých Vánocích po 
5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Krejčířů, 
David z Rovně, Matěj Morous, Jan Sovků S.R.S.A N. 
   Na tom podsedku náleží těmto: 
   Obci radějovské předních peněz 2 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Bělíka 36 zl. 
    
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Sovka za grunt    
5 zl. Z toho dáno obci radějovské ostatní 2 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Martina Bělíka dáno 3 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Sovka za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bělíka 3 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Sovka za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bělíka 5 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Sovka za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bělíka 5 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra Sovka 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bělíka 5 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra Sovka 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bělíka 5 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Sovka za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bělíka 5 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Sovka za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bělíka ostatních 
peněz 4 zl. A tak grunt svůj zaplatil. 
 
                            Pusté     
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            f 664b 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového fojt a starší 
prodali ten g[runt] požár Matoušovi Novotnému za 120 zl bez 
závdanku, platiti jej má ročně po 4 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Nožička a Matěj Korytář S.R.S.N. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Matouš Novotný 
položil za g[runt], kteréž přijal Pavel Čejků k ruce svej     
1 zl, kteréž jemu po manželce jeho přináleží. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Mathouš Novotnej 
položil za grunt Pavlovi Čejkovému 1 zl 15 gr. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Mathouš Novotnej 
položil za grunt Pavlovi Čejkovému 2 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Mathouš Novotný  
položil za g[runt] Pavlovi Čejkovému, on jich přijal 1 zl. 
   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového Matouš Novotný 
položil za grunt 1 zl. Ty přijal Pavel Čejků. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Matouš Novotný položil 
za grunt svůj 2 zl. Ten přijal Pavel Čejka. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Matouš Novotný položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Pavel Čejka. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Matouš Novotný 
položil peněz 2 zl. Ty přijal Pavel Čejka. 

f 665a 
   Leta 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Matouš Novotný prodal 
ten podsedek svůj Pavlovi Bohunskému za summu 120 zlm. 
Závdanku dal při odevzdávce 15 zlm, platiti má každoročně po  
4 zlm. A tak jest jemu odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě 
za opravení gruntu a povinnosti panské i obecní Jan Zingal a 
Mikuláš Javornický S.R.S.A N. 
   NB. A tak jakž Matouš Novotný majíce na témž gruntě 
zaplaceného 11 zlm 15 gr, takové jest Pavlovi Bohunskému [z] 
svej dobré vůle pustil a tak na témž gruntě nic nemá. Pavel 
Bohunský položil při odevzdávce a takovej přijal Pavel Čejka  
2 zlm. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Pavel Bohunský položil 
peněz ročních 1 zlm. Ten přijal Pavel Čejka, kovář z města 
Strážnice. 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vítkového Pavel Bohunský 
majíce sobě podsedek od Pavla Čejky ukoupený zase prodal a 
pustil týž podsedek Pavlovi Čejkovi, i to, což na něm 
vyplatil. A tak týž Pavel Čejka má podsedek svůj zouplna a 
docela zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
povinnosti J.H.M. a obecní Václav Jež a Mikuláš Vítků    
S.R.S.a N. 
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             f 673a 
59 Grunt Matěje Tkadlce 
 
   Letha 1587 podle zápisu kněh starých v listu 153 ten Matěj 
koupil j[es]t grunth i z vinohradem v Husí hoře za 150 zl. Na 
kteréž zaplatil do letha [15]93 27 zl a ostatek dopláceti má 
od letha [15]94 při Vánocích po 7 zl – 123 zl. 
 Z toho náleží osobám níže psaným, a to takto: 

   Sirotkuom nebožt[íka] Pavla Pivky 6 zl 15 gr. Ty jemu od 
letha vejš psaného [15]94 položeny bejti mají. 
   Matějovi, vnuku nebožt[íka] Bartoše Kože, statek 30, 
kteréhož dcera jeho nepoctivě se chovajíce splodila, náleží 
jemu dílu po mateře jeho přišlého 19 zl 15 gr. Ty jemu od 
letha [15]94 jíti mají, totiž 15 gr, a od letha [15]95 pořadně 
až do vyplnění summy jeho 19 zl po 7 zl. 
   Týž na tom gruntě náleží sirot[kům] nebožt[íka] Vaňka Posla 
štyřem a mateři jejich páté 97 zl 15 gr. 
   Matěj Tkadlec díl Maruši manželky své na tomto gruntě 
z těch 97 zl 15 gr, totiž 19 zl 15 gr srazil. 
   Těm sirot[kům] Vaňka Posla ta spravedlnost jíti má, když 
napřed psaní nápadníci vyberou, též po 7 zl. 

  f 673b 
   Letha [15]94 položil Matěj Tkadlec za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 7 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] 
Pavla Pivky do truhlice 6 zl 15 gr a na sirotka Vaňka 
n[ebožtíka] Bartoše Kože zanecháno 15 gr. 
   Letha [15]95 položil Matěj Tkadlec peněz purgkrechtních na 
s[irotka] n[ebožtíka] Bartoše Kože 7 zl. 
   Letha [15]96 položil Matěj Tkadlec peněz purgkrechtních za 
grunth na s[irotka] n[ebožtíka] Bartoše Kože 7 zl. 
   Letha [15]97 položil Matěj Tkadlec ročních pe[něz] 7 zl. Ty 
sou vzaty na s[irotka] n[ebožtíka] Bartoše Kože. 
   Leta [15]98 položil Matěj Tkadlec za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Posla 7 zl. 
   Téhož letha [15]98 fojt a starší radějovští prodali grunt 
napřed psanej zuostalej po n[ebožtíku] Matějovi Takdlcovejch 
Václavovi, synu n[ebožtíka] Vaňka Posla, z půl achtelem 
vinohradu v Husí hoře za summu 150 zl bez závdanku, platiti má 
od letha [15]99 po 6 zl až do zaplatcení té summy. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Petr Honzů, Ondra Peterka, Jíra 
Honzů, Jan Vděků S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Václav Vaňka 
Posla za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Posla 6 
zl. 
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   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Václav Vaňka Posla 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Posla 6 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Václav Poslův za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Posla 6 zl a dílu svého 
sobě na tomto gruntě srazil 23 zl 24 gr 3 den. A tak nebude 
povinen platiti od letha 1602 nežli po 4 ½ zl. 

  f 674a 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Václav Poslův prodal 
grunt svůj Jírovi Huňkovi za summu 100 zl. Závdanku jemu dal  
20 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Pařízek, Mathouš 
Pavlíků, Jan Sovka a Jan Bartysů S R S A N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Huňka za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Posla 3 zl a zkoupil od Jíry 
n[ebožtíka] Vaňka Posla, což jemu na tomto gruntě náleželo   
17 zl 15 gr za hotových 3 zl 20 gr. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového Jíra Huňka prodal grunt 
ut s[upr]a ze čtvrtí achtelu vinohradu v Gruntích Václavovi 
Poslovýmu za summu 130 zl 20 gr 4 den, na to jemu dal 
v závdanku půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplacený ve     
40 zl 15 gr. A tak Jíra Huňka na tom podsedku nic nemá, toliko 
bude povinen Václav Poslů za ten grunt doplatiti 90 zl 5 gr   
4 den, placením od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě Pavel Zálešák, Jíra Huňka, Mikuláš 
Fryštacký, Martin Matulíků S R S A N. 
   Na tom gruntě náleží předních peněz: 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Posla 8 zl 20 gr 4 den, 
placením od letha ut s[upr]a po 4 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového 81 zl 15 gr. 
 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Poslů za grunt 
na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Posla 4 zl. 
   Též položil Jíra Huňka na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka 
Posla, což jim za rok 1602 zaseděl 3 zl. Budou jemu ty peníze 
ze 3 zl na posledních penězích náležeti. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Václav Poslů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Posla 4 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky ouřad radějovský prodali 
podsedek ut s[upr]a zůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Poslovým 
Davidovi z Rovně za summu 50 zl bez závdanku, platiti má při 
každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Ondra Žáků, Jan Pánků, Matěj Gybal S.R.S.A N. Ta summa 
všeckna náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového. 
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  f 674b 

   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil David z Rovně za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka David z Rovně prodal 
podsedek Pavlovi Bělíkovi za sumu 50 zl. Závdanku jemu dal    
2 zl, ostatek platiti má od letha 1609 ut s[upr]a po 2 zl. 
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Matěj Gybal, Jan Nožičků 
S R S N. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Pavel Bělík za g[runt] na 
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlce 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Pavel Bělík za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlce 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Pavel 
Bělík za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlce 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Pavel 
Bělíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlce     
3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Bělíků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlce 4 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Pavel Bělíků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlce 4 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Pavel Bělíků položil 
za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového    
3 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Pavel Bělíků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového peněz 
ročních 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Pavel Bělíků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového  
3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Pavel Bělíků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového  
3 zl. 
   Letha 1625 za fojta Martina Kašparového Pavel Bělík prodal 
tento grunt se vším příslušenstvím Janovi Kybalovi za summu   
80 zl. Závdanku dal 12 zl, ostatek má platiti ročně po 4 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu 
gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Bělík, Martin 
Brakula, Jan Štípský a Matouš Matulíků S R S a N. 
   Na tom gruntě náleží peníze takto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového posledních peněz 
18 zl. 
   A Pavlovi Bělíkovému na posledních penězích 50 zl. 
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   Jíra Machův na místě Zuzanny manželky své, kteráž jest 
toliko sama nápadnicí statku otce svého Matěje Tkadlcového, 
majíce poručenství sobě z tohoto gruntu k dobírání náležitých, 
jakž svrchu dotčeno 18 zl, takové peníze prodala jest obci 
radějovské za hotových 2 zl 15 gr. 
   Tolikéž Pavel Bělík majíce z téhož gruntu na posledních 
penězích vyzdvihovati summy 50 zl, takové peníze jest prodal 
týž obci radějovské za hotových 12 zl 15 gr. 

  f 675a 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového Jíra Kolářů položil 
za g[runt] obci radějovské 2 zl.    
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Jíra Kolářů položil za 
grunth obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jíra Kolářů položil za 
g[runt] obci radějovské peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Jíra Kolářů položil za 
grunth obci radějovské peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového položil Jíra Kolářů za 
grunt k obci 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jura Kolářů položil za 
grunt k obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jura Kolářů položil za 
grunt obci radějovské 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jíra Kolářů položil za 
grunt obci radějovské a jsou přijaty 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra položil Jíra Kolářů obci 
radějovské 1 zl. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jíra Kolářů položil za 
grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Jíra Kolářů 
položil k obci radějovský 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického pojmouc sobě Jíra 
Kolářů Dorotu, pozůstalou vdovu po n[ebožtíku] Janovi 
Kybalovi, za manželku tenž g[runt] ujal a na něm vyplatil    
27 zl. Nicméně sobě grunt[u] odevzdaného neměl,   

  f 675b 
kterýž se mu nyní odevzdává. Rukojmě Jan Volf a Pavel Štěpánec 
S R S A N. 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového tenž fojt položil peněz 
ročních, ten přijala obec radějovská 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Jíra Kolář položil 
peněz ročních 2 zl. Ty přijala obec radějovská. 
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   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jíra Kolář položil 
peněz ročních totiž 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy Jíra Kolářů zemrouc po sobě vdovu, manželku 
svou, [zanechal], Václav Slavík pojal sobě za manželku, takový 
grunt ujal za summu 68 zlm bez závdanku a což týž Jíra Kolář 
vyplatil, totiž 30 zlm, to sobě na místě manželky své poráží 
Ostatek, totiž 38 zlm, platiti má každoročně obci radějovské 
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Daněk Kociján a Jan Lipa S R S N. 
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             f 683a 
60 Grunt Jakuba Hanzlova 
 
   Ten Jakub Hanzlů koupil jest podsedek letha 1577 za 34 zl, 
za kderýž do letha [15]91 vyplnil 30 zl 10 gr 5 den a 
doplatiti za něj zůstává 3 zl 19 gr 2 den, ty j[es]t všecky za 
sebou zadržel. Ty zadržalé peníze náleží Václavovi, sirotku 
nebož[tíka] Vaňka Řehušova. 
   Letha [15]94 položil Jakub Hanzlů za podsedek svůj sirotku 
Vaňka Řehušova zadržalých peněz 3 zl 19 gr 2 den. A tak týž 
grunth svůj zaplacený má a žádnému za něj nic dlužen není. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového prodán podsedek zůstalý 
po n[ebožtíku] Jakubovi Honzovým Václavovi Mihalovýmu za summu 
100 zl. Závdanku dal na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Hanzlova 
15 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 5 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Rezků, Viktorin Podolský, Jan 
Zákoníků, Mikuláš Hříva, Eliáš Vachů S R S A N. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Václav Mihalů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzova 5 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Václav Mihalů prodal 
požár ze vším k němu od starodávna příslušenstvím Jírovi 
Šubovému ze Vnorov za 80 zl bez závdanku, platiti má od letha 
1609 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. [Rukojmě] Jan 
Pánků, Jakub Tesař, Vaněk Vlachovský S R S A N. 

  f 683b 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Šubů prodal podsedek ut 
s[upr]a Jírovi Kobelářovi za summu 80 zl bez závdanku, platiti 
má od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. 
Rukojmě Jan Pánků, Šimek Neřádů, David z Rovně S R S A N. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Kobelář za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Kobelář za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Kobelář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového  
2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Kobelář na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Kobelář na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Kobelář na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového 3 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Kabelář(!) 
položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Honzového 3 zl. 
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   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Kabelář položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jíra Kabelář 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového    
3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového ten Jíra Kabelář 
jest zabit a fojt spolu [se] staršími prodali ten grunt po něm 
zůstalý Matějovi Kybalovi za summu 60 zl. Závdanku dal 1 zl, 
platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
Rukojmě Matouš Raků a Jíra Matoušů S R S a N. 
   NB. Ten 1 zl přijala vdova po tém n[ebožtíku] Jírovi 
Kabeláři. 
   Téhož letha Matěj Kybal položil za g[runt] peněz ročních na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového 1 zl 15 gr. 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
Matěje Gybala prodán jest grunt tento Janovi Štípskému za 
summu 60 zl. Závdanku dal 1 zl 15 gr, ty přijala manželka 
n[ebožtíka] Matěje Gybala. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních 
Jan Spurný, Martin Hejdúšek S R S a N. Platiti má ten grunt po 
3 zl. 

f 684a 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jan Štípský položil 
za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového peněz 
ročních 3 zl. Ty přijal Jan Štípský na místě manželky své. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jan Štípský položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Honzového peněz 
ročních 2 zl. Ty přijal Jan Štípský na místě manželky své. 
   A tak má Jan Štípský podle register vyhledání grunt svůj 
zaplacený. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy Jan Štípský maje grunt svůj zaplacený zemřel 
a po smrti svej manželka jeho zemřela a dcerka Konečnýho sobě 
za manžela pojala. Týž Daněk Konečný prodal takový grunt 
Daňkovi Kociánovi za summu 60 zlm bez závdanku, platiti má 
každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní Jan Lipa, Jíra Filipů    
S R S N. 
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             f 693 
61 Grunt Jana Janoucha 
 
   Koupil podsedek od Šimona Uhlíře letha [15]80 za 26 zl, 
vyplnil na to od letha vejš psaného až do letha [15]93 
závdanku a peněz purhkrechtních 19 zl a ostatek dopláceti 
zůstává sir[otkům] nebož[tíka] Pavla Pivky 7 zl. Ty peníze sou 
vyšlé a za ním zadržalé zůstávají. 
   Letha [15]94 Jan vejš psaný položil za podsedek svůj 
ostatních peněz purgkrechtních 7 zl. A tak grunt svůj 
zaplacený má a žádnému za něj nic dlužen není. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Jan Sovka, majíce 
tento grunt po Janovi Janouchovi otci svém, prodal jej 
Tomášovi Menšíkovi za sumu 40 zl. Závdanku jemu dal 12 zl, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Bartysů, Jíra Huňka, Ondra Honzů 
S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Menšíků za 
grunt Janovi Sovkovi 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Tomáš Menšík za 
g[runt] Janovi Sovkovi 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Tomáš Menšík za 
g[runt] Janovi Sovkovi 3 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky týž Jan Sovka podsedek ut 
s[upr]a po smrti Thomáše Menšíka zase ujal a prodal jej 
Thomášovi Fryštatskýmu za summu 20 zl bez závdanku, platiti má 
při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Václav Malík, Pavel Bělík S.R.S.A N. 

  f 693b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Tomáš Fryštacký prodal 
požár půl podsedka ze vším k němu od starodávna příslušenstvím 
Janovi Nožičkovi za summu 20 zl. Ty peníze Jan Nožičků Janovi 
Sovkovi máležitě odvedl na podsedku 31 Tomáše Fryštackého a 
tak bude míti toho půl podsedka zaplacený. Odevzdán za volný a 
svobodný. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka Jan Nožičků prodal 
podsedek svůj, který zaplacený měl, Janovi Janošovému za sumu 
46 zl. Závdanku mu dal 16 zl a ostatek platiti má od letha 
1614 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan 
Trpilka, Jan Nožičků a Matěj Gybal S R S. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Janošů za 
g[runt] Janovi Nožičkovi peněz ročních 3 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jan Janošů položil 
za grunt Janovi Nožičkovi 3 zl. 
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   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Janošů položil 
za grunt Janovi Nožičkovi peněz ročních 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Janošů položil 
za grunt Janovi Nožičkovi 3 zl. 
 Na tom gruntě jest Mikla Holých. 

   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Mikla Holých 
položil za grunt Janovi Nožičkovi 3 zl. 
   Letha Páně 1620 za fojta Martina Kašparového starší 
radějovští prodali grunt tento půl podsedka, po Miklovi Holých 
pozůstalý, Valentovi Vážanskýmu za summu 46 zl. Závdanku dal   
3 zl a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panský i obecní Pavel 
Bělíků, Jura Holých a Matěj Sklenovský S.R.S.a N. Ty peníze   
3 zl z závdanku přijaté dali starší na dluh Janovi 
Nožičkovému. 
             f 694a 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
Valenty Vážanského prodán jest grunt tento Jurovi Kolářovému 
za summu 46 zl. Závdanku dáti má při posudcích 2 zl a platiti 
po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení 
a odbývání povinnosti panské i obecní Matouš Řidků a Jura 
Matušků S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za fojta Martina Kašparového týž fojt a starší 
prodali ten požár ut s[upr]a Matějovi Skočovskému bez závdanku 
za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Kašparů a Jan Zelenka S.R.S.N. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Matěj Skočovský položil 
za grunt Janovi Nožičkovi 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Matěj Skočovský 
položil za grunt Janovi Nožičkovi, kteréž on přijal 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Matěj Skočovský 
položil za grunt Janovi Nožičkovi, kteréž on přijal 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Matěj Skočovský položil 
za grunt Janovi Nožičkovi, kteréž on přijal 1 zl. 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového Matěj Skočovský položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jan Nožička. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Matěj Skočovský Janovi 
Nožičkovi položil 1 zl. 

f 694b 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického položil Matěj 
Skočovský 1 zl. Ten přijal Jan Nožička. 
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   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Jura Sovka zemřel, 
týž fojt [a] ouřad prodali toho půl podsedku pustého Danielovi 
Kocijánovému za summu 30 zlm. [Závdanku] dal při odevzdávce     
1 zlm 15 gr, platiti má každoročně po 1 zlm. A tak jest jemu  
odevzdán za volné a svobodné. Rukojmí za opravení gruntu a  
povinnosti panské i obecní Pavel Šrámek a Jíra Štěrba   
S.R.S.A N. 
 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vítkového Daniel Kocián 
prodal půl podsedku Matoušovi Lambergkovi za summu 30 zlm. 
Závdanku dal Kociánovi 1 zlm a což jest na něm vyplatil, to 
témuž Lambergkovi pouští. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmí za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Pospíšil 
a Jura Nožička S.R.S.a N.R. Platiti má ročně komu náležeti 
bude po 1 zlm. 

  f 695a 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy prodán jest týž hošťák Janovi Lipovi za 
summu 30 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti 
bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní Jan Pukavec a Jíra Filipů 
S R S N. 
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             f 703a 
62 Grunt Jana Číšpivy 
 
 Ten Jan má ten podsedek svůj zaplacenej. 

   Letha 1594 Jan vejš psaný umřel a toho půlpodsedka po něm 
zůstalý prodán Jírovi Martina Vaňkovýho za sumu 34 zl, na 
kterejžto podsedek závdanku položil 5 zl. Téhož letha [15]94 
položil peněz purgkrecht[ních] 3 zl a tak ještě dopláceti 
zůstává od letha [15]95 při Vánocích po 3 zl až do vyplnění 
sumy ut sup[ra]. Ta suma všecka náleží sirot[kům] nebož[tíka] 
Jana Číšpivy. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti 
Jeho Milosti Páně zejména tito: Martin Řičiců, Jan Řitků, Jan 
Popelka R S N. 
   Letha [15]96 položil Jíra Vaňkových za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. 
 Letha [15]97 přijato od Jíry Martina Vaňkových za grunth 3 
zl. 

   Leta [15]98 položil Jíra Martina Vaňkových za podsedek 3 
zl. Ty sou zanechány na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Číšpivy. 

  f 703b 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového Jíra Martina Vaňkových 
prodal podsedek svůj Jírovi Bělíkovýmu za summu 32 zl. 
Závdanku jemu dal 9 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po     
3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukoj[mě] za 
plat[cení], opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jan Bartysů, 
Martin Matulíků, Jan Černín S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Bělíků za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jan Číšpivy 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Jíra Bělíků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Číšpivy 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jíra Bělíků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Číšpivy 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jíra Bělíků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Číšpivy 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachova položil Jíra Bělíků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Číšpivy 3 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky Jíra Bělíků prodal podsedek 
ut s[upr]a Tomášovi Fryštatskýmu za summu 11 zl bez závdanku, 
platiti má při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Václav Malík, Pavel Bělíků S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Číšpivy 2 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vaňkového 9 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Tomáš Fryštacký prodal 
půl podsedka Janovi Nožičkovi za 11 zl bez závdanku, platiti 
má od letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. 
Rukojmě Jan Pánků, Matěj Gybal S R S A N. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě s[irotkům] n[ebožtíka] 
Martina Vaňkového na posledních penězích 9 zl, ty jest prodal 
Jíra Vávrů, neb jemu po Barboře manželce jeho náleží, Janovi 
Nožičkovi za hotových 1 zl 15 gr. 

  f 704a 
   Jan Nožička prodal půl podsedka Jírovi Kocmanovi za summu 
30 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 
1610 po 2 zl a to takto: Tomáš Fryštacký na místě Jana Nožičky 
2 zl, potom pak ten Jan Kocman ostatek platiti povinen bude 
počna letha 1611 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. 
Rukojmě Jan Šepla, Jíra Holých S.R.S.A N. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa Jíra Kocman prodal téhož 
půl podsedka Mikulášovi Holých [za] 30 zl. Závdanku mu dal    
2 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Martin Matulíků a Jíra Holých 
S.R.S.A N. 
   Letha a za fojta ut sup[ra] položil Mikuláš Holých za 
g[runt] Janovi Nožičkovi 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mikuláš za 
g[runt] Janovi Nožičkovi 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mikuláš 
Holých za g[runt] Janovi Nožičkovi 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Holých za 
g[runt] Janovi Nožičkovi 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka Mikuláš Holých prodal 
podsedek svůj Matějovi Uhlířovému za summu 30 zl. Závdanku mu 
dal 11 zl, ostatek pak pořadně po 2 zl má pokládat. Odevzán mu 
za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Knápků, Matěj Bešťák    
S R S N. 
   Téhož letha položil Matěj Uhlíř za g[runt] Janovi Nožičkovi 
peněz ročních 2 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Matěj Uhléřů 
položil za grunt Janovi Nožičkovi 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Matěj Uhléřů položil 
za grunt Janovi Nožičkovi peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Matěj Uhléřů 
položil za grunt Janovi Nožičkovi 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Matěj Uhléřů 
položil za g[runt] Janovi Nožičkovi 2 zl. 
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  f 704b 

   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
Matěje Uhlíře přiženil se k vdově po něm pozůstalé Urban Tesař 
a prodal grunt tento Štěpánovi Hulovému za summu 26 zl bez 
závdanku a platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i 
obecních Jan Petrů a Martin Kopřiva S.R.S.a N. 

                                     
    Pusté 
 

   Letha 1631 za fojta Martina Kašparového týž fojt a starší 
prodali ten požár ut s[upr]a Janovi Raškovi za 16 zl bez 
závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Čejkovský a Jan Štěpánec S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Raška položil 
Janovi Nožičkovi za grunt 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového prodán jest ten grunt 
Jurovi Zátopovi za summu 22 zl, Zátopka Babuše prodala ten 
grunt, zůstalá po n[ebožtíku] Janovi Raškovi. Rukojmě za 
povinnosti panské i obecní a placení gruntu Jura Petrka a 
Václav Jež S R S N. Ty přijala závdanek 6 zl Babuše na místě 
Jana Rašky, jakož po manželu svém, a tak tu nemá nic. Ostatní 
summy totiž 16 zl po 1 zl dopláceti se mají. 

  f 705a 
   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového ujal ten grunt po 
neboštíkovi Jurovi Zátopovi Jura Ondřeje Žákového za tu summu, 
jakž jej sám jměl koupený, za 22 zl. A co na něm zaplaceného 
neboštík Jura Zátopa jměl totiž 6 zl, ty jest jemu dobrovolně 
pustil a daroval. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení 
gruntu, povinnosti panské i obecní Matouš Karvinský a Martin 
Bajar S R S N. 
   Letha Páně 1639 za fojta Jana Filipového Jura Ondřeje 
Žákového prodal ten svrchu psaný grunt Václavovi Slavíkovi za 
summu, jakž jemu sám kupem přišel, za 16 zl, placení poročně 
komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jura 
Ondrů, Pavel Čejka S R S A nerozdílnou. 
   Václav Slavíček položil za krunt 1 zl. Ten přijal Jan 
Nožička. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Václav Slavíček položil 
za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Martina Bukovského takový grunt prodal jest Matúš Solař, 
nemaje sobě odevzdaný po Vácslavovi Slavíkovi, Pavlovi 
Slovákovému za summu hotových 10 zlm 8 gr 4 den, kteréž hotově 
přijal. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti 
panské i obecní Jíra Zátopa a Jíra Ondrů S R S N. 
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  f 705b 

   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Martina Bukovského Pavel Slováků prodal grunt svůj 
Tomášovi Skočovskýmu za hotových 6 zlm, kteréž Pavel Slováků 
k ruce svej přijal. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
povinnosti panské i obecní Mikuláš Vítků a Jíra Nezdenský   
S R S A N. 
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             f 713a 
63 Grunt Jakuba Šeplavého 
 
   Letha 1591 ten Jakub svrchu psaný koupil jest podsedek 
podle knih starých dlouhých v listu 15 za 40 zl, za kterejž 
j[es]t do letha 1593 vyplnil 10 zl a ještě dopláceti zůstává  
30 zl. Ta spravedlnost jíti má od letha [15]94 při Vánocích 
pořadně po 3 zl. 
 Item Mojžíšce Židovce do Strážnice 1 zl. 

   Item sirot[kům] nebožt[íka] Matouše, syna Honze Ovčáka    
29 zl. 
   Letha [15]94 Jakub vejš psaný položil za podsedek peněz 
purgkrechtních 3 zl. 
   Letha [15]95 položil Jakub Šeplavý za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno Mojžíšce Židovce 1 zl. 
 Letha [15]96 položil Jakub Šeplavý za grunth 3 zl. 
 Letha [15]97 položil Jakub Šeplavý za svůj grunt 3 zl. 

   Leta 1598 položil Jakuob Šeplavý za grunt svůj 3 zl. Ty sou 
zanechány na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Ovčáka. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jakub Šeplavej 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Honze 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Jakub Šeplavý za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Honze 3 zl. 

f 713b 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky Jakub Šeplavý prodal půl 
podsedka Václavovi Martina Vaňkových za summu 50 zl. Závdanku 
jemu dal 13 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Ondra Peterka, Jakub 
Drašťa, Jakub Šeplavý S R S N. 
   Jakož Jakub Šeplavý na tom gruntě zaplaceného i vydělaného 
28 zl měl, ty jest Václavovi Martina Vaňkového za hotových    
6 zl 18 gr prodal. A tak na tom gruntě Jakub Šeplavý nic nemá. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Václav Martina 
Vaňkových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Honze     
3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Václav 
Martina Vaňkových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše 
Honze 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Václav Martina 
Vaňkových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Honze 
ostatní i za lonský rok 4 zl. A tak má grunt svůj zouplna a 
docela zaplacený. 
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   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
n[ebožtíka] Matěje Bešťáka prodán jest grunt tento Martinovi 
Kopřivovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání povinností panských i obecních Jan Valouch a Jan 
Kašparů S R S a N. 
         Pusté 
 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest od 
ouřadu ten grunt Janovi Jelénkovi za summu 50 zl bez závdanku, 
platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Jan Záblatský a Jan Tesařů S.R.S.N. 
             f 714a 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového prodal jest ten 
grunt ouřad Janovi Kuzmákovi za summu 50 zl. Závdanku položil  
2 zl, kteréž ouřad za dluhy po neboštíku Janovi Zelenkovi 
přijali. Rukojmě za placení, opravy gruntu a povinnosti panské 
i obecní Jan Rašek, Matěj Skočovský S R S N. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Kuzmák položil 
Václavovi Bešťákovi 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Kuzmák položil za 
grunt, ten přijala obec radějovská 1 zl. Kterýšto 1 zl obec na 
pohřeb n[ebožtíka] Jana Zelenky dali. 
 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Václav Bešťák ten 
svrchu psaný grunt ujal a všichni nápadníci, kteříž 
k nápadnosti příslušeli, jemu to všeckno darovali, toliko má 
sestře Dorotě 5 zl doplatiti. Jan Kuzma nemá nic na tom gruntě 
ani potomci jeho. A tak Václav Bešťák má grunt docela a 
zouplna zaplacený. 
             f 714b 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vítkového Václav Bešťák 
zemrouc a po sobě Annu manželku svou zanechajíc, Jura Pospíšil 
pojmouce svrchu psanou Annu za manželku, takový podsedek za 
zaplacený jest ujal. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Mathouš Lambergk a Jura 
Nožička S.R.S.a N.R. 
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             f 723a 
64 Grunt Štěpána Bělobrada 
 
   Ten Štěpán má svůj podsedek zaplacenej. 
 
   Ten grunt ten jest podstaven Pinkusce Židovce v takovém 
spůsobu, aby Štěpán Bělobrad z něho té Pinkusce 15 zl 
vyplatil. 
   Letha [15]95 Štěpán dal na těch 15 zl Pinkusce Židovce o 
posudku 6 zl. 
   Letha [15]96 položil Štěpán Bělobrad Pinkusce Židovce 3 zl. 
   Letha [15]97 položil Štěpán Bělobrad Pinkusce Židovce 
ostatních peněz za podsedek 6 zl. A tak má podsedek svůj 
zaplacenej. 
 
   Letha 1603 za fojta Jana Vděkového Štěpán Bělobrad prodal 
půl podsedka svého Filipovi Bělíkovi za summu 50 zl. Závdanku 
jemu dal 8 zl, platiti má ostatek summy od letha 1604 po 4 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu i povinnosti panské Jíra Bělíků, Jan Sovka, Jan Vašků, 
Matěj Řičiců S.R.R.A N. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachova položil Filip Bělíků za 
g[runt] Štěpánovi Bělobradovi 4 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou 
vydány Pinkusce Židovce od ouřadu. 
             f 723b 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky puštěn od pana ouředníka 
tento podsedek na placení po 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Křižanů na 
místě Filipa Bělíka za g[runt] Štěpánovi Bělobradovi 1 zl. Ten 
1 zl vydán jest Martinovi, s[irotku] n[ebožtíka] Štěpána 
Bělobrada. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Křižanů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Bělobrada 1 zl 15 gr. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Křižanů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Bělobrada 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Křižanů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Bělobrada 
2 zl. 
 
   Letha 1611 za fojta ut sp[ra] Jíra Křižanů prodal týž 
podsedek Janovi Martinovýmu za summu tu, což dopláceti jest  
33 zl 15 gr. Závdanku [dal] 16 zl, platiti má od letha 1612 po  
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kolářů, Jíra 
Němčanský S.R.S.a N. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jan 
Martinů za grunt 2 zl. Přijal je Martin n[ebožtíka] Štěpána 
Bělobrada. 
   Z toho gruntu předních peněz náleží Abrahamovi Lysého Židu 
synu za dluh n[ebožtíka] Štěpána Bělobrada 13 zl 6 gr. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jan Martinů za 
g[runt] 2 zl. Přijal je Abraham Lysý Žid za dluh ut s[upr]a. 
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   Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Martinů prodal podsedek ut 
s[upr]a Václavovi Janečkovému za 41 zl 15 gr. Závdanku jemu 
dal 12 zl, ostatek platiti má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Bešťák, Martin Kašparů, 
Mikuláš Záleský S R S A N. 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   Abrahamovi Židu Lysého synu předních peněz za dluh 
n[ebožtíka] Štěpána Bělobrada 11 zl 6 gr. 
   Jakož náleželo Janovi Martinovýmu n[ebožtíka] Štěpána 
Bělobrada posledních peněz 18 zl 9 gr. Ty jest prodal 
z dovolením Václava Janečkova, držitele gruntu toho, obci 
radějovské za hotových 3 zl 18 gr. 
                 f 724a 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Václav Janečků za 
g[runt] Abrahamovi Židu 2 zl. 
 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Janečků prodal 
podsedek svůj Martinovi Bartoňových za summu 41 zl. Závdanku 
mu dal 14 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný 
a svobodný. Rukojmě Remeš Mušviců, Matěj Liboměřský S R S N. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Martin Bartoňů 
položil za grunt peněz ročních Abrahamovi Izákovému 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Martin Bartoňů 
položil za grunt Abrahamovi Izákovému Židu 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Martin Bartoňů 
položil za grunt Abrahamovi Izákovému Židu 2 zl. 
 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
Martina Bartoňového prodán jest grunt tento Janovi Zdeňkovi za 
summu 50 zl. Závdanku dal 3 zl, ty přijali na dluh do 
sirotčích peněz, a platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských 
i obecních Jura Matušků a Jan Větřichů S R S a N. 
   Na tom gruntě se připověděli dlužníci tito: 
   Bartoloměj Šlechta za obilí 11 zl. 
   Martin Bendinský dluhu 1 zl 15 gr. 
   Žid Maušl Daňhelů 11 zl. 
 
      [Pustý]  
 
   Letha Páně 1632 za fojta Martina Kašparového týž fojt a 
starší prodali ten grunt požár Jírovi Krejcárkovi bez závdanku 
za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a 
odbývání povinnosti panské i obecní Jan Hrbatý a Jíra Peterka    
S.R.S.a N. 
                 f 724b 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového položil Jíra 
Krejcarových za grunt 1 zl. Zůstávají za ouřadem radějovským. 
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   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jíra Krejcarových 
položil za g[runt] obci radějovské, zůstávají za ouřadem 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jíra Krejcárek položil 
za g[runt] obci radějovské 1 zl. 
 
   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Jíra Krejcárek prodal 
ten svrchu psaný grunth Mikulášovi Nesvadbovi za tu summu, 
jakž jej sám jměl, za 20 zl. Závdanku jemu položil Mikuláš 
Nesvadba 2 zl, kteréž přijal Jíra Krejcárek, a což na něm 
zaplaceného jměl 3 zl, ty jest jemu daroval, dopláceti summy 
co se najde po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jura Krejcárek 
a Jan Štípský S R S N.  
   A tak grunt Jura Krejcárek zase přijímá. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jura Krejcárek položil za 
grunt svůj 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jura Krejcárek 
prodal tenž g[runt] Ondrovi Urbanovému za summu 20 zl. 
Závdanku mu dal 1 zl a pustil mu      
               f 725a 
1 zl, co vyplatil, placením po 2 zl. Odevzd[án]. Rukojmě Jan 
Ohýbal a Jíra Vojtků S R S a N. 
   Letha 1636 za fojta Jíry Kolářového Ondra Urbanů položil a 
přijala obec radějovská 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Ondra Urbanů položil 
a přijala obec radějovská 12 zl. 
 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Ondra Urbanů prodal 
zase toho půl podsedku Matúšovi Karvinskému, totižto za summu 
20 zlm. Závdanku dal ihned při odevzdávce 2 zlm a co tak Ondra 
Urbanů vyplaceného na tom podsedku měl totiž 6 zlm, ty jest 
Matúšovi Karvinskému pustil. A tak bude povinen ještě 
dopláceti obci radějovský každoročně po 1 zlm, jmenovitě     
14 zlm. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za 
povinnosti panské i obecní, za opravení kruntu a placení 
Martin Bajar, Ondra Urbanů S R S a N. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy prodán jest týž hošťák Janovi Vachalovi za 
summu 14 zlm bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zlm obci 
radějovské. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení 
povinnosti panské i obecní Jan Lipa a Jíra Filipů S R S N. 
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             f 733a 
65 Grunt Lukáše Mlynáře 
 
   Letha Páně 1594 v pátek po památce svatého Pavla na víru 
křesťanskou obrácení prodán j[es]t grunth od Vaňka Řehuše 
Lukášovi Mlynářovému za 50 zl. Závdanku témuž Vaňkovi Řehušovi 
položil 5 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má 
po  4 zl. Těch všech 45 zl mimo závdanek položený náleží 
Vaňkovi Řehušovi. Rukojmě za placení toho grunthu tito: Martin 
Janouchů, Štěpán Bělobrad, Martin Kloučků, Matěj Řičiců, Jíra 
Duchků S R S N. 
   S těch peněz letha [15]94 při kladení má sobě Lukáš sraziti 
od spravování a vkladu toho zápisu 12 gr 6 den. 
   Letha [15]94 položil Lukáš výš psaný za podsedek svůj peněz 
purgkrechtních Vaňkovi Řehušovi 4 zl. 
   Letha [15]95 položil Lukáš za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Vaňkovi Řehušovi 4 zl. 
             f 733b 
   Letha [15]96 položil Lukáš za grunt svůj Vaňkovi Řehušovi 
peněz 4 zl. 
   Leta [15]97 položil Lukáš Mlynář Vaňkovi Řehušovi za grunt 
svůj 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Lukáš Mlynářů za grunt svůj 4 zl. Ty 
přijal Vaněk Řehušových. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Lukáš Mlynář za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Řehuše 4 zl. Ty sou 
dány do truhlice sirotčí, dáno z nich do reštu do peněz 
s[irotčích], což n[ebožtík] otec jeho dodati zůstává 3 zl 5 gr 
4 ½ den. Ostatek v truhlici. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Lukáš Mlynář za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Řehuše 4 zl. Ty přijali 
téhož neboštíka Řehuše nápadníci. 
   Letha 1601 a za fojta Ondry Stožka položil Lukáš Mlynář za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Řehuše 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Lukáš Mlynář 
za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaňka Řehuše 4 zl. Ty přijal 
Jan Mlynářů, neb jest n[ebožtíka] Vaňka Řehuše peníze poslední 
skoupil, jakož to cedulemi řezanými ukázal. Náleží jemu ještě 
z toho gruntu vyzdvihnouti 10 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Lukáš Mlynář za 
g[runt] Janovi Mlynářovi 4 zl. 
 
        Pusté místo 
 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho fojt a starší 
prodali podsedek požár po neb[ožtíku] Lukášovi Mlynářovi 
zůstalý Matějovi Liboměřskýmu za summu 10 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Kobelář, Jan Mlynářů S.R.S.a N. 
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   Na tom gruntě náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Mlynáře předních peněz 6 zl. 
   A s[irotkům] n[ebožtíka] Lukáše Mlynáře 4 zl. 
             f 734a 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Matěj Liboměřský 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře 1 zl. 
 
   Téhož letha za téhož fojta Matěj Liboměřský prodal grunt 
svůj Matějovi Maušvicovi za summu 24 zl, platiti má ročně po   
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení 
Jan Zykl a Matěj Sklenovský S R S. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Matěj Maušvic položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře peněz ročních  
1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Matěj Maušvic 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Matěj Maušvic 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mlynáře 1 zl. 
 
   Letha 1620 za fojta Martina Kašparového Matěj Mušvic(!) 
prodal grunt tento půl podsedka Janovi Sedláčkovi za sumu      
30 zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti jej má po 2 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání povinností panských i obecních Matěj Mušvic a Matěj 
Liboměřský S R S a N. 
 
   Letha Páně 1623 zaa fojta Martina Kašparového po smrti Jana 
Sedláčka přiženil se k vdově po něm zůstalé Matěj Liboměřský a 
prodal tento grunt Janovi Větřichovskýmu za summu 30 zl. 
Závdanku dal 1 zl, ten přijal Matěj Liboměřský, a platiti má 
po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za 
odbývání povinností panských i obecních Martin Hejdúšek a Jan 
Zdeněk S.R.S.a N. 
         Pusté 
 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest 
ten požár od ouřadu Matějovi Tesařovému za 22 zl bez závdanku, 
platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Jan Štěpánec a Matěj Sklenovský S.R.S.a N. 
             f 734b 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Matěj Tesařů prodal 
ten grunt, kterýž požár byl vystavěl, Vrbijanušovi za summu, 
tak jakž byl jemu od ouřadu prodán, za 22 zl. Závdanku položil  
3 zl, kteréž za stavení gruntu Matěj Tesařů přijal k ruce 
svej. Rukojmě za placení a opravy gruntu, povinnosti panské 
odbejvání a obecní Jíra Zátopa, Jan Ohybal S.R.S.N. 
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   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodal Vrbi Januš půl 
podsedku svého Blažkovi z Veličky bez závdanku za summu 22 zl, 
placení po 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy 
gruntu, povinnosti obecní i panské odbejvání Jan Dědků, Jíra 
Švachovský S.R.S.N. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Blažek Velický položil 
za grunt a ty zůstávají za ouřadem, však komu náležeti bude má 
vydán bejti 1 zl. 
 
   Letha 1641 za fojta Mikuláša Javornického prodali fojt a 
starší g[runt] ut s[upr]a Janovi Urbanovému za summu 22 zl, 
placením po 2 zl. Odevzdán. Rukojmě Jan Boček a Pavel Štěpánců 
S R S a N. 
             f 735a 
   Letha 1646 za fojta Kíry Kolářového Jan Urbanů položil 
peněz ročních a zůstávají za úřadem 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Jan Urbanů položil 
peněz ročních a zůstává za ouřadem 1 zl. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jan Urbanů položil 
peněz ročních totiž 1 zlm. Ten přijal ouřad radějovský. 
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             f 743a 
66 Grunt Hedviky vdovy 
 
   Ta Hedvika má grunth koupenej za 40 zl, závdanku a peněz 
gruntovních po letech do letha [15]93 vyplnila 24 zl 15 gr a 
ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 15 zl 15 
gr. Ta summa náleží osobám těmto: 
   Jírovi Duchkovu 6 zl 15 gr. 
   Václavovi Bartošovému 9 zl. Ty má platiti od letha [15]94 
pořadně po 3 zl. 
 
   Letha [15]94 Hedvika výš psaná koupila od Václava 
Bartošového, což jemu na tomž podsedku totiž 9 zl náleželo, za 
ně mu hotové 2 zl 7 ½ gr dala. A tak tenž Václav tu na tom 
podsedku nic míti nebude. 
   Téhož letha [15]94 položila Hedvika peněz purkrechtních 3 
zl. Ty sou dány Jírovi Duchkovému. 
   Letha [15]96 položila Hedvika za grunth ostatních peněz 
Jírovi Duchkovi 15 gr. A tak má podsedek zaplacený. 
             f 743b 
   Leta 1597 ten grunt jest Mikolášovi Fryštackýmu ze dvěma  
roubanicemi prodán za 40 zl. Místo závdanku sobě díl Hedviky 
manželky své srazil 6 zl 20 gr a ostatek platiti má od leta 
[15]98 po 3 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i 
p[ovinnosti] p[anské] Lukáš Mlynářů, Jura Martinů, Krištof 
Kralický S R S A N. 
   Leta 1598 položil Mikuoláš Fryštacský za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Tomana Těšínskýho 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Mikuláš 
Fryštacký za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomana 
Těšín[ského] 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Mikuláš Fryštacký 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomana Těšínské[ho] 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Mikuláš Fryštacký 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomana Těšínského 1 zl  
15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Mikuláš 
Fryštacký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomana Těšínského 
1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Mikuláš 
Fryštacký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomana 
Těšínského 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Mikuláš 
Fryštacký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomana 
Těšínského 3 zl. 
   Mikuláš Fryštacký umřel a Hedvika, manželka po něm zůstalá, 
ten grunt ujala a platiti jej se uvolila. 
 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jeremiáš, s[irotek] 
n[ebožtíka] Tomana Těšínského, ujal ten grunt za tu summu, což 
na něm jest doplatiti sestře jeho Lidě, totiž 6 zl 20 gr a což  
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Matějovi, bratru jeho, náleželo, to jsou sobě spravili. Těch  
6 zl 20 gr náleží samej Lidě, má je platiti po 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jeremiáš Tomana 
Těšínského položil za grunt sestře své Lidě 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jeremiáš Tomana 
Těšínského položil za grunt peněz ročních sestře své Lidě  
3 zl. 
   Letha 1620 za fojta Martina Kašparového Jeremiáš Tomanů 
položil za grunt ostatních peněz Lidě sestře své 20 gr. A tak 
má ten grunt zaplacený. 
             f 744a 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
Jeremiáše Tomanového prodán jest grunt temto Mikulášovi Bebovi 
za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má po 3 zl. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání 
povinností panských i obecních Jura Ondrů, Jan Hrbatý   
S.R.S.a N. 
   Na ten grunt se připovídají o dluh, co byl n[ebožtík] 
Jeremiáš Tomanů dlužen p[anu] Fridrichovi Mužákovi do Hradiště 
10 zl. 
         Pusté 
 
   Letha 1631 za fojta Martina Kašparového týž fojt a starší 
prodali to místo pusté Janovi Brožkovi bez závdanku za summu 
12 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Vácslav Hrabal a Mathouš Benků S.R.S.a N. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Brožků položil za 
g[runt] obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Brožků položil za 
grunt obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Jan Božek(!) 
položil obci radějovský 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Jan Božek(!) položil 
obci radějovskej 1 zl. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jíry Zátopy prodán jest týž hošťák opuštěný Jírovi 
Filipovi za summu 12 zlm bez závdanku, platit má každoročně po 
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Jan Vachalů a Jan Lipa S R S N. 
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             f 753a 
67 Grunt Martina Bělíka 
 
   Ten Martin Bělíků koupil jest půl podsedka od Kuny mateře 
své za 30 zl, závdanku na to Kuně mateři své položil 4 zl a od 
letha [15]90 platiti zůstává sirot[kům] nebož[tíka] Václava 
Bělíka 26 zl po 2 zl. O těch sirotcích v rejstřích sirot[čích] 
komu náleží j[es]t položeno. 
   Letha 1590 
   Letha 1591 
   Letha 1592 
   Letha 1593, zůstává za tímž Martinem za ty 4 letha 
zadržených po 2 zl – 8 zl. 
   Letha [15]94 položil Martin Bělíků za grunth svůj 
zadržalých peněz 8 zl. 
   Téhož letha [15]94 položil Martin ročních peněz 2 zl. 
 
   Letha Páně 1594 v neděli po všech svatých Martin výš psaný 
prodal půl podsedka Jírovi bratru svému za summu 37 zl. 
Závdanku tenž Jíra položil Martinovi Bělíkovému 5 zl   f 753b 
a ostatek od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává 32 
zl, ty pokládati má po 2 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a. 
Ta spravedlnost komu náleží, napřed o tom položeno najdeš. 
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské 
zejména tito: Martin Křivý, Lukáš Mlynář S.R.S.N. 
 
   Letha [15]95 ten napřed psaný grunth prodán Melicharovi 
Hranickému od Jíry Bělíka za 37 zl. Závdanku tenž Melichar 
Jírovi položil 5 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 
pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i 
povinnosti panské Pavel Mléčko, Jan Mlynářů, Ondra Martinů S R 
S N. 
   Letha [15]95 položil Melichar za podsedek svůj peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
 
   Letha [15]95 Melichar Hranický prodal grunth svůj Martinovi 
Kloučkovi se vším k ně[mu] příslušenstvím za 37 zl. Na tu 
summu jest Melichar Hranický Martinovi Kloučkovi, což na tom 
gruntě zaplaceného měl, pustil a ostatek platiti má od letha 
[15]96 pořadně po 2 zl.      

    f 754a 
Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské zejména 
tito: Jan Kloučků, Lukáš Mlynářů S R S N. 
   Letha [15]96 položil Martin Kloučků za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
 
   Téhož letha [15]96 jakož jest Martinovi Bělíkovi na gruntě 
vyplacené spravedlnosti náleželo 16 zl, takové peníze jest 
obci radějovský za 3 zl 7 ½ gr prodal. A tak tu žádné 
spravedlnosti tenž Martin Bělíků nemá. 
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   Leta [15]97 ten podsedek jest zase prodán Pavlovi Tomáše 
Vojtkových od Martina Kloučka za 37 zl. Na kterémžto podsedku 
maje Martin Kloučků zaplatceného 9 zl, ty jest Pavlovi  
Vojtkovému pustil a mimo to položil roční peníze 2 zl a 
ostatek platiti má od letha [15]98 po 2 zl. R[ukojmě] z[a] 
o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Černý, Jura 
Honzů S R S N. 
   Leta [15]98 položil Pavel Tomáše Vojtkového za grunt svůj 
na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bělíka 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového  položil Pavel Tomáše 
Vojtkového za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Bělíka 2 zl. 
 
   Leta 1600 za fojta Jana Rezkového Pavel Tomáše Vojtkového 
prodal půl podsedka Ondrovi Hulovýmu za summu 38 zl. Závdanku 
jemu dal 16 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Zálešáků, Pavel 
Zálešáků S R S N. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Ondra Hul[u]ov za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bělíka 2 zl. 
             f 754b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Ondra Huluov za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bělíka 1 zl. 
 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového Ondra Hulů prodal půl 
podsedka svého Václavovi Poslovýmu za summu 37 zl. Závdanku 
jemu dal 18 zl. 
   Ten Václav Poslů zase toho půl podsedku prodal Jírovi 
Vaňkovýmu bratru svému za summu 37 zl. Závdanku jemu dáti má 
z užitku 6 zl a ostatek dopláceti od letha 1603 po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Jursů, Jíra Huňka, 
Martin Sovků S.R.S.A N. 
 
   Na tom gruntě náleží osobám těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Bělíka předních peněz 3 zl. 
   Obci radějovské skoupených peněz 16 zl. 
   Václavovi Poslovýmu 18 zl. 
 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jíra Vaňkových 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bělíka 1 zl 15 gr. 
   A skoupil od Václava Poslovýho, bratra svého, což jemu na 
tomto g[runtě] náleželo, totiž 18 zl, za tou příčinou, že má 
matku jeho i svou do smrti chovati. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jíra Vaňkových 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Bělíka 1 zl 15 gr. 
   Též položil obci radějovské 1 zl. 
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   Letha 1606 za fojta Jana Sovky Jíra Vaňkových prodal 
podsedek požár ut s[upr]a Jírovi Matouškový[mu] za 15 zl bez 
závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Gybal, Štěpán Hulů, Kašpar Kašný 
S R S N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Matoušků za 
grunt obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Mathoušků za 
grunt obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Mathoušků za 
g[runt] obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Mathoušků za g[runt] obci radějovské 2 zl. 
             f 755a 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Jíra Matoušků 
prodal podsedek svůj Štěpánovi Hulovýmu za summu 20 zl bez 
závdanku a což na něm zaplaceného má, totiž 10 zl, ty jest 
Štěpánovi pustil, ostatek platiti má od letha 1612 po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za něj Matěj Gybal, 
Staněk Bešťák S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Štěpán Hulů za 
g[runt] obci radějovské 1 zl 15 gr. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Štěpán Hulů za 
g[runt] obci radějovské 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Štěpán Hulů za 
g[runt] obci radějovské 2 zl. 
 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Štěpán Hulů prodal 
ten grunt Václavovi Dukovému za summu 30 zl. Závdanku dal jemu 
Václav 7 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Jura Slámka a Štěpán Hulů jsou rukojmě za placení, opravu i 
povinnosti. 
   Leta Páně ut s[upr]a Václav Duků položil obci radějovský   
2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Václav Duků položil 
za grunt obci radějovské peněz ročních 2 zl. 
   Jakož jest Jíra Matoušků na tom gruntě měl nětco 
zaplaceného, to jest předešle Štěpánovi Hulovému pustil. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Václav Duků položil 
za grunt peněz ročních na obec 15 gr a Václavovi Poslovýmu a 
Štěpán Hulů přijal 1 zl. 
 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Václav Duků prodal 
ten grunt Janovi Valouchovému za summu 30 zl. Závdanku dal  
6 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě Václav Duků a Jan Hanáků S R S a N. A což 
jest Václav Duků na tom g[runtě] zaplaceného měl, to jest 
všecko Janovi Valouchovému pustil. A tak tu již nic více nemá. 
   Téhož letha Jan Valouchů položil za g[runt] Štěpánovi 
Hulovému 2 zl. 
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             f 755b 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest 
ten požár Matějovi Korytářovi za 15 zl bez závdanku, platiti 
jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Jan Horčica. 
 
   Letha Páně 1632 za fojta ut s[upr]a Matěj Korytář ušel pryč 
a tenž g[runt] fojt a starší radějovští prodali Adamovi 
Špačkovi za s[ummu] 20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně 
po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Jan Dětků 
a Jíra Čejkovský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového týž fojt s ouřadem 
prodali grunt Jirkovi Martinkovému za summu 20 zl, placení 
komu náležeti bude ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. 
Rukojmě za povinnosti panské a obecní i placení gruntu Jan 
Hrbatý a Jan Kuzna S R S A N. 
 
        Pusté 
 
   Leta 1639 za fojta Jana Filipového týž fojt s ouřadem 
prodali svrchu psaný grunt Pavlovi Habalovému za summu 20 zl 
bez závdanku, placení poročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán 
jemu za volný. Rukojmě Urban Ambrů, Jura Matoušů S R S N. 
             f 756a 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Pavel Habalů položil 
ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Pavel Habalů položil za 
grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
    
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Pavel Hobela(!) zemřel, 
fojt a starší prodali ten hošták zase Tomášovi Lovečkovi za 
summu 20 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Ondra 
Nožička a Eliáš Žarušický S R S A N.  
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             f 763a 
68 Grunt Ondry Huly 
 
   Letha Páně 1587 Ondra Hulů koupil j[es]t půl podsedku podle 
zápisu knih starých dlouhých v listu 171 za 60 zl. Za kterejž 
od letha 1587 až do letha 1593 zaplatil 37 zl a ještě od letha 
1594 při Vánocích dopláceti zůstává Pinkusovi Židovi do 
Strážnice po 4 zl – 23 zl. 
   Letha [15]94 Ondra vejš psaný položil za podsedek svůj 
Pinkusce Židovce 4 zl. 
   Letha [15]95 položil Ondra Huly za grunth svůj Pinkusce 
Židovce 4 zl. 
   Letha [15]96 položil Ondra Huly za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Pinkusce Židovce. 
   Leta [15]97 položil Ondra Huly za grunt svůj Pinkusce 
Židovce do Strážnice 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Ondra Huly za grunt svůj Pinkusce 
Židovce do Strážnice 4 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Ondra Hulej(!) 
za grunt svůj Pinkusce Židovce do Strážnice 3 zl. 
   A tak podsedek svůj zouplna a docela zaplatil. 
             f 763b 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezskového Ondra Hulů prodal půl 
podsedka Martinovi Matulíkovému za summu 41 zl hotových peněz. 
A tak jej zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
n[ebožtíka] Martina Matulíkového prodán jest tento podsedek 
Anně, vdově po něm pozůstalé, za summu 40 zl bez závdanku, 
platiti jej má rok po roku po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot panských i 
obecních Jan Kašparů a Jan Hanák S.R.S.a N. 
 
          Pusté 
 
   Letha 1625 za fojta Martina Kašparového týž fojt a starší 
po smrti Anny, vdovy po nebo[žítku] Martinovi Matulíkovi 
zůstalé, prodali tento grunt Jírovi Čejkovskému za 40 zl bez 
závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzán je[mu] za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti 
panské i obecní Staněk Bešťák a Jíra Matoušků S R S a N. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jíra Čejkovský 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Matulíkového, kteréž za ouřadem zůstávají 1 zl. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jíra Čajkovský položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matulíkového 1 zl. 
Zůstávají za ouřadem. 
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   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Jíra Čajkovský prodal ten 
grunt Petrovi Branecskému za summu 40 zl. Závdanku dal jemu  
2 zl a platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a  
svobodný. Rukojmě za placení, opravu g[runt]u a povinnosti 
panské i obecní Jan Tesařů a Jíra Čajkovský S.R.S.a N. 
                         f 764a 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Petr Branecký 
položil za grunt, ty přijal ouřad radějovskej na místě Martina 
Matulíkova 1 zl 15 gr. 
 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Petr Branecký prodal 
grunt Matějovi Křenovskému za 40 zl, placení po 1 zl na 
doplacení summy a co jměl Petr Branecký na tom gruntě 
zaplaceného, totiž 3 zl 25 gr, to Matějovi Křenovskému pustil, 
placení po 1 zl 15 gr. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, 
opravu gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Jíra 
Švachovský, Martin Karvinský S.R.S.N. 
   Letha ut s[upr]a nahoře psaný položil k obci radějovské    
1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového na s[irotky] 
n[ebožtíka] Martina Matulíkového Matěj Křenovský položil za 
g[runt] a to zůstává za ouřadem 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového položil na s[irotky] 
n[ebožtíka] Matěj Křenovský a ty zůstávají za ouřadem 1 zl. 
             f 764b 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Matěj Křenovský za grunt 
svůj ročních peněz položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Matulíkového 1 zl. Ten zůstává za ouřadem radějovským. 
    
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového prodala Kateřina, 
pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Křenovském, půl 
podsedka Martinovi Kolářovi za summu 40 zlm. Dal závdanku při 
odevzdávce 9 zlm, ty přijala Kateřina Křenovská, placení 
každoročně po 1 zlm. A cožkoliv tenž Martin Křenovský na tom 
grundtě zaplaceného jměl, to jest jemu pustil. A tak jest jemu 
odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za opravení grundtu a 
povinnosti panské i obecní Matouš Karvinský a Mikuláš 
Javornický S.R.S.A N. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Martin Kolářů položil 
ročních peněz, totiž 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vítkového Martin Kolář 
prodal půl podsedku Janovi Štípskému za summu 40 zlm. Závdanku 
dal témuž Kolářovi 1 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude 
1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i 
povinnosti J.H.M. a obecní Václav Benda a Martin Sklenovský 
S.R.S.a N.R. 
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             f 765a 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Jíry Zátopy prodán jest týž hošťák Janovi Filipovi za summu  
40 zlm bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zlm komu 
náleží. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Jan Lipa, Jan Machalů S R S N. 
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             f 773a 
69 Grunt Jíry Duchkova 
 
   Letha Páně 1591 Jíra napřed psaný koupil jest podsedka 
svého podle zápisu knih starých dlouhých v listu 59 za 40 zl. 
Za kderýž jest do letha 1593 vyplnil 12 zl a ještě od letha 
1594 dopláceti zůstává osobám níže psaným takto: 
   Item Pinkusovi Židovi do Strážnice 14 zl. 
   Item sirot[ku] nebož[tíka] Martina Syrového jménem Johaně 
11 zl. 
   Item Jírovi Bělíkovi posledních peněz 3 zl. 
   Ta spravedlnost pořadně [náleží] nejprve Židu do Strážnice 
a potomně sir[otku] neb[ožtíka] Martina Syrového a naposledy 
Jírovi Bělíkovi od letha [15]94 pokládati má po 2 zl. 
   Též jemu od fojta a starších vinohrad v hoře Šumědi prodán 
za 30 zl, na kterejž j[es]t závdanku položil 6 zl, ty sou dány 
za dluh Martina Roškového a ještě dopláceti zůstává od letha 
[15]94 po 2 zl. Z toho dluhu po nebož[tíku] Martinovi Roškovi 
Janovi Skřičkovi do Strážnice zaplatiti má 4 zl 15 gr a 
ostatek 19 zl 15 gr náleží sir[otkům] nebož[tíka] Martina 
Roškova. 
            f 773b 
Ty jim jíti mají po vybrání Jana Skřičky též po 2 zl. Rukojmě 
za zaplacení téhož vinohradu Václav Duchků a Martin Bělík    
S R S N. 
 
   Letha [15]94 v neděli po Všech svatých Jíra Duchků prodal 
půl podsedku svého Martinovi Křivému za summu 40 zl. Závdanku 
témuž Jírovi Duchkovi položil 6 zl a ostatek dopláceti zůstává 
od téhož letha [15]94 pořadně po 2 zl. Ta summa náleží osobám 
níže psaným, a to těmto: 
   Item sirotkům nebož[tíka] Martina Surového(!), jakž napřed 
dotčeno též náleží 11 zl. Ty se jim pokládati mají, když 
Pinkuska svou spravedlnost vyzdvihne. 
   Item Jírovi Bělíkovi na posledních penězích náleží 3 zl. 
   Item Jírovi Duchkovi náleží 6 zl. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské 
Martin Bělíků, Jíra Duchků S.R.S.N. 
             f 774a 
   Letha [15]94 položil Martin Křivý Pinkusce Židovce do 
Strážnice 2 zl. 
   Letha [15]95 položil Martin Křivý za podsedek Pinkusce 
Židovce 2 zl. 
   Letha [15]96 položil Martin Křivý za podsedek Pinkusce 
Židovce 2 zl. 
   Letha [15]97 položil Martin Křivý za podsedek svůj Pinkusce 
Židovce do Strážnice 2 zl. 
   Leta [15]98 položil Martin Křivý za podsedek svůj 2 zl. Ty 
přijala Pinkuska Židovka do Strážnice. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Martin Křivý za 
podsedek svůj Pinkusce Židovce 2 zl. 
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   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Martin Křivý za 
podsedek Pinkusce Židovce 2 zl. A tak Pinkusce Židovce 
ostatních peněz vydáno a nemá na tom gruntě již více nic. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Martin Křivý za 
podsedek na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Surového 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Martin Křivý za 
podsedek na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Surového 2 zl. 
 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového Martin Křivý prodal půl 
podsedka Jakubovi Šeplavýmu za summu 50 zl. Závdanku jemu dal 
11 zl 15 gr a skoupil od Jíry Duchkového, což jemu na tom 
podsedku náleželo 6 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po    
3 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Martin Filipů, 
Jíra Huňka, Václav Honzů S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jakub Šeplavý za 
g[runt] 3 zl. Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Martina 
Surového 2 zl a skoupených obci radějovské od Martina Křivého  
1 zl. 
   Jakož náleželo Martinovi Křivému na tom podsedku 11 zl     
15 gr, ty jest prodal obci radějovské za hotové 4 zl. A tak tu 
nic nemá. 
                 f 774b 
   Letha 1606 za fojta Jana Krejčířového prodali ouřad 
radějovský podsedek zuostalý po n[ebožtíku] Jakubovi Šeplavém 
Petrovi Vítkovýmu za sumu 15 zl. Z toho zkoupil od Jíry 
Duchkového 6 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po    
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Bělíků a 
Macek Kybal S.R.S.A N. 
 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka Petr Vítků prodal 
podsedek ut s[upr]a Václavovi Janečkových za summu 15 zl. 
Závdanku jemu dal 1 zl 22 ½ gr, ostatek platiti má od letha 
1608 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj 
Bešťák, Matěk Gybal S.R.S.N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Václav Janečkových 
položil za grunt obci radějovské 3 zl. 
    
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Janečků prodal půl 
podsedka Jakubovi Hranickému za sumu 40 zl. Závdanku jemu dal  
6 zl, platiti má při každých Vánocích od letha 1609 po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Gybal, Jíra Bělíků 
S R S N. 
   Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Jakub Hranický za 
g[runt] obci rad[ějovské] 1 ½ zl. 
 
   Letha 1610 za fojkta Matěje Morúsa Jakub Hranický prodal 
téhož půl podsedka Václavovi Janečkovýmu za summu 40 zl. 
Závdanku mu dal 7 zl 15 gr, platiti má od letha ut sup[ra] po  
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Šeplů, Matěj 
Bešťáků S.R.S.a N. 
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   Téhož letha ut sup[ra] položil Vácslav Janečků za g[runt] 
obci rad[ějovské] 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta  Viktorina Podolskýho položil Vácslav 
Janečků zas g[runt] obci radějovské 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Václav 
Janečků k obci radějovské za g[runt] 3 zl. 
                 f 775a 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Václav Janečků 
prodal podsedka půl Jírovi Slámkovi za sumu 60 zl. Závdanku 
jemu dal 12 zl, ostatek platiti má od letha 1613 po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Bešťák, Mikuláš 
Rabáček a Václav Janečků S.R.S.N. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Slámka za grunt 
obci radějovské 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Slámka za 
g[runt] obci radějovské peněz 3 zl. 
 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Jíra Slámka prodal 
půl podsedka svého Janovi Krejčířovému za summu 60 zl. 
Závdanku dal Jan Jírovi 12 zl, plati[ti] jej má po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Zálešáků, Jan Kybal 
a Jíra Slámka S R S N. 
   Letha ut s[upr]a Jan Krejčíř položil za ten grunt peněz 
ročních 3 zl. Z toho dáno obci radějovské ostatních peněz 1 zl 
a s[irotku] n[ebožtíka] Martina Surového Johance dáno 2 zl. 
Přebrala ty 2 zl. 
   Jíra Slámka což na tom podsedku zaplatil, totiž 6 zl, ty 
jest Janovi pustil. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Jan Krejčířů položil 
za grunt Jírovi Duchkovému peněz ročních 3 zl. 
   NB. Našlo se podle bedlivého vyhledání, že Johanka, 
s[irotek] n[ebožtíka] Martina Surového, přebrala peněz 2 zl. A 
jakož náleželo Jírovi Bělíkovi na tomto gruntě 3 zl, jest 
manželu, po n[ebožtíku] Bělíkovi ženu majícímu, odkázáno na té 
Johance, kteráž přes díl svůj přebrala, totiž 2 zl. A od obce 
radějovské což přebrali, dáno jemu 1 zl. A tak tu nic nemá. 
   Jírovi Duchkovému náleželo na témž gruntě 6 zl, k těm 6 zl 
jsou nápadníci 2: jeden Jura od Kače, manželky Jury Duchka, 
splozený a druhá Kateřina od Jana Duchka splozená, od 
vlastního bratra téhož Jury Duchka, každému rovný díl, totiž 
po 3 zl aby dán byl. Ty 3 zl, kteréž Jan Krejčířů položil, 
přijala Kateřina a od obce radějovské přebraných peněz přijato 
3 zl, jsou vydány Jírovi Matouškovému. A tak tu ti nápadníci 
Duchkovi nic více nemají. 
             f 775b 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Krejčířů 
položil za grunt 3 zl. Ty jsou obráceny na s[irotky] 
n[ebožtíka] Václava Janečkových. 
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   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jan Krejčířů 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Janečkových peněz ročních 3 zl. 
 
         Pusté 
 
   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového po smrti Jana 
Krejčíře prodán jest ten půl podsedku ut s[upr]a Janovi Gycovi 
za summu 60 zl, platiti jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a 
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Staněk Bešťák, Mathouš 
Karvinský S.R.S.N. 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Jan Gyc položil za g[runt] 
na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Janečka [jsou za ouřadem]    
1 zl. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Jan Gyc položil za g[runt] 
na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Janečky [jsou za ouřadem] 
1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Jan Kyc položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Janečky, jsou za 
ouřadem radějovským 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Kyc položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Janečky, zůstávají za 
ouřadem 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Kyc položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Janečky a ty na vydání 
těm sirotkům zůstávají za ouřadem 1 zl. 
                 f 776a 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového prodal Jan Kyc Ondrovi 
Lazebníkovi na doplacení [v] summě, tak jak ho sám měl, 
v summě 60 zl, placení komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za 
volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení gruntu 
Václav Mihalů a Jan Mihalů S R S N. 
   Letha a dne ut s[upr]a na doplacení summy na svrchu psaný 
grunt položil Ondra Lazebník 1 zl. Ten přináleží s[irotkům] 
n[ebožtíka] Václava Janečky, zůstávají za ouřadem radějovským. 
   Leta Páně 1638 za fojta Jana Nožičkového Ondra Lazebník 
položil za grunt k obci radějovské, jsou přijaty 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Ondra Lazebník položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijali obec radějovská. 
 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového po zemřetí Ondry 
Lazebníka fojt a starší prodali ten g[runt] Pavlovi Slezákovi 
za summu 60 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Dětků 
a Pavel Štěpánců S R S a N. Item místo závdanku položil obci 
radějovské, přijala 2 zl. 
 
 
 
 



 

 

      228 
             f 776b 
   Letha 1646 za fojta Jakuba Ondřejového Pavel Slezák položil 
a přijala obec raděj[ovská] 1 zl. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Pavel Slezák položil 
peněz ročních, totiž 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
 
   Letha Páně 1651 za fojta Mikuláše Vítkového fojt a starší 
prodali podsedku půl Jurovi Nožičkovi za summu 30 zlm, platiti 
má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za palacení i povinnosti J.H.M. a obecní 
Jura Zátopa a Václav Jež S.R.S.a N.R. 
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             f 783a 
70 Grunt Staňka Stejskalova 
 
   Ten Staněk sám jest sobě ten grunth vystavěl a má jej 
zaplacený, kterej se za půl podsedka pokládá. 
 
   Letha [15]98 fojt a starší radějovští prodali grunt ut 
s[upr]a, zuostalej po n[ebožtíku] Staňkovi Stejskalovi, 
Tomášovi Mahulovi za summu 30 zl. Závdanku položil na 
s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Stejskala 6 zl, ostatek platiti 
má od letha [15]99 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin 
Křivý, Martin Matulíků, Jura Honzů, Jura Jursů S.R.S.N.R. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového Tomáš Mahula majíc 
položiti peníze roční, ty jest sobě na díl manželky své 
porazil, totiž 3 zl 8 gr 6 den. 
 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezskového Tomáš Mahula prodal půl 
podsedka Tomášovi Malých za summu 40 zl. Závdanku jemu dal    
11 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po 4 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Pavel Narek, Matouš Pavlíků, Martin 
Klučků, Tomáš Zálešáků S.R.S.N. 
   Letha 1600 za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Malých 4 zl. 
Pinkusce Židovce dáno 3 zl a Tomášovi Mahulovi výdělku na tom 
půl podsedka 1 zl. 
             f 783b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Tomáš Malých za 
grunt 4 zl. Z toho dáno Pinkusce Židovce 3 zl a Tomášovi 
Mahulovi výdělku 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Tomáš Malých 
2 zl. Z toho dáno Pinkusce 1 zl a Tomášovi Mahulovi výdělku  
1 zl. 
   Náleží ještě Mahulovi dovzíti 5 zl 8 gr 6 den a Pinkusce 
náleží 2 zl 7 ½ gr. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového Jíra Květoň položil za 
grunt na místě Tomáše Malého 4 zl. Z toho dáno Pinkusce 
Židovce ostatních 2 zl 7 ½ gr, Mahulovi 1 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Staňka Stejskalového do truhlice sirotčí dáno  
22 ½ gr. 
 
   Z toho gruntu náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Stejskalového 10 zl 21 gr     
1 den, placením od letha 1604 po 3 zl. 
   Tomášovi Mahulovi zaplacených a vydělaných 4 zl 8 gr 6 den, 
placením od letha 1604 po 1 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Thomáše Malého 21 zl. 
 
   Jíra Květoň sobě na díl Anny manželky své srazil, což jí na 
tomto gruntě náleželo, totiž 21 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Jíra Květoň za 
g[runt] 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Stejskalového 3 zl, ženě Mahulové 1 zl. 
 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky puštěno od pana ouředníka 
Matějovi Gybalovi na místě Jíry Květoně, aby za tento podsedek 
toliko po 2 zl platil. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Matěj Gybal za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Stejskalového 2 zl. 
 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka Matěj Gybal prodal půl 
podsedka Janovi Martinovému za summu 30 zl. Závdanku jemu dal  
7 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán 
za volné a svobodné. Rukojmě Jan Pánků a Jakub Tesař        
S R S A N. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Jan Martinů za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Stejskalového 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsů položil Jan Martinů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Stejskalového 2 zl. 
              f 764a 
   Jakož na tom gruntě náleželo Matějovi Gybalovi po Anně 
manželce jeho, dceři n[ebožtíka] Thomáše Malého 21 zl, ty jest 
prodal Janovi Martinovýmu za hotových 3 zl 24 gr. 
 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Jan Martinů majíc 
tento podsedek zaplacený prodal jej Janovi Tichýmu za hotových 
12 zl a tak jej má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti Jan 
Martinů, Jíra Holých S.R.S.a N. 
 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Jan Tichý prodal 
podsedek ut s[upr]a Vítkovi Hladíkovi za hotových 12 zl. A tak 
jej má zouplna [a] docela zaplacený a volný a svobodný a 
odvedený. 
 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Vítek Hladíků prodal 
podsedek svrchu psaný Jurovi Zálešákovi za hotových 16 zl, 
kteréž Vítek od Jíry přijal. A ten podsedek jest odevzdán za 
volný a svobodný a zaplacený. Rukojmě za opravu a povinnosti 
panské i obecní Jan Hanák a Urban Ambrů. 
 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jura Zálešáků 
prodal zase ten grunt Adamovi Kubkovi za 30 zl. Závdanku dal   
6 zl, platiti má ročně po 3 zl. Odevzdán mu za volný a 
svobodný. Rukojmě Jura Zálešák a Ondra Popelka S R S A N. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Adam Kubka položil 
za grunt Jírovi Zálešákovi 3 zl. 
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   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového Adam Kupka 
prodal grunt tento Jakubovi Vodislavskýmu za sumu 30 zl. 
Závdanku při posudku dáti má 2 zl a platiti po 3 zl. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání robot 
panských i obecních Jan Záblatský a Adam Kupka S.R.S.a N. 
 
   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového po odjití Jakuba 
Vodislavského pryč fojt a starší radějovští prodali ten grunth 
Matoušovi Karvinskému za summu 30 zl, platiti jej má ročně po  
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i obecní Jan Kašparů a Martin 
Blákora S.R.S.a N. 
             f 784b 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Mathouš Karvinský 
položil za g[runt] Jírovi Ambružovému 2 zl 15 gr. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Mathouš Karvinský položil za 
g[runt] Martinovi Kohoutovi 1 zl. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Mathouš Karvinský položil za 
g[runt] Martinovi Kohoutovi 1 zl. 
 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového Matouš Karvinský 
prodal ten grunt Janovi Květovi za sumu 25 zl. Závdanku přijal 
1 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské i obecní 
Mikuláš Matula, Mikuláš Munček S R S N. 
   Letha ut s[upr]a Jan Květových položil za grunt 1 zl. 
Přijal jej Martin Miškéř. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Květových položil 
za grunt Martinovi Kohoutovi 1 zl. 
 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Jan Květoň prodal zase 
ten svrchu psaný grunt, jakž jej sám jměl koupenej, Jurovi 
Bočkovi za 25 zl a co na něm zaplaceného jměl, ty jest jemu 
upustil, placení po 1 zl. Odvzdán jest jemu za volný. Rukojmě 
za povinnosti panské a obecní Václav Macháčků a Jan Pohanka 
S R S N. 
                 f 785a 
   Letha 1637 za fojta ut s[upr]a Jura Bočků položil za grunt 
svůj a ty přijal Martin Kohout 1 zl. 
    
   Letha 1638 za fojta Jana Nožičkového Jan Květoň prodal ten 
svrchu psaný grunt Pavlovi Slováčkovému za tu summu, jakž jej 
sám jměl, za 25 zl. Závdanku jemu při kupu položil, kteréž on 
přijal 6 zl a což na něm zaplaceného jměl 4 zl, ty jest jemu 
dobrovolně daroval a pustil, ostatní summy na něm dopláceti 
poročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení 
gruntu, povinnosti panské a obecní Mikuláš František a Matouš 
Hanák S.R.S.N. 
  Leta a dne ut s[upr]a Pavel Slováčků položil za grunt 
Martinovi Kohoutovi, kteréž on přijal 1 zl. 
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   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Pavel Slováček položil 
za grunt Martinovi Kohoutovi 1 zl. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Pavel Slováček položil za 
grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal Martin Kohout do města 
Strážnice. 
 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického tenž fojt a 
starší prodali ten g[runt] ut s[upr]a Václavovi Bendovi za 
summu 26 zl. Závdanku dal 3 zl a ještě jeden zl má obci dojíti 
na splacení všelijakých zasedělých poplatkův, protiv tomu se 
jemu 7 zl pouští, co nahoře vyplacené sou. Odev[zdán]. Rukojmě 
Jan Urbanů a Pavel Štěpánců S R S a N. 
             f 785b 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Václav Benda položil a 
Miškéřka přijala 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Václav Benda položil 
a přijala Anna, Martina Mastného manželka, 1 zl. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Václav Benda položil 
peněz ročních 1 zl. Ten přijala Anna Martina Mastného z města 
Strážnice. 
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             f 793a 
71 Grunt Kříže Uhlíře 
 
   Letha Páně 1591 podle zápisu knih starejch dlouhých v listu 
96 Kříž Uhlíř koupil půl podsedka od Jana Miláčka za 34 zl. 
Závdanku na tu summu dal 5 zl 15 gr a peněz purgkrechtních 
téhož letha [15]91 a [15]92 položil 5 zl 15 gr. A tak tu i 
z závdankem do téhož letha zaplatil 11 zl a ještě dopláceti 
zůstává 23 zl. Ty náleží osobám níže psaným, a to takto: 
   Sirotku nebožt[íka] Pavla Vaverkového 8 zl. Ty jemu jíti 
mají od letha [15]93 při Vánocích pořadně po 2 zl. 
   Item Barboře Chmelce do Strážnice též náleží 15 zl. Ty jí 
jíti mají po vybrání sirotka napřed psaného též po 2 zl. 
   Letha [15]94 položil Kříž Uhlíř za podsedek svůj 
gruntovních peněz 2 zl. 
             f 793b 
   Letha 1594 Kříž Uhlíř napřed psaný prodal zase podsedek 
svůj se vším k němu příslušenstvím Janovi Černých za sumu    
34 zl. Závdanku témuž Křížovi dal 4 zl a ostatek od letha 
[15]95 platiti má při Vánocích pořadně po 3 zl. Ta summa komu 
by náležeti mělo, o tom napřed položeno najdeš. Rukojmě za 
placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: 
Mathouš Peterků a Jíra Duchků S.R.S.N. 
   Jakož jest na tom podsedku Křížovi náleželo 9 zl, ty jest 
Holomkovi Židu prodal, kteréž jemu po 1 zl jíti mají od letha 
[15]95. 
   Letha [15]95 položil Jan Černých za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 3 zl. Z toho zanecháno na Kříže Uhlíře 1 zl. Ty 
sou dány Holomkovi Židu. 
   Letha [15]96 položil Jan Černejch za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu po Křížovi 
Uhlíři 1 zl. 
   Leta [15]97 Jan Černých položil za grunt svůj 3 zl. Z toho 
dáno sirotkům ostatní 2 zl a Barboře Chmelce 1 zl. 
   Leta [15]98 Jan Černej položil za grunt svůj 3 zl. Z toho 
dáno Holomkovi Židu do Strážnice 1 zl a při právě Barboře 
Chmelce zuostává 2 zl. Ty sou dány do truhlice obecní. 
                 f 794a 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jan Černý za 
grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na díl Barbory Chmelky 2 zl a 
Židu Holomkovi 1 zl. Ty sou dány do truhlice obecní Barbory 
Chmelky. 
 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Černý prodal podsedek 
svůj Staňkovi Holých za summu 34 zl. Závdanku jemu dal 6 zl    
15 gr, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 R. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plat[cení], opravu gruntu a 
povinn[osti] JM Páně Václav Malík, Jan Mlynářů, Lukáš Mlynářů 
S.R.S.N. 
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   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Staněk Holých za 
podsedek 3 zl. Z toho vloženo do truhlice sirotčí nápadníkom 
n[ebožtky] Barbory Chmelky 2 zl a Holomkovi Židu dáno 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Staněk Holých za 
podsedek 1 ½ zl. Z toho vloženo do truhlice sirotčí nápadníkům 
n[ebožky] Barbory Chmelky 1 zl a nápadníkům Holomkovým dáno    
15 gr. 
   NB. Jakož Barboře Chmelce z tohoto gruntu do truhlice 
sirotčí vyloženo peněz hotových na její summu již napřed 
doloženou 7 zl, ty sou vydány Ondrovi Hulovýmu na ten jistý 
spůsob, jestliže by kdo z přátel krevních nežli manželka 
Ondrova na ty peníze se natahoval, bude povinen takové peníze 
zase položiti. Zaručil osobami těmito: Pavlem Zálešákovým 
z Radějova a Janem Horákem z Petrova a Matějem Křižanovým, též 
Václavem Hynkovým, oběma ze Lhoty. S.R.S.A N. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Staněk Holých 
za podsedek nápadníkům Holomkovým 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Staněk Holých za 
podsedek 3 zl. Z toho dáno Ondrovi Hulovi, nápadníku Barbory 
Chmelky 2 zl a nápadníkům Holomkovým 1 zl. Zuost[ává] se ještě  
1 R 15 gr. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Staněk Holých za 
podsedek 3 zl. Z toho dáno Ondrovi Hulovi, nápadníku Barbory 
Chmelky 2 zl a nápadníci Holomkovi 1 zl. 
             f 794b 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky ouřad radějovský prodali 
podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Staňkovi 
Holých, Jírovi Holých bratru jeho za summu 30 zl bez závdanku, 
platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Šimek Neřádů, Mikuláš Holých S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Nápadníkům n[ebožtíka] Abrahama Holomka 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Černého 11 zl 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Holých 18 zl. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Holých za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Holého 6 zl.  
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Holých za 
grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno nápad[níkům] Abrahama Holomka 
ostatních 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černého 1 zl. 
Přijat jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotku zběhlým. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa položil Jíra Holých za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černýho 2 zl. Vzaty na 
J.M.P. po zběhlým s[irotku]. 
   Více položil po dvakrát na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Holých na zaplacení dluhu Židům 13 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Holých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černýho 2 zl. 
Ty sou vzaty k ruce J.M.Páně po Kuně, s[irotku] n[ebožtíka] 
Jana Černýho. 
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   Více položil na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Holých na 
zaplacení dluhu Židům, kterýž již jest doplacen 5 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Jíra 
Holých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černýho 2 zl. 
Přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Holých za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černýho 2 zl. Přijaty 
k ruce panské. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Holých za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černýho 2 zl. Ty jsou 
přijaté k ruce panské. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Holých položil 
ostatních 15 gr, obrácené k ruce JM Páně. Již má zaplacené. 
 
        Pusté 
                 f 795a 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodali ten grunt fojt 
a starší Jurovi Doubravovi bez závdanku za 30 zl, placení po   
1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravení gruntu, 
povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Dědků, Jan Pohanka 
S R S N. 
    
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového týž fojt s ouřadem 
prodali grunt Mathoušovi Hanákovému za summu 30 zl, placení 
ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. 
Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení gruntu Jura 
Doubrava a Jíra Zátopa S R S A N. 
   Letha 1641 za fojta Pavla Kavalíra Mathouš Hanáků položil 
za grunt svůj za rok 1640 a za rok 1641 dvojích peněz 1 zl. 
Ten přijal Jakub Svobodníček do města Strážnice. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Matouš Hanáků 
položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jakub Svobodníček ze 
Strážnice. 
   Leta 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Matouš Solař položil 
a Jakub Svobodníček přijal 1 zl. 
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             f 803a 
72 Grunt Matouše Peterky 
 
   Mají toho půl podsedka zaplacenej. 
 
   Leta [15]98 fojt a starší radějovští prodali půl podsedka 
ut s[upr]a Janovi Černému za čtvrti achtelem vinohradem 
v Telecí hoře a z roubanicí v Lipinským žlebě za summu 82 zl. 
Z toho sobě díl po Zuozaně manželce své srazil 30 zl 1 den. A 
tak zuostává mimo poražení dílu svého sirotkům summy 51 zl 29 
gr   6 den, platcením od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i 
povinnosti panské Eliáš Vachů, Ondra Hulů, Jura Huňka, Jan 
Řitka S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Jan Černej za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Peterky 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Jan Černý za grunt 
na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Peterky 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Jan Černý za grunt 
na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Peterky 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jan Černý za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Peterky 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachova položil Jan Černý za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Peterky 3 zl. 
             f 803b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka ouřad radějovský prodali 
půl podsedka, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Černým, Pavlovi 
Peterkovýmu za summu 20 zl bez závdanku, platiti má při 
každých Vánocích od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a 
svobodné. Rukojmě Tomáš Fryštacký, Martin Matulíků S.R.S.N. 
   Téhož letha ut s[upr]a prodán čtvrt achtele vinoh[radu] 
v Gruntích, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Černým, Šimkovi 
Neřádovému za 30 zl. Závdanku dal 1 zl, vydán jest za dluhy 
n[ebožtíka] Jana Černého, platiti má podle ourody po 2 zl. 
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Ondra Žáků, Jan Pánků, 
Tomáš Fryštacký S.R.S.A N. 
   Z toho vinohradu a podsedku náleží předních peněz po Kuně, 
s[irotku] n[ebožtíka] Jana Černého, J.M.Pánu, neb ze dvora 
ušla, 34 zl 15 gr. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Šimek Neřádů za 
vinohrad v Gruntích 2 zl. Ty sou přijaty k ruce J.M.Páně po 
Kuně, sirotku zběhlým. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsového položil Pavel Petrků 
za g[runt] 1 zl. 
   Též položil Šimek Neřádů za vinohrad 1 zl. Ty sou vzaty na 
J.M.P. po Kuně, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Černýho zběhlým. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Pavel 
Petrků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černýho 2 zl. 
Ty sou vzaty k ruce panské po zběhlých. 
   Též položil Šimek Neřádů za vinohrad 2 zl. Ty sou vzaty 
k ruce J.M.Páně po zběhlých. 
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   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Pavel 
Peterků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černého 2 zl. 
Přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých. 
   Od Šimka Neřádova přijato za vinohrad 2 zl. Přijaty jsou 
k ruce panské po s[irotcích] zběhlých. 
             f 804a 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Peterka za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černého 2 zl. Přijaty 
sou k ruce panské po s[irotcích] zběhlých. 
   Od Šimka Neřádového přijato za vinohrad 2 zl. Též jsou 
přijaty k ruce panské po témž s[irotku] ut s[upr]a. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka položil Pavel Peterka za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Černýho 2 zl. Jsou 
přijaty k ruce panské. 
   Též přijato od Šimka Neřádového za vinohrad, kteréž sou 
také k ruce panské obráceny 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Pavel Peterka 
položil za grunt k ruce JM Páně 2 zl. 
   Od Šimka Neřádového za vinohrad přijato 2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Pavel Peterka položil za 
grunt k ruce JM Páně peněz 2 zl. 
   Od Šimka Neřádového přijato za vinohrad 2 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Pavel Peterka 
položil za grunt peněz ročních k ruce JM Páně 2 zl. 
   Šimek Neřádů položil za vinohrad též k ruce JM Páně 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Pavel Peterka 
položil za g[runt] k ruce JM Páně 2 zl. 
   Šimek Neřádů položil za vinohrad též k ruce JMP 2 zl. 
 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti Pavla 
Peterky prodán jest ten grunt Janovi Urbánkovému za 10 zl bez 
závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panské i 
obecní Thobiáš Kopřiva a Matěj Liboměřský S.R.S.a N. 
 
 
   Letha 1625 za fojta Martina Kašparového Jan Urbánků 
zanechajíce tohoto gruntu pustého pryč za hory odešel a po 
odjití jeho ouřad radějovský prodali jej Janovi Dětkovému za 
10 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Čejkovský a Jíra Šašek       
S R S a N. 
             f 804b 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového Jan Dětků položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Peterky 1 zl. Jsou 
za ouřadem. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jan Dětků položil za g[runt] 
Jírovi Peterkovi peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Dětků položil za 
g[runt] Jírovi Peterkovi 1 zl. 
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   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Dětků položil za 
g[runt] Jírovi Petrkovi 1 zl. 
   Letha 1639 za fojta Jana Filipového Jan Dětků Jan Dětků za 
rok 1637 položil za grunt 1 zl. Ten přijal Jíra Petrka. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Jan Dětků položil 
Petrkovi 1 zl. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Jan Dětků položil 
Peterkovi 15 gr. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Jan Dětků položil 
peněz ročních 15 gr. Ten přijal Jíra Peterka. 
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             f 813a 
73 Grunt Jíry Huňky 
 
   Ten Jíra Huňka má půl podsedka svého koupeného za 30 zl. Na 
kderýž do letha [15]93 zaplatil 12 zl 15 gr a od letha [15]94 
dopláceti má sirotkům nebož[tíka] Matěje Huly 2 zl 4 gr a 
druhým Matouše Huly sirotkům 15 zl 11 gr, ty jim pokládati má 
ročně po 3 zl. 
 
   Letha [15]94 v pondělí po svatým Pavlu na víru křesťanskou 
obrácení koupil j[es]t vejš psaný grunth Krištof Blanařů, 
totiž půl podsedka od dotčeného Jíry Huňky za 30 zl. Závdanku 
témuž Jírovi Huňkovi položil 4 zl a ostatek dopláceti má od 
letha [15]94 při Vánocích po 3 zl – 26 zl. Z toho náleží, jakž 
vejš dotčeno j[es]t, sirot[kům] nebož[tíka] Matěje Huly 2 zl  
4 gr a druhým sir[otkům] Matouše Huly 15 zl 11 gr, Jírovi 
Huňkovi též náleží na posledních penězích 8 zl 15 gr. Ty 
peníze jim jíti mají, jakž pořadem poznamenány sou, ročně po  
3 zl. Rukojmě za placení a opravu grunthu Jíra Salašnejch, 
Štěpán Bělobrad, Jíra Huňků S R S N. 
             f 813b 
   Letha [15]94 rukojmě napřed psaní položili purgkrechtní 
peníze 3 zl. 
   Letha [15]95 položil Krištof Blanař za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 3 zl. 
   Téhož letha koupil od (nedopsáno). 
   Letha [15]96 položil Krištof Blanař peněz purgkrechtních 3 
zl. 
   Leta [15]97 položil Krištof Blanař za grunt svůj 3 zl. 
 
   Leta [15]98 fojt a starší radějovští prodali podsedek 
napřed psaný po n[ebožtíku] Krištofovi Blanaři zůstalý 
Štěpánovi Matěje Hulového za summu 30 zl. Závdanku položil na 
s[irotky] n[ebožtíka] Krištofa Blanaře 3 zl a dílu manželky 
své sobě porazil 9 zl 3 gr 6 ½ den. A tak zuostává dopláceti 
placením od leta [15]98 po 3 zl summy 17 zl 26 gr ½ den. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu 
gruntu i povinnosti panské Jan Vděků, Ondra Hulů, Lukáš 
Mlynářů, Martin Filipů S.R.S.N. 
   Letha [15]98 položil Štěpán Matěje Hulového za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huly ročních peněz 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Štěpán Matěje 
Hulového za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno do truhlice sirotčí 
na týž s[irotky] ut s[upr]a 2 zl 15 gr a Jírovi Huňkovi dáno     
15 gr. A tak jemu již ty peníze půjdou po 3 zl. 
 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky Štěpán Matěje Hulového 
prodal půl podsedka Václavovi Bučkovi za summu 30 zl. Závdanku 
jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Honzů, Jan Vděků 
S R S A N. 
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   Téhož letha položil Václav Buček 3 zl. Ty jsou dány Jírovi 
Huňkovi. 
             f 814a   
Jakož náleželo Štěpánovi Hulovému na tom gruntě i s poraženým 
dílem manželky jeho 12 zl 3 gr 6 ½ den, ty jest prodal za 
hotových Václavovi Bučkovi za 2 zl 21 gr. A tak týž Štěpán na 
tom gruntě nic více nemá. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Václav Buček za 
podsedek Jírovi Huňkovi 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Václav Buček 
za podsedek Jírovi Huňkovi 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Václav Buček za 
podsedek Jírovi Huňkovi 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Václav Buček za 
podsedek Jírovi Huňkovi ostatních 1 zl 26 gr ½ den. A tak má 
grunt svůj zaplatil. 
       Pusté místo 
 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka fojt a starší prodali půl 
podsedka ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Bučkovi, 
za summu Jozefovi Krakovský[mu] 10 zl bez závdanku, platiti má 
při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Sovků, Jakub Adamů S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jozef Krakovský 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Bučka 1 zl. Ten jest 
vydán od chování sirotka. 
 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jozef Krakovský prodal 
půl podsedka Jírovi Šubovému za 10 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, 
ostatek platiti má od letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a 
svobodné. Rukojmě Staněk Bešťák, Ondra Pánků S R S A N. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Šubů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bučka 1 zl. 
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa Jíra Šubův prodal týž 
g[runt] Mikulášovi Rabáčkovi za summu 10 zl. Závdanku dal  
1 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 1 zl. Odevzdán mu za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Nožičků, Thomáš Fryštacký 
S.R.S.a N. 
   Letha a za fojta ut sup[ra] položil Mikuláš Rabáčků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Bučka 1 zl. 
             f 814b 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mikuláš 
Rabáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Bučka    
1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Mikuláš 
Rabáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bučka  
1 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Rabáček za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bučka 1 zl. 
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   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka Mikuláš Rabáček prodal 
podsedek svůj Urbanovi Havránkovi za summu 29 zl. Zádanku mu 
dal 10 zl, ostatek má platiti po 2 zl. Odevzdán mu za volný a 
svobodný. Rukojmě Ondra Pánků a Mikuláš Rabáček S R S N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Urban Havránků za 
g[runt] 2 zl. Z toho vzal Mikuláš Rabáček 1 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Václava Bučka 1 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Urban Havránek 
položil za grunt svůj peněz ročních 2 zl. Z toho dáno 
Mikulášovi Rabáčkovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava 
Bučka obrácen 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Urban Havránek položil za 
grunt svůj peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Mikulášovi 
Rabáčkovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bučka 
obrácen 1 zl. 
 
   Téhož letha Urban Havránek prodal grunt svůj se vším, což  
k němu náleží, Jurovi Šnalovi za sumu 31 zl. Závdanku dal jemu 
16 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.  
Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské i obecní 
Jura Machů a Jan Mlynářů S R S N. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jura Šnalů položil 
za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno Mikulášovi Rabáčkovi   
1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Bučka obrácen 1 zl 
ostatní. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jíra Šnalů položil 
za grunt Mikulášovi Rabáčkovi 2 zl. 
   Letha 1620 za fojta Martina Kašparového Kateřina, vdova po 
n[ebožtíku] Jírovi Šnalovi, položila za grunt 2 zl. Ty přijal 
Mikuláš Rabáček. 
        Pusté 
            f 815 a 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Kašparového prodán jest 
ten grunt od ouřadu Václavovi Štěrbovi za summu 31 zl. 
Závdanku dal mu 2 zl, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Pavel Hobelů a Petr Branický  
S.R.S.a N. 
   Letha 1631 za fojta Martina Kašparového Vácslav Štěrba 
položil za g[runt] peněz ročních 1 zl. Ten přijal Mathouš 
Benka. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Vácslav Štěrba položil za 
grunt peněz ročních 2 zl. Z těch přijali ouřad k obci 1 zl a 
Mathouš Benka 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Václav Štěrba položil 
za grunt k obci 2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Václav Štěrba položil 
za g[runt] obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového Václav Štěrba položil 
za g[runt] obci radějovské 1 zl. 
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   Leta 1638 za fojta Jana Nožičkového Václav Štěrba položil 
za grunt obci radějovské a jsou přijaty 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Václav Štěrba položil za 
g[runt] k obci radějovský 1 zl. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Václav Štěrbů položil za 
grunt k obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Václav Štěrba 
položil k obci radějovský 1 zl. 
             f 815b 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Václav Štěrba položil, 
ten přijal Jura Matušků 1 zl. 
   Leta 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Václav Štěrba 
položil, ten přijal Jíra Matušků 1 zl. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Václav Štěrba položil 
peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jíra Matušků na místě manželky 
svej. 
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             f 823a 
74 Grunt Jana Popelky 
 
   Letha 1594 v pátek po památce svatého Pavla na víru 
obrácení Jan Popelka drží půl podsedku, na kderýmž zaplacenýho 
má 3 zl a ještě dopláceti má Dorotě Krkavcové spolu z sirotky 
jejími 24 zl. Ty jim společně platiti má při Vánocích od letha 
1594 po 1 zl. Rukojmě za placení toho gruntu Jan Sovka, Ondra 
Peterka S R S N. 
 
   Ten grunth výš psaný ujala Dorota Krkavcova za 24 zl. Místo 
závdanku sobě díl svůj i tolikéž druhý díl, kterýž Vávrovi 
synu jejímu náležel a týž mateři své sám od sebe mocně 
dobrovolně oddal, srazila 12 zl. A tak táž Dorotha za podsedek 
platiti má Martinovi a Jírovi, každému po 6 zl – 12 zl. Ty má 
pokládati letha [15]95 při Vánocích po 1 zl. 
 
   Letha 1595 ten grunth jest prodán Křížovi Uhléři ze vším 
k tomu podsedku příslušenstvím za 25 zl. Závdanku dal 2 zl a 
platiti má od letha [15]95 pořadně po 1 zl. Rukojmě Jan 
Janouchuov, Lukáš Mlynářů S R S N. 
             f 823b 
   Letha [15]96 položil Kříž Uhléř za grunth Krkavcové 1 zl. 
 
   Téhož letha [15]96 koupil ten podsedek Mikoláš Škrabal od 
Doroty Krkavcové za 25 zl. Závdanku položil též Křížovi Uhléři 
při odevzdávce 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i 
povinnosti panské Martin Kloučků, Martin Matulíků S R S N. 
Platiti týž podsedek má od letha [15]97 pořadně po 1 zl. 
   Leta [15]97 položil Mikoláš Škrabal za podsedek 1 zl. Ten 
jest vydán Martinovi a Jírovi Krkavcům. 
   Leta [15]98 položil Mikuoláš Škrabal za podsedek svůj 1 zl. 
Ten jest zanechán na s[irotky] n[ebožtíka] Krkavce. 
 
   Téhož leta [15]98 Mikuoláš Škrabal prodal podsedek ut 
s[upr]a Tomášovi Menšíkovému za summu 25 zl. Závdanku dal 
Tomáš Menšíků Mikulášovi Škraba[lovi] 4 zl, ostatek platiti má 
od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za p[lacení], o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské 
Martin Křivej, Ondra Peterků S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Tomáš Menšíků 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Krkavce 1 zl. 
   Letha 1600 za foajta Jana Rezsky položil Tomáš Menšíků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Krkavce 1 zl. 
 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka Tomáš Menšíků prodal půl 
podsedka svého Jakubovi Šeplavýmu za summu 25 zl. Závdanku 
jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Řičiců, Martin 
Menšíků S.R.S.A N. 
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   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jakub Šeplavý za 
podsedek 1 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Krkavce. 
   Jakub Šeplavý koupil od Tomáše Menšíkového což zaplaceného 
měl, totiž 3 zl za hotových 9 gr. A tak Tomáš na tom podsedku 
nic nemá. 
             f 824a 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Jakub Šeplavý 
za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Krkavce 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Jakub Šeplavý za 
podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Krkavce 1 zl. 
 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového Jakub Šeplavý prodal půl 
podsedka svého Martinovi Krkavcovýmu za sumu 25 zl. Závdanku 
jemu dal 7 zl a což Jakub Šeplavý zaplaceného měl 2 zl pustil, 
ostatek platiti má od letha 1604 po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Krkavců, Matěj Řičiců S.R.S.N. 
   Na tom podsedku náleží: 
   Předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Krkavce 5 zl. 
   Dorotě Krkavcový 10 zl. 
   Křížovi Uhlířovi poslední 1 zl. 
 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového položil Martin Krkavců 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Krkavce 1 zl. 
 
       Pusté místo 
 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka Matěj Gybal majíc tento 
podsedek od Martina Krkavce koupený a zaplacený prodal jej 
Jozefovi Krakovský[mu] za 10 zl bez závdanku, platiti má při 
každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Sovka, Jakub Adamů S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka položil Jozef Krakovský 
za grunt 1 zl. Ten přijal Matěj Gybal. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Jozef Krakovský 
za grunt Matějovi Gybalovi 1 zl. 
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa koupil Martin Sovků od 
Jozefa Krakovskýho týž podsedek za hotových 8 zl. A tak jej má 
zouplna a docela zaplacený. 
 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Martin Sovků 
prodal týž půl podsedka svýho Vácslavovi Vsetínskému za 
hotových 8 zl. A tak jej zouplna a docela zaplacený. 
             f 824b 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Václav Vsetínský 
umřel a Kateřina, manželka po něm zůstalá, prodala ten 
podsedek Pavlovi Němčanské[mu] za 24 zl. Závdanku dal 4 zl, 
platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
Rukojmě Matěj Morous a Jakub Tesař S R S A N. 
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   Letha svrchu psaného položil za ten podsedek prvních peněz 
Pavel Němčanský na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Vsetínského  
1 zl. Vydán Kateřině mateři na chování sirotka. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Pavel Němčanský 
položil za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Vsetínského 
1 zl. 
         Pusté 
 
   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového, když po odjití 
z něho Pavla Němčanského za několik leth pořád pustý zůstával, 
prodán jest Janovi Raškovi za summu 10 zl, platiti jej má 
ročně po 1 zl. odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel 
Bělík, Adam Štípský S.R.S.a N. 
 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Jan Raška prodal ten g[runt] 
Pavlovi Mhouralovi bez závdanku za summu 10 zl, platiti jej má 
po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Blákora 
a Václav Macháčků S.R.S.a N. 
 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového prodali ten grunt 
ut s[upr]a ouřad radějovský Verbi Janušovi za summu hotovou   
6 zl, ty přijal Macek Tesařů. Jest odevzdán za volný, 
svobodný, za zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu, odbejvání 
povinností panských i obecních Jan Květoň, Petr Nejedlých  
S R S N. 
             f 825a 
   Letha ut supra za fojta Martina Kašparového ten grunt Verbi 
Januš prodal za summu 6 zl Matějovi Tesařovi, takové peníze 
přijal Verbi Januš k ruce svej. Jest mu odevzdán za volný [a] 
svobodný, má jej zaplacený, za něj nejni nic dlužen. Rukojmě 
za opravu gruntu, odbejvání povinnosti panské i obecní Petr 
Nejedlej, Jan Uhejbal S.R.S.N. 
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             f 833a 
75 Grunt Jana Matouškova 
 
   Ten Jan Matoušků má půl podsedku, na kterémž jest mu se 
nemalá škoda povodněmi stala, na kterémžto Žid Pinkus 
z Strážnice 16 zl po letech sobě vyzdvihovati měl. Za tou 
příčinou a škodou jemu učiněnou s přisouzení pana Jana Flašara 
z Dolan, ouředníka strážnického, tomu Židu vejš psanému má se 
jednou 12 zl [a] od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl a nic 
více vyplatiti. A když to vyplní, nebude žádnému s toho gruntu 
povinnen platiti. 
   Letha [15]94 položil Jan Matoušků Pinkusce Židovce 15 gr. 
    
   Letha [15]94 Martin Matulíků koupil půl podsedka od Vaňka 
Zálešáka za 12 zl. Závdanku a jedny roční peníze vyplnil 1 zl  
15 gr. A tak ještě dopláceti má od letha [15]95 při Vánocích 
po 1 zl. Rukojmě Mikuláš Škrabalů, Mathouš Peterků S R S N. 
   Letha [15]95 položil Martin Matulíků Pinkusce Židovce 1 zl. 
             f 833b 
   Letha [15]96 položil Martin Matulík za grunth peněz 
Pinkusce Židovce 1 zl. 
   Leta [15]97 položil Martin Matulík za svůj grunt Pinkusce 
Židovce 1 zl. 
   Leta [15]98 položil Martin Matulík za grunt svůj Pinkusce 
Židovce 1 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Martin Matulík 
za grunt svůj Pinkusce Židovce 1 zl. 
 
   Leta 1600 za fojta Jana Rezskového Martin Matulíků prodal 
půl podsedka Václavovi Svitákovýmu za summu 12 zl. Závdanku 
jemu dal 5 zl a což měl zaplaceného 1 zl 15 gr, ty jest 
Václavovi pustil, ostatek platiti má od leta 1600 po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Matulíků S R S N. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezsky položil Václav Svitáků za 
grunt, které položil Jakub Svitáků, 1 zl. Ten jest dán 
Pinkusce Židovce. 
 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka prodán půl podsedka svrchu 
psaný, zůstalý po n[ebožtíku] Václavovi Svitákovi, Martinovi 
Kloučkovi za 10 zl bez závdanku, platiti má od letha ut 
s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Petr 
Honzů. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Klouček 
Pink[usce] Žid[ovce] 20 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Martin 
Klouček za podsedek Pinkusce Židovce 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Martin Klouček 
za podsedek Pinkusce Židovce 1 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Jana Vachového prodal Martin Klouček 
podsedka půl Jírovi Huňkovi za summu 18 zl. Závdanku dal 2 zl 
a skoupil od Martina Kloučka, což tu zaplaceného měl 8 zl  
5 gr, ostatek platiti má od letha 1604 po 1 zl. Odevzdán za 
volný [a] svobodný. Rukojmě Martin Kloučků, Jan Černý S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Huňků 
Pinkusce Židovce 1 zl. 
             f 834a 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Zuzanna Huňkova za grunt 
1 zl. Ten přijala nevěsta Pinkusčina. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položila Zuzanna Huňkova 
za grunt 1 zl. Ten přijala nevěsta Pinkusčina. 
 
   Téhož letha ut s[upr]a Zuzanna Huňkova prodala půl podsedka 
Martinovi Šeplovému za sumu 11 zl. Závdanku jí dal 1 zl, 
ostatek platiti má od letha 1610 po 1 zl. Odevzdán za volné a 
svobodné. Rukojmě Jan Šeplů, Jíra Holých S R S A N. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Předních peněz nápad[níkům] Pinkuštiným 10 gr. 
   Zuzanně Huňkové 9 zl 20 gr. 
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa Martin Šeplů prodal půl 
podsedka Vácslavovi Lipnickýmu za summu 10 zl. Závdanku 15 gr, 
platiti od letha ut sup[ra] po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Pánků, Jan Sedláků S.R.S.a N. 
   Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Vácslav Lipnický 
1 zl. Z toho dáno Pinkusčiným nápad[níkům] posledních 10 gr a 
Zuzaně Huňkové prvních peněz 20 gr. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho Vácslav Lipnický 
za g[runt] Zuzanně Huňkové 1 zl. 
 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Václav Lipnický 
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Chládkovi za sumu 10 zl. 
Závdanku jemu dal 2 zl a platiti [má] od leta 1612 po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vítek Hladík, Mikuláš 
Holých S.R.S.N. 
   Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Jan Chládek za 
g[runt] Zuzanně Huňkové 1 zl. 
             f 834b 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Jan Chládek prodal podsedek 
svůj Janovi Fulneckýmu za summu 10 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za opravu i povinnosti JM Pánu Matěj 
Bešťák, Martin Bělobrádek S R S N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Fulnecký za 
grunt Zuzanně Huňkové 1 zl. 
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   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka Jan Fulnecký prodal půl 
podsedka svého Danielovi Řehákovému za sumu 10 zl. Závdanku mu 
dal 3 zl, ostatek platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný. 
Rukojmě Václav Malík, Matěj Gybal S R S N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Daniel Řeháků za 
g[runt] 1 zl. 
 
    Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového Daniel Řeháků 
prodal ten grunt svrchu psaný Janovi Štěpánovému za 12 zl. 
Závdanku dal 4 zl, platiti má ročně při posudcích po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu 
gruntu, povinnosti panské i obecní Urban Tesař a Daniel Řeháků 
S R S N. Stalo se leta svrchu psaného. 
   Leta ut s[upr]a Jan Štěpánů položil Jurovi Slámkovi 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Slámka což měl na 
tom gruntě po Zuzanně Huňkové náležitých 5 zl, ty jest pustil 
a daroval obci radějovské na opravu kerchova radějovského. A 
tak tu nic nemá. 
   Téhož leta Jan Štěpánů položil obci za grunt svůj 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Štěpánů prodal 
ten grunt Jírovi Němčanskému za tu summu, což jest na něm 
dopláceti, totiž 8 zl. Závdanku dal 2 zl, platiti má po 1 zl. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Tesař. 
   Letha svrchu psaného Jíra Němčanský položil za grunt peněz 
ročních na obec radějovskou 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Jíra Němčanskej 
položil za grunt na obec radějovskou 1 zl. 
 
        Pusté 
                 f 835a 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového fojt s ouřadem prodali 
grunt Jurovi Čejkovskému za summu 15 zl, placení po vyjití tří 
leth na obec radějovskou po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. 
Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní a placení g[runtu] 
Verebi Januš a Jíra Ondrů S R S N. 
 
   Letha Páně 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Jíra Komínek 
prodal půl podsedku svého Martinovi Sklenovskému za summu    
30 zlm i ze štvrtí achtelem vinohradem v hoře Střešňovci 
zaplaceného, placení každoročně po 1 zlm, dal závdanku 1 zl   
15 gr. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě za opravení 
gruntu a povinnosti panské i obecní Martin Bajar a Mikuláš 
Vítků S.R.S.A.N. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Martin Sklenovský 
položil peněz ročních 1 zl. A ten přijala obec radějovská. 
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             f 843a 
76 Grunt Matěje Řičice 
 
   Letha Páně 1594 prodán jest grunth od Doroty Ptáčnice 
Matějovi Řičicovi, totiž půl podsedku, za 23 zl. Na to j[es]t 
zaplatil 5 zl a dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích    
18 zl. Náleží z toho Pinkusovi Židu 8 zl, ty má bráti po 2 zl. 
Týž náleží po vybrání Pinkusa Žida Jírovi Huňkovi 10 zl, ty má 
také bráti po 2 zl. 
   Letha [15]94 položil Matěj za podsedek Pinkusce Židovce 2 
zl. 
   Letha [15]95 položil Matěj za podsedek Pinkusce Židovce 
peněz purgkrechtních 2 zl. 
   Letha [15]96 položil Matěj za grunth peněz purgkrechtních 
Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Leta [15]97 položil Matěj za grunt svůj Pinkusce posledních 
peněz 2 zl. 
   Leta [15]98 položil Matěj za grunt svůj peněz ročních, 
prvních peněz Jurovi Huňkovi 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového položil Matěj Řičice za 
grunt svůj Jírovi Huňkovi 2 zl. 
             f 843b 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezska položil Matěj Řičice za 
grunt Jírovi Huňkovi 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka položil Matěj Řičice za 
grunt Jírovi Huňkovi 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového položil Matěj Řičice 
za grunt Jírovi Huňkovi 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položil Matěj Řičice za 
grunt Jírovi Huňkovi 1 zl. 
   A tak grunt má zaplacený. 
 
           Pusté místo 
 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho ouřad radějovský 
prodali požár pustý Martinovi Bělobradovi za sumu 8 zl bez 
závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě za něj Jan Zábladský, David z Rovně 
S.R.S.N. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Martin Bělobrad 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Řičice 1 zl. 
   Matěj Manšvic položil za vinohrad v Karlové hoře 2 zl.  
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Martin Bělobrad 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Řičice 1 zl. 
   Matěj Manšvic položil za vinohrad v Karlové hoře 2 zl. Ty 
sou obrácené k ruce JM Páně. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového Martin Bělobrad 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Řičice 1 
zl. Ten jest obrácen k ruce JM Páně. 
 
         Pusté 
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   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodali fojt a starší 
ten grunt pustý Janovi Pohankovi za 18 zl, placení po 1 zl. 
Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu, placení, povinnosti 
panské [a] obecní odbejvání Jan Květoň, Jan Brožek S.R.S.N. 
             f 844a 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Jan Pohanka prodal ten 
svrchu psaný grunt Martinovi Sklenovskému pastorku svému za tu 
summu, jakž jej sám měl koupenej od ouřadu, za 18 zl, placení 
ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti 
panské a obecní a placení gruntu Matouš Benka a Matouš Hanák 
S.R.S.N. 
 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Martin Sklenovský 
prodal zase toho půl podsedku Mikulášovi Matulíkovi, totiž za 
summu 20 zlm bez závdanku, placení každoročně po 1 zlm. 
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní 
a placení gruntu Jíra Boček, Jan Dětků S R S A N. 
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             f 853a 
77 Grunt Martina Sovky 
 
   Letha Páně 1593 ten Martin Sovků koupil půl podsedku od 
Filipa Rakového za 22 ½ zl, na ty vyplnil z závdanku 4 zl. 
Z toho dáno za dluh Pinkusovi Židu 1 zl, po Zuzanně Blahové 
tetce jeho 3 zl a ještě dopláceti zůstává 18 ½ zl. S toho 
náleží Jírovi Ambrovi 6 ½ zl, ty jemu jíti mají od letha 
[15]94 po 2 zl. 
 
   Letha 1594 Martin vejš psaný prodal zase toho půl podsedka 
svého Janovi Uhlířovi za summu 30 zl. Závdanku témuž Martinovi 
Sovkovi dal 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 pořadně 
po 2 zl. Rukojmě Martin Matulíků, Zachariáš Nožička S.R.S.N. 
   Letha [15]95 položil Jan Uhléř za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 2 zl. Sou dány Jírovi Ambrové[mu]. 
             f 853b 
   Letha [15]96 Jan Uhléř za grunth svůj i po nebožt[íku] 
Blahovi zemřelém Jírovi Ambrovému 2 zl. 
 
   Letha [15]97 Jan Uhléř prodal podsedek svůj Valouchovi 
Hanákovi za 30 zl. Závdanku položil týž Valouch Janovi 
Uhléřovi 3 zl a roční peníze položil též Valouch 2 zl a 
platiti má od letha [15]98 po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu i povinnosti Jíra Martinových, Macek Řičiců R S N. 
   Z těch peněz položených vydáno Jírovi Ambrovi 15 gr, 
Filipovi Rakovi též dáno 1 zl a Martinovi Sovkovi 15 gr. 
   A tak ostatek všechno témuž Sovkovi náleží. 
   Jan Uhlíř jměl na tom podsedku posledních peněz 5 zl, ty 
jest pustil Valouchovi Hanákovi. 
   Leta [15]98 položil Valouch Hanáků za grunt svůj 2 zl. Ty 
přijal Martin Sovků. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového jakož náleželo 
Martinovi Sovkovi na tomto gruntě 18 zl, ty jest prodal 
Valouchovi Hanákovi za hotové 4 zl. A tak Valouch Hanák 
podsedek svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
       Pusté místo 
             f 854a 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho Manda, pozůstalá 
vdova po n[ebožtíku] Valouchovi Hanákovi, prodala požár pustý 
Mikulášovi Knápkovi za sumu 6 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Krištof Cvikl, Jan Zavadský S.R.S.N. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového Mikuláš Knápek položil za 
grunt svůj Mandě Valouškové peněz 1 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Mikuláš Knápek 
položil za grunt Mandě Valouškové peněz 1 zl. Vydán jest 
Janovi Hanákovi, nápadníku po též Mandě. 
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   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Knápek 
položil za grunt Mandě Valouškové 1 zl. Vydán jest Janovi 
Hanákovi, nápadníku po též Mandě. 
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Mikuláš Knápek 
položil za g[runt] Mandě Valouškové 1 zl. Vydán jest Janovi 
Hanákovi, nápad[níku] po též Mandě. 
 
   Letha Páně 1623 za fojta Martina Kašparového po smrti 
n[ebožtíka] Mikuláše Knápka prodán jest půl podsedka tohoto 
Kateřině, vdově po témž Mikulášovi Knápkovi pozůstalé, za 
summu 26 zl bez závdanku, platiti jej má rok po roku po 2 zl. 
Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání 
robot panských i jiných povinností obecních Urban Tesař a Adam 
Kubka S.R.S.a N. 
         Pusté 
 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového prodali ten grunt fojt 
a ouřad Pavlovi Čejkovi za summu 18 zl, placení po 1 zl. 
Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu a placení gruntu Matouš 
Karvinský, Bartoň Švachovský S R S N. 
             f 854b 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra a ouřadů jeho jest tento 
podsedek zase prodán Pavlovi Štěpáncovému za summu 18 zl, 
platiti každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecné 
Jan Štípský a Jura Matoušků S R S a N. 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Pavel Štěpánů(!) položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Pavel Štěpánců 
položil k obci radějovské 15 gr. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Pavel Štěpánců 
položil k obci radějovskej 15 gr. 
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             f 860a 
78 Podsedek vnově vystaven: 
 
   Krištov Salašný uhájíce kus zahrádky naproti dvoru svého 
zaplacenou prodal ji Martinovi Chodirovi, aby sobě hošták na 
tom místě vystavil, za hotových 9 zl 22 ½ gr. Dána mu lhota do 
tří leth, totiž od letha 1614 až do letha 1617, aby 
nerobotoval. Činž což se koli prve s toho místa dávala, 
povinen bude týž Martin do důchodů panských dávati a 
spravovati. Odevzdáno mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj 
Jíra Machů a Šimek Neřádů S R S. 
 
   Letha Páně 1637 za fojta Jana Nožičkového týž fojt 
s ouřadem prodali grunt na místě všeckej obce Jurovi 
Černovskému za summu 10 zl, placení obci radějovské po 1 zl. 
Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, 
povinnosti panské a obecní Jan Hrbatý, Václav Bešťák S R S N. 
 
        Pusté 
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             f 862a 
79 
 
   Letha Páně 1614 Jíra Vávrů prodal kus roli své v konec vsi 
nad hoštáky horními Jakubovi Bolíkovské[mu] za hotové 2 zl a 
on Jakub sobě na tom místě postavil hošták. Z kteréhožto místa 
bude povinen JM Pánu robotovati, tak jakž z jiných hoštáků se 
robotuje, též platu každého půl leta za termíny s[vatéh]o Jiří 
a s[vatéh]o Václava po 2 ½ gr dávati povinen bude počna leta 
1617, tolikéž v obci všelijaké povinnosti bude povinen 
vykonávati. 
 
   Letha 1628 za fojta Martina Kašparového po odjití preč 
Jakuba Bolíkovského fojta a starší radějovští prodali ten 
hošták neb půl podsedku Petrovi Branickému za s[umm]u 20 zl, 
platiti jej má při posudcích po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. R[ukojmě] Jan Tesařů a Jan Dědků S.R.S.a N. 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového Petr Branický 
položil za ten g[runt] obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1630 za fojta ut s[upr]a Petr Branický položil za ten 
grunt obci radějovské peněz ročních 1 zl. 
 
   Letha 1632 za fojta Martina Kašparového Petr Branický 
prodal toho půl podsedku Jakubovi Knotkovi bez závdanku za 
summu 20 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu g[runtu] a 
povinnosti panské i obecní Jíra Grejcárek a Jura Čejkovský 
S.R.S.a N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Jakub Knotek položil za ten 
g[runt] obci radějovské peněz ročních 1 zl. 
             f 862b 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového prodali ten grunt 
ouřad, z kteréhož zešel Knotek, Janovi Ohýbalovi za summu    
20 zl, zavdal 1 zl, ty přijal ouřad radějovský, platiti jej má 
po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení a opravu gruntu 
a povinnosti panské i obecní odbejvání Václav Hrabal, Matěj 
Tesařů S R S N. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového Jan Ohýbal položil za 
grunt, kteréž přijali fojt a starší 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana Nožičkového Jan Ohýbal položil za 
grunt obci raděj[ovské] 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Pavla Kavalíra Jan Ohýbal položil za 
grunt obci radějovské 1 zl. 
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   Leta 1647 za fojta Jakuba Ondřejového tenž fojt a ouřad 
prodali půl podsedku pustého, z kteréhož Jan Ohýbal ušel, 
Václavovi Čejkovskému za summu 30 zlm. Dal závdanku 2 zl, ty 
jest přijala obec radějovská, platiti má každoročně po 1 zlm. 
Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě za opravení grundtu 
a povinnosti panské i obecní Jakub Hajda a Pavel Krúpa  
S.R.S.A N. 
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            (bez čísla) 
80 
 
   Jíra Šuba vystavíc sobě půl podsedku na konci horním od 
něho preč ušel a po odjití jeho fojt a starší radějovští 
prodali jej Pavlovi Hobelovému za summu 30 zl, platiti jej má 
k obci radějovské každoročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. R[ukojmě] za placení a povinnosti Jeho [Mil]osti 
Páně i obecní Martin Blákora a Vašek Prakšický S.R.S.a N. 
Actum za fojta Martina Kašparového letha 1628. 
   Letha 1629 za fojta Martina Kašparového Pavel Hobela 
položil za g[runt] obci radějovské 1 zl. 
   Letha 1632 za fojta ut s[upr]a Pavel Hobelů položil za 
grunth obci radějovské peněz ročních 1 zl. 
 
   Letha 1634 za fojta Martina Kašparového prodali ouřad ten 
grunt ut supra Petrovi Nejedlýmu za summu 30 zl, placení po    
1 zl. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti vrchnosti 
a obci Matěj Kajduš, Jíra Zátopa S R S N. 
   Letha 1635 za fojta Jíry Kolářového položil Petr Nejedlej 
za grunt ouřadu radějovskému 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Jana (nedopsáno). 
                (bez čísla) 
   Letha Páně 1640 za fojta Pavla Kavalíra a tehdejšího ouřadu 
jest tento grunt po zlý paměti Petra Nejedlového prodán zase 
Pavlovi Vojtkovému za summu 30 zl, placením ročně po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecní Mathouš 
Karvinský a Pavel Štěpánců S R S a N. 
 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra týž fojt s ouřadem 
prodali svrchu psaný grunt Václavovi Kopkovi za summu 30 zl na 
placení poročně 1 zl. Závdanku položil 1 zl, ten přijala obec 
radějovská. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké 
povinnosti Pavel Slováčků a Matouš Hanák S.R.S.A N. 
 
   Letha 1645 za fojta Mikuláša Javornického Václav Kopka 
z téhož gruntu ušel, fojt a starší prodali ten grunt Danielovi 
Koretovi za summu 30 zl, placením po 1 zl. Odevzd[án]. Rukojmě 
Jan Bukovský a Matouš Matulíků S R S a N. 
   Letha 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Daniel Korytnej(!) 
položil za rok 1645 a za rok 1646 a ten přijala obec 
radějovská 2 zl. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jíry Zátopy Daniel Korytář(!) 
položil ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec radějovská. 
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            (bez čísla) 
81 Vnově usedlej a nejprv vystavěnej 
 
   Pavel Bukovský na tomto gruntě osedlý jest, jemu od ouřadu 
radějovského to místo odevzdáno za volný a svobodný a v ničemž 
nezávadný. A tak má ten grunt novosadní zaplacený. 
   Stalo se letha 1637 za fojta Jana Nožičkového a jinších 
osob ouřadních ku pomoci přidaných to mu obec všemu místo 
dala. 
 
   Leta Páně 1639 za fojta Jana Filipového Pavel Bukovský 
prodal ten svrchu psaný grunt Martinovi Bukovskému za summu  
18 zl. Závdanku Martin položil, který Pavel Bukovský přijal  
6 zl a ročních peněz 1 zl, jež Pavel Bukovský přijal, ostatní 
summy platiti má poročně 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jura 
Hrachovský a Martin Sklenovský 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra Martin Bukovský položil 
za grunt svůj dvojích peněz za rok 1640 a za rok 1641, totiž   
2 zl. Ty přijal Pavel Bukovský. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Martin Bukovský 
položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal Pavel Bukovský. 
                                    (bez čísla) 
   Letha 1646 za fojta Jíry Kolářového Martin Bukovský položil 
a přijal Pavel Bukovský 1 zl. 
   Leta 1647 za fojta Jakuba Ondřejového Martin Bukovský 
položil a přijal Pavel Bukovský 4 zl. 
   Jakož měl Martin Bukovský dopláceti z grundtu svého 3 zlm, 
takový jest Pavel Bukovský z lásky bratrské jemu pustil a 
daroval. A tak Martin Bukovský má ten grundt docela a zouplna 
zaplacený a v ničemž nezávadný. 
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            (bez čísla) 
Panskej dům, jenž slove štalasnej 
 
   Letha 1637 s poručení JHM a s dovolením slovutného pana 
Jana Jakubovského, v ty časy ouředníka na Strážnici, ten dům 
panský, jenž slove štalasný, prodal jest od fojta Jana Nožičky 
a ouřadu radějovského Jírovi Rachovskému za summu 60 zl. 
Závdanku s tej summy při příštím drvozbírám letha 1638 dáti má 
12 zl, ostatní summy platiti jmá rok po roku po 2 zl. Odevzdán 
jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a placení 
toho zápisu ut s[upr]a do důchodův JHM ty všechny peníze 
náleží Jiřík Boček a Vašek Štěrba slíbili rukou společnou a 
nerozdílnou. 
            (bez čísla) 
   Leta 1641 za fojta Pavla Kavalíra ten grunt svrchu psaný od 
téhož fojta a starších Jura Boček koupil za summu 60 zl a po 
něm ten grunt poručený měl Jura Rachovský a místo závdanku 
leta 1638 do důchodův JHM při oužitku vinným odvésti 12 zl 
jměl. Na to odvedl bečku vína, tak jakž ouřad radějovský 
správu dává, osoby tyto: Jan Filip, Jakub Ondřejů a Jan 
Štípský. Pokudž to náležitě provede, má jemu těch 12 zl, 
pokudž sou do důchodův JHM odvedeny, vypsány bejti. Ostatní 
summu všecknu dopláceti má do důchodův JHM po 2 zl. Odevzdán 
jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a 
obecní Dobiáš Krištofů a Mikuláš Vítků S.R.S.N. 
   Letha 1645 za fojta Mikuláše Javornického Jura Boček 
položil peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jan Blanenský, písař 
důchodní do důchodů JHM. 
   Letha Páně 1646 za fojta Jíry Koláře Jíra Boček položil 
peněz ročních, totiž 1 zl. Ten přijal Jan Blanenský, písař 
důchodní do důchodův panských. 
   Letha Páně 1648 za fojta Jiříka Zátopy Jíra Boček položil 
peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jan Valnej, písař důchodní do 
důchodův panských. 
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               f 1a 
1 Sirotci nebožtíka Adama Němce 
 
   Jest jich trý, Ondra, Margeta, Dorota. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jakuba Němcova, 
bratra jejich, podle zápisu kněh novejch purkrechtních 12 zl  
15 gr. Ty jak jíti mají, zápis kněh purgkrechtních to šíře 
ukazuje. 
   Více jim náleží na vinohradě Jakubovi bratru jejich 
prodaný[m] 35 zl. Ty se platiti mají od letha [15]88 při 
Vánocích po 2 zl. 
   A na druhém vinohradě v Šumědi 35 zl, placení po 2 zl. 
          Pars 82 zl 15 gr. 
Dělíc tu summu na tři díly, přijde na každý díl po 27 ½ zl. 
 
   Ondra ten na díl svůj vinohrad vejš psaný dolní podle 
Štěpána Bělobrada v Šumědi ve 35 zl ujímá. 
   I poněvadž na díl jeho toliko se 27 ½ zl dostalo, povinen 
jest sestrám svým od letha [15]94 při Vánocích dopláceti 7 zl 
pořadně po 2 zl. 
   Strany krav při zápisu Jakuba Němcova o tom, za kým 
zůstávají, jest obšírněji v knihách purkrecht[ních] položeno. 
               f 1b 
   I nachází se, že jest těm sirotkům od Jakuba Němcova bratra 
jejich samým děvčatům dvěma do letha [15]93 položeno 7 zl 22 ½ 
gr.  
   A letha [15]93 Dorota, manželka po témž neboštíkovi 
Jakubovi zůstalá, zadržela 2 zl. A ostatek od letha [15]94 při 
Vánocích táž Dorota za vinohrad a za grunth po 6 zl pokládati 
má. 
 
   Letha [15]94 přijato od Jakuba Němcova za grunth 15 gr. 
   Více položeno od Jana Mikoláše Barinusového za vinohrad    
2 zl. 
   Téhož letha položil Ondra napřed psaný na díl svůj za 
vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]94 odvedeno sirotkům napřed psaným peněz hotových 
do truhlice na zadržalou napřed psanou sumu, kteréž Václavovi, 
zběhlému sirotku nebož[tíka] Václava Řehuše náležely, 3 zl    
19 gr 2 den. 
   Letha [15]95 přijato [od] Jana Bartysového za grunt 4 zl. 
   Též od něho přijato za vinohrad 2 zl. 
   Z toho dáno Ondrovi, s[irotku] n[ebožtíka] Adama Němce, že 
jej v nemoci opatrovali a smrti dochovali, 1 zl. 
   Téhož letha 95 Ondra sirotek napřed psaný ten jest umřel, 
spravedlnost jeho, což po něm zůstalo, na sestry jeho napřed 
poznamenané připadla, i našlo se peněz hotovejch 10 zl 22 ½ 
gr. 
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               f 2a 
   Item na Tomášovi Buchlovském z Petrova 1 zl, ten má letha 
96 položiti. 
   Item více na vinohradě po témž Ondrovi zůstalý, kterejž 
jest Martin Solga z Strážnice koupil v hoře Šumědi a ještě za 
něj dopláceti má od letha [15]96 při Vánocích podle ourody po  
4 zl, 44 zl. Rukojmě za dílo vinohradní i za placení Matouš 
Pavlíků, Ondra Peterků S R N. 
 
   A obzvláště těm dvoum sirotkům toto u Tomáše Buchlovského  
2 krávy, dva polštáře. 
   Jan Bartysů tolikýž má těch sirotků: 
   2 plachty konopné, jedna v šesti loktech, druhá v 8 
loktech. 
   Cíchu konopnú ve 9 loket. 
   A jednu truhlu pro šaty. 
   Ty se těm s[irotkům] vydati mají, když toho potřebovati 
budou. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Bartysového za grunth peněz 4 
zl. 
   Téhož letha přijato od Martina Solgy za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Jana Bartysového za grunth 4 zl. 
   Téhož letha přijato od Martina Solgy 4 zl za vinoh[rad] 
v Šumědi. 
   Letha 1598 přijato od Jana Bartysového za grunt 4 zl 
ostat[ních]. 
   Od Jana Solgy z Strážnice za vinohrad přijato 4 zl. 
   Na statku 39 Vaňka Krkavce odvedeno spravedlnosti těmto 
s[irotkům] po Martinovi sirotku zběhlým 5 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato za vinohrad od 
Jana Bartysového 2 zl. 
   Markytě dáno na díl její, které přijal Tomáš Zálešáků muž 
její z hotových peněz 20 zl. 
   Od Jana Solgy za vinohrad přijato 2 zl. 
   Jan Bartysů, což jest koliv při sobě měl šatů sirotku 
náležitých, jakž nahoře dotčeno, ty všecky vydal to[mu] 
sirotku. A tak za ním nic nepozůstává. 
               f 2b 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskova přijato od Jana Bartysova 
za vinohrad 2 zl. 
   Dáno do statku Jakuba Němcova přeplacených za grunt 4 zl. 
   Z statku Jakuba Němcova přijato za vinohrad přeplacených 
peněz, které Jan Bartysů pokládal, 6 zl. 
   Markytě dáno na díl její, které přijal Tomáš Zálešáků 
manžel její, 4 zl 7 ½ gr. 
   Od Martina Solgy za vinohrad přijato 2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Vaňka Krkavce přijato podli odvodu po 
s[irotku] zběhlým Martinovi 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato vyšlé 
spravedlnosti hotových peněz 3 zl 7 ½ gr. Ty přijal Tomáš 
Zálešáků na díl Markyty ženy své. 
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  Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Martina Solgy 
za vinohrad 2 zl. 
   Dorotě dáno z dílu jejího na ložní šaty 6 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Martina Solgy 
za vinohrad 4 zl. 
   Dorotě dáno na díl její hotových peněz 25 zl 15 gr. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato od Martina Solgy za 
vinohrad 2 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 1 zl a Dorotě 
též 1 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Režných 
na místě Martina Solgy za vinoh[rad] v Šumědi 4 zl. Z toho 
dáno Markytě na díl její 2 zl a Dorotě též 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Režného 
na místě Martina Solgy dvojích peněz za vinohrad po 2 zl –  
4 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 2 zl a Dorotě též 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Solgové za 
vinohrad 4 zl. Přijala z nich Dorota 2 zl a Markyta 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana 
Režnýho, náměstka Martina Solgy, lonských a letoších peněz    
6 zl. Z toho vzala Dorota 3 zl a Markyta 3 zl. 
               f 3a 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Režnýho za 
vinohrad ostatních 4 zl. A tak již vinohrad doplatil. 
   Z toho dáno Dorotě 2 zl a Markytě též 2 zl.        
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               f 5a 
2 Sirotci nebožtíka Jakuba Němcova 
 
   Jest jedna, Johanna a Dorota mateř její druhá. 
   Ten sirotek spolu i s mateří má na gruntě nebožt[íka] 
Jakuba Němcova otce svého podle knih purgkrechtních 
zaplaceného 44 zl.  
   Více náleží jim na ty dva díly vína po neboštíkovi 
Jakubovi, otci toho sirot[ka] zůstalýho, sedm věder vína.  
To když se prodá, mají se dluhové z toho zaplatiti. 
   Též jim náleží roubanice v Žadovci a včely jedny, ovec 
patero, klisna při gruntě jedna, vůz nedobrý. 
 
   Dluhové tito se zaplatiti mají: 
   Židovi Pinkusovi do Strážnice 21 zl 3 ½ gr. 
   Mikulášovi Nedoťalovi v Radějově 1 zl. 
   Martinovi Pavlovému 1 zl. 
   Ondrovi Martinovému 1 zl. 
   Švendovi z Radějova 1 zl. 
   Masaři radějovskému 1 zl 10 gr. 
   Janovi Vděkovému 7 gr. 
   Okáčovi ševci do Strážnice 8 gr. 
      Pars dluhu k zaplacení 26 zl 28 ½ gr. 
               f 5b 
   Více těm sirotkům náleží za víno prodané peněz hotovejch  
27 zl 18 gr. 
   Více na vinohradě, kterejž Jan Mikoláše Bartysového držel, 
náleží 27 ½ zl. 
             Summa všeho statku 89 zl 3 gr.  
   Z toho se snímá za dluhy nebož[tíka] otce jejich 26 zl  
28 ½ gr. I se[j]mouc takové dluhy z nadepsané sumy, zůstává 
čistého statku 62 zl 5 ½ gr. Dělíc tu sumu na dva díly, 
dostane se na jeden každej díl po 31 zl 2 gr 5 den. 
 
   Vydání z té hotové sumy: 
   Pinkusovi Židu 10 zl. 
   Drobnějších dluhuov napřed položenejch 5 zl 25 gr. 
   A Dorotě mateři dáno 11 zl 23 gr. 
 
   Letha [15]96 přijato od Jana Bartysového za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1597 a 1598 přijato od Jana Bartysového za vinohrad  
4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jíry 
Martinova za grunt 6 zl. Z toho vzal Jan Bartysů na díl Doroty 
ženy své 3 zl a na sirotka do truhlice vloženo 3 zl. 
   Též přijato od Jana Bartysova za vinohrad 2 zl. 
   A z statku Adama Němce za grunt přeplacených peněz přijato 
4 zl. Z toho dáno Janovi Bartysovi na díl Doroty ženy jeho  
2 zl. 
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   Do statku Adama Němce dáno za vinohrad nenáležitě 
pokládaných od Jana Bartysova a neměly těmto sirotkom 
pokládány býti 6 zl. 
              f 6a 
   Pinkusce Židovce dáno na dluh 5 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jíry 
Martinového za grunt 3 zl. Ty sou vydány Pinkusce Židovce. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana 
Bartysového za vinohrad 1 zl. Ten jest dán Pinkusce Židovce na 
dluh její, ještě se jí zůstává dodati 2 zl 3 ½ gr. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Bartysa 
za vinohrad 2 zl. Z toho dáno Pinkusce ostatek dluhu 2 zl 3 ½ 
gr. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato z gruntu Mathouše 
Velického 3 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše 
Velického za grunt 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše 
Velickýho za grunt 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Matouše 
Velického za grunt 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Matouše 
Velického za grunt 3 zl. Ty jsou dány Dorotě na díl její 
mateři. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Martina 
Bartoňového za g[runt] 3 zl. 
   Z statku Adama Němce přeplacených peněz přijato 6 zl. 
Z toho dáno Johance na díl její 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina 
Bartoňového za grunt 3 zl. Ty sou vydány Johance na mentlíček. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Martina 
Bartoňového 3 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Václava 
Janečkového na místě Martina Bartoňového za g[runt] 3 zl. Ty 
jsou vydány Johance na díl její. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Václava Janečkového 
přijato za grunt 3 zl. Ty sou vydány Johance na díl její. 
              f 6b 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Václava 
Janečkového přijato za grunt 3 zl. Ty sou vydány Johance. 
   Leta 1618 přijato z důchodův J.M.Páně na vyšlou 
spra[vedln]ost 10 zl 26 gr 3 ½ den. Ty sou dány Johance a dáno 
jí rži 27 m[ěřic], v penězích každou měřici po 12 gr. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Václava 
Janíčkového přijato za grunt peněz ročních 3 zl. Ty jsou 
vydané Johance na díl její. 
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               f 7a 
3 Sirotci nebožtíka Matěje Nožičkova 
 
   Jest jeden, Ondra a Kuna mateř jeho druhá, ten Ondra při 
mateři zůstává. 
   Vyhledalo se jim na oba díly hotových peněz s kladení 
Matěje Vlkova 12 zl 21 gr. 
   Z toho dáno Kuně napřed psanej 6 zl 10 ½ gr a na Ondru při 
právě zůstává též 6 zl 10 ½ gr. 
   Více co témuž sirot[kovi] z vinohradu Jana Mlynáře náležeti 
bude, který drží v hoře Gruntích, to se má vyhledati. 
   I vyhledalo na témž vinohradě výš psaným Jana Mlynáře  
41 zl, přijde na každý díl 20 zl 15 gr. Ta spravedlnost jim 
jíti má, když se do Brodu od letha [15]93 vyplní 1 ½ zl. 
 
   Letha [15]93 položil Jan Mlynář za vinohrad dvojích peněz 
do truhlice 3 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1598 přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 3 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jana 
Mlynáře za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Jana Mlynáře 
za vinohrad 3 zl. 
               f 7b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka půjčeno z peněz tomuto 
sirotku náležitých Janovi Mlynářovi, otčímu jeho, hotových   
20 zl. Za tu summu uvolil se Jan Mlynář tomu sirotku vyplniti 
28 zl placením od letha 1602 po 5 zl. Místo rukojemství 
podstavil tomu sirotku vinohrad svůj v Gruntích, aby jej neměl 
moci žádnému prodávati, podstaviti ani profrejmarčovati, 
pokudž by tomu sirotku té sumy nevyplatil. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Mlynáře 
na dluh svrchu psaný 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Mlynáře 
na dluh ut s[upr]a 4 zl. 
   Jan Mlynářů srazil sobě dílu svého po Kuně manželce své na 
vinohradě 20 zl 15 gr. 
   A což jemu bylo půjčeno peněz, tolikýž sobě srazí na díl 
Kuny manželky své 6 zl 10 ½ gr.  
   A tak díl manželky své všecken přijal.       
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               f 9a 
4 Nápadníci nebožt[íka] Martina Vaňkového 
 
   Jest jich kromě Ondry štvero i s macochou, Jan, Jíra, 
Václav a Barbora macocha jejich štvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti při spravování novejch 
register mimo to, což sou na vinohradech, šatstvu, dobytku, 
též penězích přijali. 
   Mimo to ještě k doplnění dílu jejich každému se toto 
dodati: 
   Barboře 10 zl 15 gr 6 den. 
   Janovi 12 zl 15 gr 2 ½ den. 
   Jírovi 21 zl 14 gr 2 ½ den. 
   Václavovi 112 zl 11 gr. 
       Pars 156 zl 26 gr 4 den. 
 
   Ta summa, kteráž se těm osobám vydati má, za níže psanými 
osobami zůstává: 
   Item na gruntě Ondry, bratra jejich 66 zl 7 gr 2 ½ den. 
   Item za bečku vína Ance Polce prodanou 21 zl. Tu sou Ondra 
výš psanej z Janem bratrem svejm prodali, povinni sou takové 
peníze na právo položiti. 
   A při právě hotovejch vyšlejch peněz zůstává 69 zl 19 gr 1 
½ den. 
   Týž dáno Václavovi 2 zl 10 gr. 
               f 9b 
   Letha [15]93 a [15]94 přijato od Ondry Martina Vaňkovýho za 
grunth svůj peněz purgkrechtních dvojích po 10 zl - 22 zl 15 
gr. 
   Z toho dáno od spravování statku a vkladu do novejch 
rejster Václavovi Letovskému 3 zl. 
   Janovi dáno na díl jeho 3 zl. 
   Jírovi dáno na díl jeho 3 zl. 
   Václavovi dáno na díl jeho 13 zl 15 gr. 
   Letha 94 odvedeno napřed psaným sirotkům na vyšlou 
spravedlnost jejich 19 zl 15 gr, kteréž náležely Matějovi 
nebožky Dorothy Kožovy. Ty jim jíti mají od letha [15]95 po 7 
zl. 
   Více jim dáno na vyšlou spravedlnost jejich 11 zl 5 gr, 
kteréž náležely Pavlovi neboštíka Václava Bělíka, sirotku 
zběhlému. 
   Na to jest do truhlice vloženo 5 zl a ostatek se jim 
platiti má z gruntu Martina Bělíka po 1 zl. 
   Letha [15]95 přijato z gruntu Ondry Martina Vaňkového 10 
zl. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho. 
   Téhož letha dáno Jírovi na díl jeho 5 zl. 
   Janovi též dáno na díl jeho 6 zl 19 gr. 
   Václavovi dáno na díl jeho 14 zl. 
   Barboře též dáno na díl její 4 zl. 
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              f 10a 
   Letha [15]96 přijato z gruntu Ondry Martina Vaňkova 10 zl. 
Ty sou vydány Václavovi na díl jeho. 
   Téhož letha [15]96 přijato po s[irotku] Doroty Kožové od 
Mikuláše Tkadlce 7 zl. 
   Vydáno Janovi, dáno ostatek dílu jeho, což mu ještě 
náleželo 2 zl 3 ½ gr. A tak tu více nic nemá. 
   Barboře též dáno ostatního dílu jejího 5 zl 22 ½ gr. A tak 
tu nic více nemá. 
   Jírovi též dáno na díl jeho 10 zl. A tak se jemu ještě 
dodati má 2 zl 22 ½ gr. 
   Václavovi dáno na díl jeho 12 zl 2 gr. Dodati se mu má 
ještě 54 zl 16 gr. 
   Letha [15]97 přijato od Ondry Martina Vaňkova za grunt 10 
zl. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho. 
   Letha 1598 přijato od Ondry Martina Vaňkova za grunt 10 zl.  
Z toho dáno Jírovi ostatek dílu jeho 1 zl 21 gr 6 den a 
Václavovi též dáno na díl jeho 8 zl 8 gr 1 den. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato z statku 
n[ebožtíka] Václava Bělíka po s[irotcích] zběhlých 5 zl. Ty 
sou vydány Václavovi na díl jeho. 
   Z statku n[ebožky] Doroty Kožové přijato podli odvodu po 
s[irotku] zběhlým peněz hotových 5 zl. 
   Přijato od Ondry a Jana, jakž napřed položeno, za bečku 
vína prodanou, což mimo díly jejich dodati přišlo, 13 zl 8 gr  
5 den. 
   Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 zl 19 gr 5 den. 
   Jírovi též dáno ostatek dílu jeho 1 zl. 
   Václavovi dáno z peněz přijatých z statku n[ebožky] Doroty 
Kožové 5 zl. 
   Více jemu vydáno peněz z tej bečky vína pozůstávajících  
9 zl 18 gr 6 den. 
              f 10b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato z statku 
n[ebožtíka] Václava Bělíka podli odvodu napřed psaného 1 zl. 
Ten jest vydán Václavovi na díl jeho. 
   Zuostává se jemu ještě dodati na díl jeho 7 zl 24 gr. 
   Václavovi dáno hotových peněz na těch 7 zl 24 gr 2 den ut 
s[upr]a na díl jeho 5 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z statku 
n[ebožtíka] Václava Bělíka podli odvodu po s[irotcích] 
zběhlých 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho.    
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              f 13a 
5 Sirotci nebožt[íka] Jana Dukova 
 
   Jest jich dvý, Ondra a Zuzana, ty sou oba v městeč[ku] 
Velikej při Eliášovi, otčímu svém. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti do letha [15]93 z gruntu 
Eliáše, otčíma jejich, na kderém nyní jest Petr Honzuov podle 
odvedení Eliáše, otčíma jejich 57 zl. Ta všecka summa má se 
platiti z gruntu Petra Honzového po 6 zl. 
   A více aby ti sirotci jakou spravedlnost jmíti měli, o tom 
se neví. 
 
   Letha [15]94 přijato od Ondry Řehuše za grunth peněz 
purgkrechtních do truhlice 6 zl. Omylem napsáno, mají býti 
zapsány při statku Jana Duchkového. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato na vyšlou 
spravedlnost do truhlice sirotčí hotových peněz 15 zl 25 gr ½ 
den. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato z peněz po 
s[irotcích] zběhlých, kteréž se J.M.Pánu dostaly a jsou těmto 
s[irotkům] na dluh panský odvedeny a z zápisu sňato 4 zl. 
   NB. Václavovi Dukovýmu půjčeno z těchto sirotků peněz, 
jakožto strejci jejich, z poručení pana ouředníka summy 12 zl. 
Má je oplatiti potřikráte počna letha 1602, totiž po 4 zl. 
Rukojmě za to Jan Mlynářuo, Jan Holých Staněk, Tomáš Zálešáků, 
Lukáš Mlynářuo S.R.S.N. 
              f 13b 
   Letha 1602 za fojta Jan Krejčířového dáno Zuzanně do 
Kuželového, které přijal Lukáš muž její, 7 zl 25 gr ½ den. 
   Od Václava Dukova přijato na půjčku ut s[upr]a 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového od Václava Dukova 
přijato na půjčku ut s[upr]a 3 zl. 
   Zuzanně dáno na díl, které přijal muž její 5 zl. 
   Od Václava Dukového přijato na dluh je[ho] půjčený 3 zl. Ty 
sou vydány Ondrovi na díl jeho. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato od Václava Dukova na 
půjčku ostatních peněz 4 zl. Ty přijal Ondra na díl svůj. 
   Ondra a Zuzanna zemřeli a dílův svých nedobraných po sobě 
zanechali 38 zl 4 gr 6 den. Ta spravedlnost připadla na 
Václava Dukového, strejce těch sirotků, a dítky od Matouše 
bratra jeho zplozený, do Kuželového, přijde na dva díly po  
19 zl 2 gr 3 den. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od obce 
radějovské na dluh jejich obecní 9 zl. Ty přijal Václav Duků 
nápadu ut s[upr]a. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od obce 
radějovské na dluh jejich 9 zl. 
   Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou 
spravedlnost na dluhu zůstávající 20 zl 4 gr 6 den. V těch 
penězích přijal obilí Václav Duků na nápad svrchu psaný. 
 



 

 

      13 
              f 15a 
6 Sirotci nebožtíka Jana Duchkového 
 
   Jest jich dvý, Kače, Zuzanna a Margeta mateř jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti z gruntu Ondry Řehušova a 
z vinohradu v Husí hoře, kterej Jakub Hanzlů drží, do letha 
[15]93 peněz vyšlejch 52 zl 15 gr. 
   A ještě mimo ty vyšlé náleží na tom vinohradě dopláceti od 
letha [15]94 při Vánocích po 3 zl – 56 zl. 
   Týž náleží na gruntě Ondry Řehuše dopláceti od letha [15]94    
8 zl. Ty má takto položiti: letha [15]94 6 zl a letha [15]95 2 
zl. 
 
   Vydáno z té hotové summy: 
   Item Margetě, mateři těch sirot[ků], dáno podle sečtení   
30 zl. 
   A mimo to zůstává na ty sirot[ky] při právě hotových peněz 
22 zl 15 gr. 
   A tak mateři těch sirotkuov ještě příde doplniti dílu 
jejího 8 zl 25 gr. 
   A na sirot[ky] též bude náležeti každému po 38 zl 25 gr. 
 
   Letha [15]93 přijato od Ondry Řehuše za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Letha [15]94 přijato od Jakuba Hanzlovýho za vinohrad 3 zl. 
Z toho dáno Margetě, mateři těch sirot[ků] 3 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Ondry Řehuše za grunt peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
              f 15b 
   Téhož leta přijato od Hanzle za vinohrad 1 zl. Ten jest 
vydán za dluhy nebož[tíka] otce jejich. 
 
   Více tomu sirot[ku] Kateřině náleží, jakž níže poznamenáno,  
toto: 
   Duchna 1                    Prostěradlo tenké 1 
   Peřina 1                    Plachetka oděvací tenká 1 
   Polštář 1                   Čepice popelicí 1 
   Cícha konopná 1             Kabátek šamlatovej 1 
   Plachta koudelná 1          Roušek[!] velká 1  
   Rukávce tenký 2             Skříně 1 
   Letnice tenká 1             Truhlice 1 
   Fěrtoch tenký 1             Plátna 1 ½ lokte 
   Fěrtoch konopný 1           Konopí kyty 2 
 
   To všecko Škrabalka v moci své majíc, tomu sirotku 
dochovati má. Též více jedna měřice rži 1 zl. 
   Více hotovejch peněz v truhlici bejti má, které se 
z vinohradu Fryzáku položily, 1 zl 15 gr. 
   Za krávu a šaty na Mikolášovi Bartysovi 3 zl 14 gr. Ty se 
je[mu] letha [15]96 položiti mají. 
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   Letha [15]96 položil Jakub Hanzlů za vinohrad 1 R. 
   Více přijato za krávu a šaty od Mikoláše Bartysového 3 zl  
14 gr. 
   Letha [15]97 přijato od Hanzle za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1598 přijato od Hanzle za vinohrad 3 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Hanzle za 
vinohrad 3 zl. 
   Téhož letha ut s[upr]a Škrabal všecky šaty svrchu psané, 
Kateřině s[irotku] náležité, k opatrování odvedl Ondrovi 
Nožičkovi a mají je vydati, když toho potřebovati bude. 
              f 16a 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jakuba 
Honzova za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jakuba Honzova 
za vinohrad 1 zl 15 gr. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Davida 
Holomka na místě Jakuba Honzova za vinoh[rad] 3 zl. Ty sou 
vydány Kateřině na díl její a dány sou šerhovi od vězení. 
   A což více spravedlnosti jí náleželo, ta jest na Jeho 
[Mil]ost Pána obrácena pro její neřádné se ve dvoře 
strážnickým panským, když za husopasku byla, chování, kteréžto 
spravedlnosti našlo se 35 zl 25 gr. 
   K ruce J.M.Páně na těch 35 zl 25 gr přijato po Kateřině, 
s[irotku] zběhlým, 27 zl 14 gr. 
   Leta 1612 za fojta Viktorina Podolskýho jakož zuostávalo na 
dluhu za J.M.Pánem vyšlé spravedlnosti 22 zl 15 gr, ta jest 
z dluhu panského poražena. 
   Leta 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Davida Holomka 
Žida za vinohrad 4 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Davida Holomka 
zadržalých peněz za Husí horu 27 zl. A tak ten vinohrad 
doplatil. Tych 27 zl přijala Kateřina na díl svůj. 
   Vyhledalo se podle register, že jest na JM Pána přebráno 
peněz tomuto s[irotku] náležejících 8 zl 5 gr. 
   Ta Kateřina JM Pána i pana ouředníka nejednou 
zaměstknávala, až i leta 1620 při památce Hromnic JM Pánu 
suplikovala, ale jest jí odpověď dána, že jí nic nenáleží.    
A tak jí poručeno, aby více zaneprázdnění nečinila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      15 
              f 18a 
7 Sirotci nebožtíka Tomka Vojtka 
 
   Jest jich trý, Jan, Pavel, Dorota a Anna mateř jejich čtvrtá.  
Jan ten j[es]t ženatý, Pavel a Dorota při mateři zůstávají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých 
velikých v listu 147, a to takto: 
   Na gruntě Jana Hanáka, otčíma jejich, na kderémž Anna 
Tomkova mateř jejich jest, 100 zl. 
   A na vinohradě v Beraní hoře 130 zl. 
 
   Na tu summu položeno jest s podsedku na ty sirotky dvojích 
peněz po 4 zl – 8 zl. 
   Anna, mateř těch sirot[ků], na podsedku svém sobě sráží   
57 zl 15 gr. 
   Jan z těch sirot[ků] ten vinohrad ujal a na něm sobě 57 zl 
15 gr dílu svého srazil. A tak mimo to Pavlovi a Dorotě, 
bratru a sestře své, dopláceti má 72 zl 15 gr. 
   Na to zadrželých peněz 7 zl 15 gr položiti má a ostatek od 
letha [15]94 po 4 zl pokládati. 
   A Anna, mateř těch sirot[ků], mimo díl svuoj sražený a těch 
8 zl položených ještě Pavlovi a Dorotě od letha [15]94 
dopláceti má 34 zl 15 gr při Vánocích po 3 zl. 
   A tak ti dva sirot[ci] Pavel a Dorota i s těmi od Jana 7 zl 
15 gr zadržalými a též těmi 8 R od nebožtíka Hanáka, otčíma 
jejich, položenými mají míti hotových při právě do letha 
[15]93  15 zl 15 gr. 
              f 18b 
   Letha [15]94 přijato od Jana, bratra napřed psanejch 
sirotkuov, za vinohrad zadrželejch peněz 7 ½ zl. 
   Téhož letha [15]94 přijato od Jana za vinohrad 4 zl. 
   Letha [15]94 přijato od Tomky Vojtkové za grunth 3 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jana za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Anny Tomkové za grunth 3 zl. 
   Téhož letha přijato od Jana Tomkovýho za vinohrad 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Martina Klúčka za grunth 3 zl. 
 
   Téhož letha [15]97 přijato od Jana Tomkového za vinohrad 4 zl. 
   Dáno Pavlovi na díl jeho 6 zl. 
   Letha 1598 přijato od Martina Kloučka 3 zl. 
   Od Jana Tomkového za vinohrad 4 zl. 
   Z toho dáno Pavlovi na díl jeho na hospodářství 6 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Martina 
Kloučka za vinohrad a grunt 5 zl. 
   Též přijato od Jana Tomkového za Lhoty za vinohrad 4 zl. 
   Dorota sirotek ut s[upr]a pustila Janovi Tomkový[mu] na 
vinohradě, kteréž jí platí, summy 30 zl za tou příčinou, aby 
Jan do dílu mateřiného, kteráž zemřela, nic neměl, nežli samej 
Dorotě náležeti má, cožhokoliv málo nebo mnoho bude. A tak Jan 
Tomků ještě mimo těch 30 zl za ten vinohrad doplatiti zůstává 
19 zl placením po 4 zl. 
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   Dorotě dáno na díl její z hotových peněz 8 zl. 
   Pavlovi též dáno na díl jeho 8 zl. 
                  f 19a 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jíry 
Petrášového za grunt 5 zl. 
   Dorota sirotek ut s[upr]a pustila Pavlovi bratru svému dvě 
roubanice za tou příčinou, aby on do dílu mateřiného, kteráž 
zemřela, nic neměl, nežli summy Dorotě to náležeti bude. 
Act[um] v přítomnosti obou stran. 
   Od Jana Tomkového přijato za vinohrad 4 zl. Ty jsou vydány 
Pavlovi na díl jeho. 
   Dorotě dáno z hotových peněz na díl její 15 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jíry 
Petrášového za grunt 4 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její  
2 zl. 
   Pavlovi vydáno na díl jeho 8 zl 15 gr. 
   Od Jana Tomkového za vinohrad přijato 2 zl. Ty sou vydány 
Dorotě na díl její. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry 
Petrášového za grunt 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry 
Petrášového za grunt 5 zl. Ty přijal Pavel na díl svůj. 
   Od Jana Tomkového za vinohrad přijato 4 zl. 
   Jakož Pavlovi náleželo dovzíti dílu jeho otcovského sumy 
všeckej 20 zl, takové peníze prodal Václavovi Martina 
Vaňkového za hotových 5 ½ zl. A tak již ty peníze Václav švagr 
jeho sobě bráti bude ut s[upr]a. 
   Václavovi Martina Vaňkového dáno na těch 20 zl skoupených   
4 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry 
Petrášového za grunt 5 zl. Ty přijal Václav Martina Vaňkového. 
   Od Jana Tomkového za vinohrad přijato 4 zl. Ty přijal 
Václav Martina Vaňkového. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky položil Jan Tomků za 
vinohrad v Beraní hoře 3 zl. Ty přijal Matěj Bešťák, náměstek 
n[ebožtíka] Václava Martina Vaňkového. 
              f 19b 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka položila Dorota, manželka 
Jana Tomkového, za vinohrad v Beraní hoře ostatních peněz  
2 zl. 
   A tak ten vinohrad zouplna docela doplacen. 
   Ty dva zlatý přijal Matěj Bešťák na díl Doroty manželky 
své.    
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              f 22a 
8 Johanně, dceři neb[ožtíka] Václava Rožka 
 
   která jest ve Lhotě Tvarožnej vdaná, má jí býti hotových  
13 zl 11 gr. 
   A za Lidou, sestrou též Johanny, 1 zl 19 gr. 
   A při právě hotových jest 1 zl 6 gr 1 den. 
   A mimo to ještě tej Johanně dopláceti má za vinohrad 
v Beraní hoře Jan Číšpivo, otčím její, 10 zl 15 gr 6 den.  
   Ty jsou všeckny vyšlé a za ním zadržalé zůstávají. 
 
   Letha 1594 dáno Johanně na díl její 4 zl. 
   Více dáno Johanně 1 zl. 
   Letha [15]94 položil za vinohrad Jan Číšpivo peněz 
zadržalejch 10 zl 15 gr 6 den. Ty sou vydány Johanně nadepsané 
všech 10 zl 15 gr 6 den. 
   Více jí dáno na díl její 1 zl 19 gr. 
   A tak ta Johanna více žádné spravedlnosti nemá. 
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              f 24a 
9 Sirotci nebožtíka Jíry Miláčka 
 
   Jest jich dvý, Martin a Staněk. Martin ten zradil ze dvora 
panského a nemálo Židům i panské čeládce pokradl, Staněk ten 
jest ženatý s vůlí panskou. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Rakova oběma 
20 zl. 
   Na to jest položeno 15 zl a ostatek od letha [15]94 při 
Vánocích jest povinen pořadně pokládati po 3 zl. 
 
   Vydáno z těch 15 zl výš psaných: 
   Item Martinovi, když byl v službě ve dvoře panském, dáno   
2 zl. 
   Item Staňkovi dáno na díl jeho 10 zl. 
 
   Letha [15]94 přijato od Jiříka Raka za grunth peněz 
purgkrechtních s[irotkům] napřed psaným 3 zl. 
   Jakož jest Martinovi, vejš psanému sirotku zběhlému, 
náleželo spravedlnosti 7 zl, ta jest odvedena sirotkům Jana 
Stožkova. 
   Letha [15]95 přijato od Jíry Rakova za grunth peněz 
purgkrechtních ost[atních] 2 zl. A tak za grunt doplaceno. 
              f 24b 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového dáno Jeho [Mil]osti Pánu 
peněz hotových po Martinovi, s[irotku] zběhlým, což je[mu] i 
po Staňkovi, bratru jeho zemřelém, přišlo 8 zl. 
   A tak ti sirotci žádné spravedlnosti nemají. 
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              f 26a 
10 Sirotci nebožt[íka] Jana Stoškova 
 
   Jest jedna, Zuzana, ta jest ve vsi Radějově vdaná. 
   Vyhledalo se jí podle bedlivého na tom sedění a vyhledání 
z gruntu, vinohradu a dobytku mimo splacení dluhu po 
nebožt[íku] otci jejím všeho 129 zl 14 gr 5 den. 
   Na kteroužto summu jest tej Zuzanně a Šimkovi muži jejím[u] 
podle sečtení 104 zl 25 gr do letha [15]92 vydáno a tak se jí 
ještě na díl její doplniti má 24 zl 19 gr 5 den. 
   Jest na to při právě vyšlých 19 zl 4 gr 5 den. 
   A mimo to za Janem Višenkou zadrželých peněz z vinohradu   
1 zl 15 gr. 
   A za Matoušem Pavlíkovým též z vinohradu zadrželých zůstává 
4 zl. 
 
   Letha [15]94 Matouš Pavlíků položil za vinohrad peněz 
zadržalejch do truhlice s[irotčí] 4 zl. 
   Téhož letha položil Jan Višenků zadržalejch za vinohrad  
1 zl 15 gr. Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 zl. 
   Letha [15]94 odvedeno výš psaným sirotkům na vyšlou 
spravedlnost jejich 7 zl. 
   Na to jest hotových v truhlici 3 zl a ostatek se z gruntu 
Jiříka Raka vyplniti má. 
   Letha [15]94 dáno Zuzanně na vyšlou spravedlnost peněz 10 
zl. 
   Více vydáno Zuzanně na díl její 4 zl 15 gr. 
   Letha [15]95 vydáno Zuzanně na díl její ostatní peníze. 
   A tak tu žádné spravedlnosti více jmíti nebude. 
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              f 29a 
11 Sirotci neboštíka Jíry Pavlíkova 
 
   Jest jich patero, Jan, Václav, Kateřina, Anna, Markéta a  
Zuzanna mateř jejich šestá. Jan ten jest ženatý, Kateřina 
vdaná, Markéta při mateři zůstává, Václav ten jest umřel, 
spravedlnost jeho na Annu sestru jeho připadla. Kterážto Anna 
jsouce děvče šlakem poražena u Kateřiny sestry své ve Lhotě se 
chová. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě a vinohradu 
Kašpara podle zápisu kněh purkrechtních 150 zl. 
   Na to jest letha [15]92 a [15]93 položeno 7 zl. 
   Více na druhém vinohradě v též hoře, kterej drží Jan, jeden 
s těch sirot[ků] vejš psaný[ch], 50 zl. 
   Item za krávy mateři prodané 4 zl. 
   Item za klisnu a krávu Kateřině, též za roubanici jí 
prodanou 9 zl. 
   Item na vinohradě v Gruntech Janovi Matouškovému prodaný   
30 zl. 
   Item za bečku vína prodanou přijato 24 zl. 
                Summa toho 267 zl. 
              f 29b 
   Z toho se na dluhy snímá 29 zl 14 gr a komu jest co dáno, 
níže se poznamenalo. 
 
   Vydání na dluhy: 
   Do vsi Rybek Mackovi Havlovému 15 zl. 
   Abrahamovi Židu do Strážnice 3 zl 15 gr. 
   Zadrželých peněz za grunth 7 zl. 
   Izákovi Baldinému muži dáno 1 zl 10 gr. 
   Od sklepu a za dolevky na víno 19 gr. 
   Pinkusce Židovce dáno 1 zl. 
   Do Vrbky Jakubovi Drašťovému 1 zl. 
      Pars vydání na dluhy 29 zl 14 gr. 
   A tak mimo sražené dluhy zůstává 237 zl 16 gr. 
 
   I poněvadž táž napřed psaná Anna na zdraví svém jest 
nedostatečná a šlakem poražena, na ni se předně 20 zl summa a 
ostatek dělíc tu summu, přijde na jednoho každého na těch 6 
nápadníků každému toto:          

   f 30a 
   Janovi 36 zl 7 gr 4 ½ den. 
   Kateřině 36 zl 7 gr 4 ½ den. 
   Markétě 54 zl 11 gr 3 den. 
   Anně i s těmi 20 zl výše psanými, též z dílem po 
neb[ožtíkovi] Václavovi bratru jejím na ni připadlým 74 zl    
11 gr 3 den. 
   A Zuzanně mateři jejich 36 zl 7 gr 4 ½ den. 
   Kašpar, muž Zuzanny mateře těch sirot[ků], ten sobě díl 
manželky své na gruntě srazil 32 zl 7 gr 4 ½ den. 
   Též jest přijala Zuzanna krávu ve 4 zl. 
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   A tak mimo vydání na ty dluhy má bejti při právě hotovejch 
kromě těch 7 zl od Kašpara zadrželých 1 zl 16 gr. 
 
   Vydání vejše psaným sirotkům: 
   Item Jan na vinohradě svém v hoře Telecníku[!] srazí sobě 
na díl svuoj 36 zl 7 gr 4 ½ den a ostatek 13 zl 22 gr 2 ½ den 
platiti má od letha [15]92 po 4 zl. Na to zadržel do letha 
[15]93 4 zl. 
   Kači těch 8 zl za klisnu, krávu a roubanici se na díl její 
sráží. 
   Jan Matoušků do letha [15]93 zadržel 3 zl a od letha [15]94 
platiti má při Vánocích rok po roku až do vyplnění summy 27 zl 
po 3 zl. 
              f 30b 
   Letha [15]94 přijato od Kašpara Kašného za grunth svůj 
peněz purgkrechtních sirot[kům] napřed psaný[m] 7 zl. 
   Téhož letha [15]94 položil Jíra Hunků za vinohrad napřed 
psaný na místě Jana Matouška dvojích peněz po 3 zl – 6 zl. 
   Téhož letha [15]94 položil Jan Pavlíků za vinohrad 2 zl.  
   Z té sumy položené vydáno Ance na díl její 3 zl. 
   Letha [15]95 položil Kašpar Kašnej za grunth svůj peněz 
purgkrechtních dvojích 7 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jíry Hunky za vinohrad 1 zl. 
   Téhož letha [15]95 přijato od Jana Pavlíka za vinohrad  
2 zl. 
   Z té summy dáno Kateřině na díl její 6 zl a Ance dáno též 
na díl její 3 zl.  
   Více dáno Kateřině na díl její 1 zl 15 gr. 
   Abrahamovi Mojžíšovi Židu dáno za dluh 2 zl 7 ½ gr. 
   Pinkusce Židovce za dluh dáno 2 zl 22 ½ gr. 
   Letha [15]96 přijato z vinohradu od Jana Pavlíka peněz 2 zl. 
   Téhož letha [15]96 přijato od Kašpara Kašného za grunth 
peněz purgkrechtních 7 zl. 
   Též přijato od Jíry Hunky za vinohrad 2 zl. 
   Téhož letha [15]96 dáno Ance na díl její 2 zl. 
   Téhož letha dáno Kateřině na díl její 4 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Kašpara Kašného za grunth 7 zl. 
   Téhož letha [15]97 přijato od Jíry Hunky za vinohrad 2 zl. 
   Téhož letha přijato od Jana Pavlíkovýho za vinohrad 2 zl. 
Z to[ho] dáno Ance na díl její 2 zl. 
              f 31a 
   Letha [15]97 našlo se podle vyhledání z rejster 
horenskejch, že neboštík Jíra Pavlíků za vinohrad dlužen 
zůstal v hoře Telecí 27 zl. Ty se ze všech dílů sníti mají. 
   Téhož letha dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Kobloučny[?] 
na dotčený dluh 6 zl. 
   Ance Jursáčce a Kapounkovi do Lideřovic dáno 21 zl. 
   Letha 1598 přijato za grunt od Kašpara Kašného 7 zl. 
   Též přijato od Jíry Huňky za vinohrad 2 zl. 
   Od Jana Pavlíkového za vinohrad přijato 2 zl. 
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   Z toho dáno Ance chromé na díl její 2 zl a z dílu jejího 
poraženo za dluh ut s[upr]a, což na ni ze dvou dílů, z jejího 
a po Václavovi připadlého 9 zl. 
   Kateřině dáno též na díl její 2 zl a z dílu jeho za dluh ut 
s[upr]a, což na ni přišlo, poraženo 4 zl 15 gr. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Kašpara 
Kašného za grunt 7 zl. 
   Též přijato od Jana Pavlíkova za vinohrad 2 zl. 
   Též přijato od Jíry Huňky za vinohrad 2 zl. 
   Kateřina což se jí na díl její dodati zůstávalo, totiž  
16 zl 7 gr 4 ½ den, takové peníze Kašparovi Kašné[mu] prodala. 
A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihla. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Kašpara 
Kašného za grunt 4 zl. 
   Od Jíry Huňky za vinohrad 1 zl. 
   Od Jana Pavlíkového za vinohrad přijato 2 zl. Ty sou vydány 
Ance chromé na šaty na díl její. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Kašpara Kašnýho 
za grunt 3 zl.  
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Kašpara 
Kašného za grunt 1 zl 15 gr.  
   Ance chromé, která ve špitáli jest, dáno 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Kašpara 
Kašného za grunt 5 zl. 
   Od Jíry Huňky za vinohrad přijato 1 zl. 
   Ance dáno na díl její, která jest ve špitáli, 3 zl. 
              f 31b 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Huňky za 
vinohrad 2 zl. 
   Anně dáno do špitále na díl její 3 zl. 
   Od Kašpara Kašného za g[runt] přijato 4 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Kašpara 
Kašného za grunt 2 zl. Ty přijal muž Markytin na díl její. 
   Od Kašpara Kašného přijato za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán 
Anně na díl její. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Kašpara 
Kašného za grunt a za vinohrad 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl 
a Anně chromé 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Kašpara 
Kašného za grunt a vinohrad 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a 
Anně chromé 2 zl. 
   Anna chromá zemřela a dílu svého nedobraného po sobě jest 
zanechala 39 zl 11 gr 3 den. To připadlo na Markytu sestru 
její polovici, totiž 19 zl 20 gr, na Jana Zyglova, bratra 
strýčeného, též Dorotu sestru jeho, přijde na každý díl po 
9 zl 25 gr 2 ½ den. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Kašpara 
Kašného za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Janovi 
Zyglovi 2 zl. 
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   Od Zuzanny Huňkové na místě Jíry Huňky, manžela jejího 
přijato 2 zl. Z toho přijala Markyta 1 zl a Jan Zygl 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Kašpara 
Kašnýho za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Janovi 
Zyglovi 2 zl. 
   Od Zuzany Huňkové za vinohrad přijato 2 zl. Z toho vzala 
Markyta 1 zl a Jan Zygl 1 zl. 
   A skoupila táž Zuzanna od Jana Zygle na tom vinohradě za 
hotové 22 gr - 3 zl 15 gr. Zuost[ává] se za ten vinohrad ještě   
3 zl 15 gr. 
              f 32a 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Kašpara 
Kašného za g[runt] 4 zl. Z toho vzala Markyta 2 zl a Jan Zygl   
2 zl. 
   Od Jíry Huňky, muže Zuzanny Huňkové, za vinohrad přijato   
1 zl. Ty přijal Martin Mihalů, manžel Markytin. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Kašpara 
Kašného za g[runt] 4 zl. Z toho vzal Zygl 2 zl a Martin Mihalů  
2 zl. 
   Od Jíry Huňky přijato za vinohrad 1 zl. Přijal jej Martin 
Mihalů. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Kašpara Kašného za 
grunt přijato 4 zl. Z toho dáno Martinovi Mihalovému na místě 
Margety manželky jeho jednu polovici 2 zl. 
   Janovi Zyglovi nápadu po Anně chromé posledních peněz 10 gr 
2 ½ den. 
   Dorotě, sestře Jana Zygla, téhož nápadu předncích peněz  
1 zl 20 gr. 
   Od Jíry Slámky za vinohrad posledních ze statku n[ebožtíka] 
Jíry Huňkového přijato 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Martinovi 
Mihalovému. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Kašpara Kašného za 
grunt přijato 4 zl. Z toho dáno Martinovi Michalovému na místě 
Margety manželky jeho jednu polovici 2 zl. 
   A Dorotě nápadu tolikéž dáno 2 zl. 
   Leta 1617 za fojta Martina Kašparového od Kašpara Kašného 
přijato peněz ročních za grunt 4 zl. Dáno z nich Martinovi 
Michalovému na místě Margety manželky jeho 2 zl. 
   A Dorotě nápadu dáno též 2 zl. 
   Více přijato z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost 6 zl. 
Ty jsou vydány Margitě a dáno jí rži 15 měř[ic]. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Kašpara 
Kašného za grunt 4 zl. Dáno z nich Martinovi Michalovému na 
místě Margety, manželky jeho, 2 zl. 
   A Dorotě nápadu též 2 zl.             
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              f 35a 
12 Sirotci neboštíka Matouše Vyšaty 
 
   Jest jich patero, Kateřina, Dorota, Jan, Jíra a Kateřina 
mladší a Markyta mateř jejich šestá, při Šebestovi Mokřinovi 
otčímovi zůstávají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto: 
   Item na podsedku Šebesty Mokřinového otčíma jejich 90 zl. 
   Item na vinohradě v Husí hoře témuž otčímovi jejich 
prodanému 100 zl. 
   To obci ten grunth i vinohrad platiti má po sražení dílu 
jeho od letha [15]87 po 8 zl. 
   Též za ovce a půldruhej bečky vína mateři a otčímovi těch 
sirot[ků] prodaných 14 zl 20 gr. 
   Učiní toho, což otčím těch sirot[ků] platiti má, 204 zl     
20 gr. 
   Více za dvě bečky vína prodané 16 zl. 
         Summa toho všeho 220 zl 20 gr. 
   S toho se nejprve snímá Kateřině do Kopčan, aby ona žádné 
překážky na tejto sumě jiným sirot[kům] nečinila, 13 zl. 
   A tak mimo těch 13 zl sražených zůstává na těch 5 dílů vejš 
psaných 207 zl 20 gr. 
              f 35b 
   Dělíce tu summu na pět dílů na Dorotu, Jana, Jíru a 
Kateřinu mladší, též Markétu mateř jejich, přijde na každý díl 
po 41 zl 16 gr. 
   S té summy Šebesta Mokřinů otčím jejich díl Markéty 
manželky své, mateře těch sirotkuov, 41 zl jest sraženo. 
   A mimo ten sražený díl Šebesta výš psaný toto peněz 
purgkrechtních s podsedku, za vinohrad, též ovce a za víno 
jemu prodané vyplnil: 
 
   Letha 1587 
   Letha 1588 
   Letha 1589          Za těch 7 leth Šebesta majíce 
   Letha 1590          každý rok 6 zl klásti a tej summy 42 zl 
   Letha 1591          vyplniti, na to jest 39 zl 15 gr 
   Letha 1592          položil a zadržel 2 zl 15 gr. 
   Letha 1593 
 
   A více nachází se, že ten Šebesta dílu Dorotiného od Jakuba 
Drašťového 19 zl 1 gr koupil a mimo to vyzdvihl 6 ½ zl. 
   A více dvě bečky vína vzal tenž Jakub na díl Doroty, 
manželky své 16 zl. 
              f 36a 
   A tak již zouplna svou summu jest dovzal a mezi těmi 
sirot[ky] žádné spravedlnosti více nemá. 
   A mimo těch 6 ½ zl výš psaných na díl Dorotinejch vydaných 
zůstává při právě hotových do letha 1593 vyšlých 33 zl. 
   S toho dáno Kači do Kopčan 13 zl. A již ona mezi těmi 
sirot[ky] žádné spravedlnosti nemá. 
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   A od letha 1594 platiti se těm sirot[kům] má od otčíma 
jejich po 8 zl. 
 
   Letha 1594 přijato z gruntu n[ebožtíka] Šebesty Mokřiny 
peněz purgkrechtních s[irotkům] napřed psaným 6 zl. 
   Více přijato peněz zadržalejch 2 zl 15 gr. 
   Z toho dáno Jírovi na učení školní 1 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Margety n[ebožtíka] Šebesty Mokřiny 
za grunt její 6 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Václava Honzovýho za statek 6 zl. 
   Téhož letha [15]96 Václav Honzů odvedl půl vinohradu v Husí 
hoře v 50 zl Janovi, sirotku napřed psanému, na spravedlnost 
jeho, kteréž se témuž Janovi z dílu jeho sníti mají. 
   Z těch položených peněz dáno Janovi na díl jeho peněz na 
dílo vinohradné 3 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Václava Honzovýho za grunth 5 zl. 
              f 36b 
   Letha 1598 přijato za grunt od Václava Honzového 5 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jakuba 
Draště za grunt 5 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Jakuba Draště 
za grunt 5 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jakuba Draště 
za grunt 3 zl. 
   Jíra zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal 40 zl 16 gr. 
Ta spravedlnost připadla na Dorotu, Jana a Kateřinu, bratra a 
sestry jeho vlastní, přijde na každého po 13 zl 15 gr 2 den. 
   Jakubovi Drašťovi po Dorotě, manželce jeho, dáno 13 zl  
15 gr 2 den. A tak díl manželky své zouplna vyzdvihl. 
   Janovi dodáno dílu jeho i po Jírovi zemřelým 2 zl 1 gr  
2 den. A tak svou spravedlnost všecku vyzdvihl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového dáno z poručení Její 
Mil[osti] Paní Kateřině [škrtnuto Dorotě] na kožich z dílu 
jejího 17 zl. 
   Od Jakuba Drašče přijato za grunt 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba Drašče 
za grunt 5 zl. 
   Kateřině dáno na díl její, kterých přijala, Janovi bratru 
svému na živnost 10 zl. Oplatiti jí má ty peníze o posudku 
příštím letha 1604, rukojmě za to Jakub Draščuo[v]. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba Drašče 
za grunt 5 zl. 
   Od Jana přijato na dluh jemu půjčený 6 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato od Jana na dluh jemu 
půjčený 3 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.  
   Více dáno Kateřině mladší na kožich, když u pana Flance 
sloužila, 18 zl. 
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   Kateřina mladší ve dvoře umřela a dílu nedobraného i nápadu 
po Jírovi, bratru jejím, po sobě zanechala summy 37 zl 1 gr    
2 den. Ta spravedlnost její připadla na Dorotu, sestru její, a 
dítky od Jana zplozené, přijde každému po 18 zl 8 gr 1 den. 
              f 37a 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato z důchodův 
panských na dluh J.M.Páně vyšlé spravedlnosti 9 zl 2 gr 4 den. 
Ty přijala Dorota nápadu po Kateřině, sestře své. 
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              f 40a 
13 Margetě, dceři nebožt[íka] Urbana Vyšaty, 
 
   náleží ještě mimo prvnější vyzdvižení od starších 
radějovských 122 zl ½ gr dodati 17 zl 13 gr 1 ½ den. 
   Na to jest jí vyšlejch při právě 5 zl 13 gr 1 ½ den a na 
Janovi Matouškovému jí náleží za krávy, koně a vůz 12 zl. 
   Těch 12 zl za tím Janem Matoušovým zadržalé zůstávají, jest 
povinen když mu se oznámí, je položiti. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Matoušků za krávy, koně a vůz 
peněz zadržalejch 5 zl. 
   Více položil Jan Matoušků za svršky 2 zl. 
   Těch všech 7 zl vydány Margetě napřed psané. 
   Letha [15]95 vydáno z vyšlé spravedlnosti Margetě nahoře 
psané 5 zl 3 gr 1 ½ den. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového jakož náleželo Jírovi 
hrnčířovi do Strážnice po Markytě ut s[upr]a dluhu na Janovi 
Matoušovým 5 zl, takové peníze Jíra hrnčíř poněvadž jemu 
nebylo odkud zaplatiti, na přímluvu p[ana] Fridricha Tisty           
z Libštejna, ouředníka toho času na Strážnici, odpustil a na 
to se nikdá víc vztahovati nechce. 
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              f 43a 
14 Sirotci neboštíka Michala Balana 
 
   Jest jich šestero, Jíra, Václav, Kateřina, Běta, Anna 
Johanka a Kuna mateř jejich sedmá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih starých 
velikých v listu 157, a to takto: 
   Item na gruntě Zachariáše Nožičky 77 zl 15 gr. Na to jest 
s toho gruntu položeno toto: 
   Letha 1589 4 zl. 
   Letha 1590 Zachariáš položil 4 zl. 
   Letha 1591 položil Zachariáš 4 zl. 
   Letha 1592 položil 4 zl. 
   Učiní za ty štyri leta toho 16 zl. 
   Týž co jim více náleží těm sirot[kům] na vinohradě, kterej 
mateř jejich v Beraní hoře drží, to se má z register 
v horenskejch vyhledajíce v tato registra vepsati. 
   A co jest kterému s těch sirot[ků] vydáno, v registřích 
starších velikých v listu 57 a v regimentech o tom ještě 
položeno. 
   Též ti sirotci mají na vinohradě v Beraní hoře peněz od 
neboštíka otce jejich vyplacené spravedlnosti 46 zl. Ta 
spravedlnost jim jíti má, když Valenta Janouchů od letha 
[15]94   16 zl vyzdvihne. 
              f 43b 
   Ten vinohrad mateř těch sirot[ků] po smrti otce jejich 
koupila a tomu Valentovi Janouchovi po 4 zl pořadně pokládati 
má. 
   Letha 1594 při Vánocích položil Zachariáš 4 zl. Sou při 
právě. 
   Dělíc tu spravedlnost napřed psanú, totiž 118 zl 15 gr, na 
ty napřed psané sirotky, přijde na každej díl, a to takto: 
   Item Václavovi 
   Item Jírovi           Na každej díl po 24 zl 21 gr, 
   Item Alžbětě          Zachariáš díl Alžběty manželky své 
   Item Johanně          na gruntě srazil 24 zl 21 gr. 
   Item Anně 
   Kači tej jest díl její v Strážnici ukázán a v tejto summě 
mezi těmi sirot[ky] nic nemá. 
   Kuně mateři těch sirot[ků] též mezi těmito sirotky nic 
nemá, jinde díl svuoj přijala. 
   Anně dílu jejího při spravování register jest letha 94 ve 
středu po s[vaté]m Pavlu na víru obrácení, že jest již vydáno 
se sečtlo 21 zl 21 gr. 
              f 44a 
   A dodati se jí ještě po letech má 3 zl. 
   A tak hotovejch do letha 1594 nejni při právě nic a jest 
víc z jiných sirotčích peněz předáno než těchto sirotkuov 
přijato. 
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   Letha [15]94 přijato od Zachariáše Nožičky za podsedek 
s[irotkům] napřed psaným do truhlice 4 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Zachariáše Nožičky za podsedek 4 
zl. Z toho dáno Anně na díl její 3 zl. A tak táž Anna tu žádné 
spravedlnosti více nemá. 
   Letha [15]96 přijato od Zachariáše Nožičky za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. Dáno Václavovi, Jírovi, Johaně 4 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Zachariáše Nožičky za grunth 4 zl. 
   Letha 1598 přijato od Zachariáše Nožičky za grunt svůj  
4 zl. Ty sou vydány Johance na díl její z poručení pana 
ouředníka k svatbě. 
   Více dáno Johance na díl její z hotových peněz 4 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Zachariáše 
Nožičky za grunt 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reska přijato od Zachariáše 
Nožičky za grunt 4 zl. 
   Johaně dáno na díl její z hotových peněz 13 zl. 
   Jíra srazil sobě na gruntě svém dílu svého, což jemu dodati 
se mělo 23 zl 11 gr. A tak svou spravedlnost vyzdvihl. 
   Václav srazil sobě na vinohradě svém v Beraní hoře, což se 
jemu dílu jeho dodati zůstávalo 23 zl 11 gr. A tak díl svůj 
zouplna vyzdvihl. 
              f 44b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožkova přijato od Zachariáše 
Nožičky za grunt 3 zl. Ty sou vydány Johanně do Sudoměřic i 
s těmi 2 zl, co se dluhu po n[ebožtíkovi] otci zaplatilo a na 
ni přišlo. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Zachariáše 
Nožičky za grunt ost[atních] 1 zl. Ten přijali nápadníci 
napřed psaní. A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihli. 
   NB. Václav zemřel a po sobě vinohradu v Beraní hoře, který 
jest Jírovi Poslové[mu] za 30 zl prodán, zanechal. Ten 
vinohrad připadl na Johanku, sestru jeho vlastní, platiti má 
podle ourody od leta 1609 po 6 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Poslového 
za vinohrad 4 zl. Ty přijala Johanka nápadu svrchu psaného. 
   Tento statek jest spravený a doplacený a při gruntě peníze 
sou za ten vinohrad vypisovaný.  
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              f 48a 
15 Sirot[ek] neboštíka Brychty Tumihrajova 
 
   Jest jedna, Dorota, ta v Radějově s vůlí Jeho Milosti Páně 
slouží.  
   Vyhledalo se jí spravedlnosti: 
   Ze mlejna Jakuba Mlynáře. 
   Též vzaty všecky věci Martinovi Vachalcovi, otčímu toho 
sirotka prodané, za kteréž majíce tomu sirotku platiti, na 
mlejně toho zanechal, čtouce vyplacenou spravedlnost neboštíka 
otce téhož sirotka a výdělek na tom mlejně 43 zl 22 ½ gr. 
   Na to jest témuž sirot[ku] položeno do letha [15]91 12 zl a 
od letha 1592 ještě tomu sirot[ku] s toho mlejna se dopláceti 
má 31 zl 22 ½ gr. 
   Na to položeno letha [15]92 2 zl. 
   Letha 1593 při Vánocích přijato od Jakuba Mlynáře 5 zl a od 
letha 1594 pořadně s toho mlejnu se pokládati má 5 zl. 
   Více tomu sirotku samému náleží peněz z městečka Lhoty 
Veselské na hotově přijatých do letha [15]91 35 zl 22 gr. 
   A mimo toho jest tam dopláceti, co na to zadrželých, ouřad 
se mají na to vyptati, vyptajíce se, do těchto register 
sirot[čích] dáti poznamenati. 
 
   Letha [15]94 přijato od Jakuba Mlynáře za mlejn peněz, 
kteréž do truhlice vložené 8 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jakuba Mlynáře za mlejn jeho 5 zl. 
   Dorotě dáno na díl její z vyšlé spravedlnosti 5 zl. 
              f 48b 
   Letha [15]96 přijato od Mlynáře na mlejn peněz 
purgkrechtních  5 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Jakuba Mlynáře za mlejn 5 zl. Ty 
sou vydány Dorotě na díl její. 
   Letha 1598 přijato od Jakuba Mlynáře za mlejn 3 zl 22 ½ gr 
ostatních peněz. A tak těm s[irotkům] doplaceno. 
   Dorotě na díl její vydáno z hotových peněz 21 zl 22 ½ gr. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka dáno Dorotě na díl její 
z peněz, kteréž se po s[irotcích] zběhlých J.M.Pánu dostaly na 
dluh panský 10 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z důchodův 
panských vyšlé spravedlnosti, která za¨n[ebožtíkem] Jeho 
Milost Pánem na dluhu byla 37 zl 22 gr 2 den. Ty přijal muž 
Dorotin na díl její. 
   A tak ona svou spravedlnost zouplna vyzdvihla. 
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              f 50a 
16 Sirotci nebožtíka Jana Sovy 
 
   Jest jich dvý, kromě Pavla a Anny a mateře jejich, totiž 
Lukáš a Václav. Lukáš ženatý, Václav jest řemesla kovářského. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti ze mlýnu, z vinohradu, z vín 
prodaných, též co se za švestky utržilo, každému toto: 
   Item Lukášovi kromě těch 28 zl, kteréž sou jemu prodané, na 
díl jeho vydány ještě 6 zl 3 gr 6 den. 
   Item Václavovi mimo těch 23 zl 15 gr, které jsou jemu 
vydány, náleží jemu ještě dodati 10 zl 18 gr 6 den. 
 
   Na to jest za lidmi těmito toto: 
   Item na vinohradě v Beraní hoře, který drží Jan Resků  
10 zl. Ten má platiti po 6 zl. 
   Item Václav Duka, otčím těch sirotků, povinen jest 
převzatých peněz zase navrátiti 4 zl 7 gr 4 den. 
   Item Pavel Sovů, bratr jejich, též převzatých peněz, co 
jest přez díl svuoj a Anny sestry svej převzal, zůstává 
navrátiti 22 gr 4 den. 
   Učiní toho na těch lidech 19 zl 2 den. 
   S toho tomu Lukášovi a Václavovi výš psanému k doplnění 
dílu jejich dáti se má 16 zl 22 gr 5 den. 
   A tak jiných sirot[čích] peněz jest mezi těmito penězi 2 zl 
7 gr 1 den. 
              f 50b 
   Letha [15]94 položil Jan Resků za vinohrad 4 zl. Ty sou 
dány Václavovi na díl jeho. 
   Téhož letha [15]94 položil Jan Resků za vinohrad svůj do 
truhlice si[rotčí] 6 zl. 
   Letha [15]94 Václav Duků položil na převzaté peníze 3 zl 15 
gr. 
   Více tenž Václav Duků položil na zadrželé peníze 22 gr     
4 den. 
   Z toho dáno Lukášovi na díl jeho 4 zl 7 gr 4 den, Václavovi 
dáno na díl jeho 6 zl. 
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              f 52a 
17 Sirotci nebožtíka Ambrože Kožového 
 
   Jest jich patero, Jan, Jíra, Urban, Markyta, Dorota a 
Barbora mateř jejich šestá. Ti všeci společně kromě Doroty na 
půlpodsedku s mateří zůstávají a od neboštíka otce svého na 
tom půlpodsedku toliko 4 zl zaplacené mají. A Dorota ta 
v Sudoměřicích v službě zůstává. 
   A co více na vinohradě v Husí hoře, kterej otec jejich od 
Blahovej koupil, na něm zaplaceného mají, to se má, i co jim 
na něm táž Blahova odvedla, vyhledati.  
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              f 54a 
18 Sirotci neboštíka Mikuláše Rabáčka 
 
   Jest jich štvero, Mikuláš, Markyta, Anna, Kateřina a 
Zuzanna mateř jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jakuba Struhaře 
všem společně 33 ½ zl. 
   Více na vinohradě v Šumědě, kterejž drží Jakub Nedolevek, 
náleží jim všem 20 zl. Ty jim teprv půjdou, až ještě od letha 
1594 Holomek Žid po 3 R dojme 6 zl. 
           Učiní všeho 53 zl 15 gr. 
   Kromě toho 6 ½ zl co Židovce za dluh dáno přijde na pět 
dílů po 10 zl 21 gr. 
   Na to jest položeno do letha [15]93 z nadepsaného gruntu 
kromě toho, co jest Šalomúnce Židovce za dluh dáno 9 zl 15 gr. 
   Kači na díl její vydáno 4 zl. 
   Macoše její dáno i na chování sirotků 6 zl. 
   A tak více jim o 15 gr z jiných sirot[čích] peněz vydáno, 
než se na právo jejich spravedlnosti přijalo. Těch 15 gr zase 
mají se do sirotčí truhlice z gruntu a vinohradu výše psaného 
navrátiti. 
   A mimo ty 4 zl vyzdvižené Václav, muž Kateřiny, výš psaný 
macoše manželky svej pustil z dílu svého dobrovolně 16 gr. 
   A tak jemu ještě na tom gruntě a vinohradě 6 zl 5 gr 
náležeti bude. 
              f 54b 
   Letha [15]94 položil Jakub Struhař za podsedek svůj 
s[irotkům] napřed psaným 2 zl. Ty dva zl sou dány Zuzaně, 
mateři těch sirot[ků]. 
   Letha [15]95 přijato z gruntu Struhaře 2 zl. Ty sou vydány 
Kateřině na díl její. 
   Letha [15]96 přijato z gruntu Jakuba Jizdépky 2 zl. Sou 
vydány Zuzanně, mateři jejich. A tak tu více nic nemá. 
   Letha [15]96 přijato z vinohradu Václava Kalaby peněz 
ročních  2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její. 
   Letha [15]97 přijato od Struhaře za grunth 2 zl. Ty sou 
dány Kateřině na díl její. A tak ona tu více nic nemá. 
   Letha 1598 přijato od Jakuba Jistébky za grunt 2 zl. 
   Více přijato za vinohrad od Václava Kalába lonské 1597 a 
letoších za rok 1598 6 zl. 
   Anně z toho vydáno na díl její s poručení p[ana] ouředníka 
k svadebnímu veselí 3 zl. 
   Zuzanně mateři jejich dáno ostatek na díl její 21 gr. A tak 
tu nic míti nebude. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jakuba 
Jistébky za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně na díl její 4 zl 12 
gr. 
   Od Václava Kalába za vinohrad přijato 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reska přijato od Jakuba Jistébky 
za grunt 2 zl. 
   Anně dáno na díl její 24 gr. 
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   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jakuba Istébky 
za grunt 1 zl. Ten jest vydán Markytě na díl její. 
   Od Václava Kalába za vinohrad 3 zl. Markytě dáno na díl 
její 1 zl. 
   Anně dodáno ostatek dílu jejího 2 zl 12 gr. A tak díl svůj 
zouplna vyzdvihla. 
              f 55a 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířova z poručení pana 
ouředníka vydáno Markytě na díl její, která se zdala z druhem 
Němcem knechtem a s ním do Uher šla, peněz hotových 5 zl  
18 gr. 
   Od Jakuba Istébky přijato za grunt 1 zl. Ten jest vydán 
Ondrovi Stoškovi z dílu Margitiného podli odkážky jejího za 
víno k svadbě brané. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba 
Istébky za grunt 2 zl. Ty přijal Ondra Stožek na díl Markytin 
podle odkážky jejího za víno k svadbě daného. A tak ona díl 
svůj zouplna vyzdvihla. 
   Od Václava Kalába za vinohrad přijato 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba 
Jistébky za grunt 2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Martina Rožkového přijato 2 zl.  
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jakuba 
Jistébky za grunt 1 zl. 
   Od Martina Krkavce na místě Jakuba Jistébky za grunt 
přijato ostatní 1 zl. 
   Mikuláš zemřel a dílu po sobě zanechal po otci svým 6 zl   
21 gr. Ta spravedlnost připadla na Kateřinu a Annu sestry 
její, přijde každé po 3 zl 10 ½ gr. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a dáno Kateřině nápadu po 
Mikulášovi zemřelém 1 zl, Anně též dáno toho nápadu 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Václava 
Kalába za vinoh[rad] 1 zl 15 gr. Ty přijala Kateřina na díl 
svůj. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Václava 
Kalába za Šuměď ost[atních] 2 zl 15 gr. Vydány jsou Kateřině 
na díl její. 
   A tak Václav Kaláb vinohrad doplatil. 
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              f 56a 
19 Sirotci neboštíka Jana Salašného 
 
   Jest jich ještě kromě Jíry, Petra, Anny, Matouše a Hedviky 
macochy jejich, ještě pěth, zejména tito: Daněk, Jíra, Václav, 
Markyta, Jan, Ondra. 
   Letha Páně 1594 den s[vatéh]o Pavla na víru křesťanskou 
obrácení, při spravování novejch register, vyhledalo se těm 
pěti osobám jednomu každému mimo prvnější vybrání toto: 
   Item Daňkovi 93 zl 28 gr 1 den. 
   Item Jírovi 12 zl 23 gr 1 den. 
   Item Václavovi 69 zl 13 gr 1 den. 
   Item Markytě 89 zl 13 gr 1 den. 
   Item Janovi 99 zl 28 gr 1 den. 
   Item Ondrovi 2 zl 15 gr. 
               Pars 368 zl 5 den. 
   Na to mají toto: 
   Item na gruntě Jíry Salašného, bratra svého 20 zl 1 gr  
6 den. Na to jest za letho 86, 88, 89 a 90 štverejch peněz po  
10 zl zadržel – 40 zl.         f 56b 
A ostatek od letha [15]94 platiti má po 10 zl. 
   A mimo to přebraných peněz [na] osoby níže psaných má 
navrátiti a ku právu položiti toto: 
   Item Hedvika, macocha těch sirot[ků] 28 zl 1 ½ den. Ty jest 
položil, sou na právo přijaty. 
   Pars na tom gruntě a těch peněz převzatých 79 zl 28 gr  
1 ½ den. 
   A hotových býti má při právě 314 zl 4 ½ den. 
 
   Letha [15]94 položil Jíra Honzů za grunth svůj podle zápisu 
knih nových purgkrechtních v listu 593 peněz zadržalých 34 zl 
1 gr 6 den. Ty sou vydány Václavovi, sirotku výš psanému na 
díl jeho. 
   Letha [15]94 odvedeno těm sirotkům na vyšlou summu jejich 
peněz hotových 6 zl 15 gr, kteréž náležely Jírovi, sirotku 
zběhlému po nebož[tíku] Pavlovi Pivkovi. 
              f 57a 
   Téhož letha [15]94 odvedeno těm sirotkům 8 zl, kteréž 
náležely Martinovi, zběhlému sirotku neboštíka Pavla Vaverky a 
takto jim jíti mají. 
   Letha [15]94 položeno hotových 2 zl a ostatek se jim 
platiti má z gruntu Kříže uhlíře od letha 95 po 2 zl. 
   Více jim odvedeno, což Jírovi a Janovi, sirotkům zběhlým 
neb[ožtíka] Havla Rožka, náleželo na sumu zadržalou 41 zl     
22 gr. Ty se jim z gruntu Štěpána Rabáčka od letha 95 při 
Vánocích po 2 zl pokládati mají. 
   Více těmž sirotkům odvedeno hotových peněz, kteréž náležely 
Martinovi, zběhlému sirotku neboštíka Matěje Guly, 4 zl 11 gr. 
   Více jim odvedeno na zadržalou summu 19 zl 22 gr 3 den, 
kteréž náležely Pavlovi a Johance, zběhlým sirotkům neboštíka  
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Martina Rožkového, kteréž se pokládati mají z vinohradu 
v Šumědi, kterýž Jíra Duchků drží, od letha [15]97 po 15 gr. 
   Více těmž sirotkům odvedeno 94 zl 16 gr, kteréž náležely 
sirotkům zběhlým Matějovi a Bětě n[ebožtíka] Matěje Šebového. 
              f 57b 
   Na to jest hotových do truhlice položeno 7 zl 16 gr a 
ostatek jak se jim pokládati má, při sirotcích téhož Matěje 
Šebového položeno najdeš. 
   Více jim odvedeno spravedlnosti na summu vyšlou, kteráž 
Janovi, nebož[tíka] Jakuba Poláka sirotku zběhlému, náležela 
16 zl. Sú vyplněné a hotově položené. Ty se jim položiti mají 
od Václava Krupice, když se jemu oznámí. 
   Rukojmě za to Thomáš Slovák z Strážnice, Jíra Janouchů 
z Petrova, Mikuláš Nedoťal z Radějova, Vaněk Smrh, Bárta 
Martinků S R S N. 
   Více na zadržalou sumu položeno napřed psaným sirot[kům] 
peněz hotovejch 32 zl. 
   Z té hotové sumy vydáno osobám těmto: 
   Item Daňkovi dáno 22 zl. 
   Margetě dáno 20 zl. 
   Janovi dáno 20 zl. 
   Václavovi dáno 6 zl 12 gr. 
   Letha [15]95 dáno Daňkovi 5 zl, Janovi též dáno 5 zl, 
Václavovi též dáno 5 zl, Margetě též dáno 5 zl. 
   Letha [15]96 dáno Janovi na vyšlou spravedlnost 15 zl.  
   Více dáno Václavovi na díl jeho 5 zl, též dáno Margetě na 
díl její 8 zl, Daňkovi dáno na díl jeho 9 zl. 
              f 58a 
   Leta [15]97 vydáno Danielovi na díl jeho vyšlých p[eněz] 15 
zl 22 gr. 
   Téhož leta dáno Václavovi na díl jeho 10 zl, Margetě dáno  
10 zl, Janovi 13 zl, Jírovi 3 zl. 
   Letha 1598 přijato na vyšlou sprave[dlnost] z statku Pavla 
Vaverky 2 zl a z statku Havla Rožka 11 zl po sirotcích 
zběhlých, což učiní 13 zl. 
   Z toho dáno Pavlovi Jušelcovi z Kozojídek na díl Anny 
manželky jeho 11 zl. 
   Danielovi dáno na díl jeho 10 zl. 
   Více přijato na vyšlou spravedlnost 3 zl 7 gr 1 den. Ty sou 
vydány Markytě na díl její. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového dáno Václavovi na díl 
jeho z hotových peněz 8 zl. Ty sou vydány Pavlovi Joušelcovi 
z dílu Janového po Anně manželce jeho. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato z statku 
n[ebožtíka] Havla Rožka podli odvodu po s[irotcích] zběhlých  
5 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Matěje Šebového po s[irotcích] 
zběhlých podli odvodu přijato 12 zl 6 gr. 
   Danielovi dáno z vyšlej spravedlnosti 16 zl. 
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   Pavlovi Joušelcovi z Kozojídek z dílu Janového vydáno  
12 zl. 
   Markytě dáno na díl její 2 zl. 
   Z statku Pavla Pivky přijato podli odvodu po s[irotku] 
zběhlým 6 zl 15 gr. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato z statku 
n[ebožtíka] Matěje Šebového podli odvodu 6 zl 3 gr 2 ½ den. Ty 
sou vydány Pavlovi Joušelcovi do Kozojídek z dílu Janového po 
manželce jeho. 
              f 58b 
   Jíra vejš psaný odvedl těch 9 zl 23 gr 1 den, kteréž je[mu] 
z tohoto statku dovzíti náležely, Markytě sestře své do Lhoty. 
A tak týž Jíra tu dílu nemá. 
   Letha 1599 přijato z statku n[ebožtíka] Jakuba Poláka podli 
odvodu po s[irotcích] zběhlých, které položil Václav Krupička 
z Petrova, nebo byly je[mu] půjčené 16 zl. Ty přijal Daněk na 
díl svůj. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato z statku 
n[ebožtíka] Havla Rožka podli odvodu 2 zl 15 gr. 
   Pavlovi Joušelcovi do Kozojídek dáno 8 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z důchodův 
panských na dluh Jeho [Mil]osti Pána 25 zl 20 gr. Z toho dáno 
Danielovi na díl jeho 14 zl, Markytě též dáno 9 zl 5 gr. 
   Ondrovi dodáno ostatek dílu jeho 2 zl 15 gr. A tak on svůj 
díl zouplna vyzdvihl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z statku 
n[ebožtíka] Matěje Šebového po s[irotcích] zběhlých podli 
odvodu 3 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Havla Rožkového podli odvodu přijato  
4 zl.  
   Z toho dáno Pavlovi Joušelcovi do Kozojídek 4 zl, Markytě 
též dáno na díl její 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato z statku 
n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato z statku 
n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu ut s[upr]a 2 zl. Ty 
přijala Lida manželka Daňkova na díl jeho. 
              f 59a 
   Jakož náleželo Markytě dílu jejího dovzíti mimo prvnější jí 
vydání 29 zl 1 gr, ty jest poručila Václavovi Honzovému, 
bratru svému, a dotčený Václav ležíc na smrtedlné posteli 
poručil ty peníze na zbor radějovský a na kostel strážnický. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato z statku 
n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu 2 zl. Ty přijal Pavel 
Joušelec do Kozojídek. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato z stastku 
n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu 2 zl. Ty sou vydány Lidě, 
manželce Daňkové. 
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   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato z s[tatku] 
n[ebožtíka] Havla Rožka podle odvodu 4 zl. Ty přijal Pavel 
Joušelec do Kozojídek. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato z s[tatku] 
n[ebožtíka] Havla Rožka 2 zl. Ty přijala Lida Daňkova. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato z s[tatku] 
n[ebožtíka] Havla Rožka podli odvodu 2 zl. Jsou vydány 
Joušelce do Kozojídek. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato z s[tatku] 
n[ebožtíka] Havla Rožka 4 zl. Ty jsou vydány Pavlovi Rolencovi 
na díl Anny manželky jeho do Kozojídek podli odvodu ut 
s[upr]a. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato z s[tatku] 
n[ebožtíka] Havla Rožkového 4 zl. 
   NB. Našlo se při gruntě 50, že Václav Martina Bělíka má do 
tohoto statku přebraných peněz vyplniti 18 zl 23 gr 6 den, 
jakž při témž gruntě rozepsáno jest. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového Martin Bělík položil za 
grunt na ty přebrané peníze 2 zl. Z toho dáno jest na zbor 
radějovský 1 zl a na kostel strážnický 1 zl podli poručenství 
n[ebožky] Margity, což dílu svého nedobrala. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Václava 
Martina Bělíka za 2 letha 4 zl.   
      39 
              f 60a 
20 Sirotci nebožt[íka] Matěje Konečného 
 
   Jest jeden, Mikuláš. O tom se ode 30 leth neví a nikdy se 
nestaví. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti vyšlé i po nebošce Maruši, 
sestře jeho zemřelé, na hotově kteráž při právě bejti má 54 zl 
24 gr.  
   A o jiné spravedlnosti, aby kde co více měl, se neví. 
   A poněvadž tenž sirotek výš psaný se od 30 leth nikdy 
nestavěl, ta spravedlnost na Jeho Milost Pána připadla a již 
Jeho Milosti ta summa, totiž 54 zl 24 gr, odvedena j[es]t. 
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              f 62a 
21 Sirotci nebožt[íka] Lukáše Bílého 
 
   Jest jich pěth, Dorota, Martin, Jíra, Jan, Ondra a Kateřina 
mateř jejich šestá. Ti všeci štyři kromě Doroty lotrují. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti z gruntu Václava Michalova, 
též z vinohradu jeho a z druhého podsedka Jíra Škrabala, 
každému s těch sirot[ků] po 18 zl 15 gr. 
   Na tu sumu jest jim do letha [15]93 vyšlých 99 zl a na 
gruntě Jíry Škrabala od letha [15]94 obzvláštně ještě 
dopláceti zůstává  7 zl. 
 
   Na to jest vydáno: 
   Za dluhy 3 zl. 
   Kači mateři těch sirot[ků] dáno 16 zl 15 gr. Dodati jí 
příde dílu jejího 1 zl 10 gr. 
   Dorotě 9 zl 10 gr. Dodati jí dílu jejího příde 9 zl 5 gr. 
   Martinovi dáno 15 gr. A více když ho hledali, utraceno  
12 ½ gr. 
   Jan a Jíra, též Ondra na své díly ještě nic nebrali. 
   A tak do letha 1593 mimo toto napřed psané vydání jest 
vyšlejch 73 zl 7 ½ gr. A tak ještě dopláceti má od letha 
[15]94 Václav Michal 14 zl. 
 
   Letha [15]94 přijato od Jíry Škrabala za grunth peněz 
purgkrechtních 5 zl 20 gr. Ty sou vydány Dorotě na díl její. 
   Více položil Jíra Škrabal za grunth 2 zl 10 gr. Ty sou dány 
Dorotě na díl její. 
              f 62b 
   Letha [15]94 přijato od Václava Michala za grunth jeho 
sir[otkům] napřed psaným 5 zl. Z toho dáno Kateřině, mateři 
těch sirot[ků] 1 zl 10 gr. A tak díl svůj všecken dovzala. 
   Jakož jest Jírovi, Janovi, Martinovi a Ondrovi 
spravedlnosti náleželo 74 zl, i poněvadž zběhlé sirotky jsou, 
ta spravedlnost jejich na Jeho Milost Pána připadla a již jest 
od Jeho Milosti vyzdvižena. 
   Letha [15]95 přijato od Jíry Škrabala za podsedek 1 zl 10 
gr. Ty přijala Dorota Lukáše Bílého. 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho sraženo po 
sirotcích zběhlých z dluhu panského 3 zl 20 gr.     
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              f 64a 
22 Sirotci nebožtíka Tomana Šeplavého 
 
   Jest jich dvý, Anna, Kateřina a Margeta mateř jejich třetí. 
Anna ta jest vdaná, Kateřina ta jest umřela. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto:  
   S podsedku Pavla Narka a z vinohradu v hoře Gruntech podle 
zápisu knih starých prostředních v listu 42 81 zl. 
   Více na vinohradě v Kněhnicích 39 zl. 
               Pars 120 zl. 
   S toho vydáno podle poručenství Kuně Šeplavého, tetce těch 
sirotkuov, 5 zl. 
   A tak zůstává na ty sirotky a mateř 115 zl. Dělíc na ty tři 
díly, dostane se na každý díl po 38 zl 10 gr. 
   Jíra Šiška dílu Markéty, manželky své, na gruntě svém 
srazil 38 zl 10 gr. A ostatek za tenž podsedek a vinohrad 
v Gruntech tenž Šiška a Pavel Narek 41 zl 20 gr vyplnil. 
   Týž jest přijato podle počtu učiněného za vinohrad 
v Kněhnicích 39 zl. 
             f 64b 
   Učiní toho, což na hotově býti má 76 zl 20 gr. 
 
   Vydáno z toho: 
   Item Anně letha 1577 dáno na díl její 14 zl. 
   Více jí dáno 14 zl. 
   Více jí dáno 11 zl. 
   A tak na díl Annin předáno 20 gr. 
   Item z dílu Kačiného podle zápisu knih starých velikých 
v listu 86 podle smlouvy letha 1581 učiněné vydáno toto: 
   Šiškovi od chování toho sirot[ka] 5 zl. 
   Synům neboštíka Martina Vaňkova Janovi, Jírovi a Václavovi, 
též Ondrovi 10 zl. 
   Též dáno Blahovi Vaňkovému 10 zl. 
   Kuně Šeplavýho s Jakubem, bratrem jejím, dáno jim oběma    
5 zl. 
   A mimo to vydání zůstává hotových 7 zl 10 gr. 
   A Anna přebrala 20 gr. Ty povinna do dílu Kačinýho 
navrátiti.          
                f 65a                   
   Letha [15]95 dáno těm napřed psanejm sirotkům ostatní 
spravedlnost jejich, což jim ještě náleželo 8 zl. 
   A tak tu žádné spravedlnosti více nemají. 
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              f 67a 
23 Sirotci neboštíka Matěje Mastného 
 
   Jest jich dvý, Václav, Markéta. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih starých 
velikých v listu 121 toto: 
   Item na gruntě Ondry Peterkova 108 zl. 
   Item na vinohradě v Telecí hoře, který držel Bartoň 
Martinků 64 zl. 
   Item na druhém vinohradě v Šumědí hoře 18 zl. 
   Item vína dvě bečky za 22 zl. 
                   Učiní toho všeho 212 zl. 
   Z toho zaplaceno dluhu podle počtu letha 1594 ve čtvrtek po 
s[vatém] Pavla na víru křesťanskú obrácení, při spravování 
novejch register učiněného 42 zl 23 gr ½ den. 
   A tak mimo zaplacení dluhu zůstává na ty dva díly 169 zl 
17 gr 3 den. Dělíce na dva díly, příde na každý díl po 84 zl  
18 gr 5 den. 
 
   Na to přijato: 
   Item z gruntu Ondry Peterkova 108 zl. 
   Item z vinohradu Jana Slováka 8 zl 22 ½ gr. 
   Item z druhého vinohradu v Telecí hoře 44 zl. 
           Pars 160 zl 22 ½ gr. 
              f 67b 
   Z tej sumy vydáno toto: 
   Item Markétě 71 zl 22 ½ gr. A ještě mimo to doplniti se 
dílu jejího má 12 zl 25 ½ gr 3 den. 
   Item Václavovi, kterýž jest na zdraví svým nedostatečný, 
němý, chromý, takže nemalé ochrany potřebuje, vydáno na 
chování a opatrování jeho, též i na jiné potřeby 17 zl. 
Doplniti jejího[!] dílu příde ještě 67 zl 18 gr 5 den. 
   A tak mimo to vydání má býti hotových při právě 71 zl  
7 ½ gr. 
   A ještě dopláceti se má z vinohradu Jana Slováka od letha 
[15]91 při Vánocích po 2 zl – 9 zl 7 ½ gr. 
   Item z vinohradu v Telecí hoře, kterej drží Jan Pánek, mimo 
prvnější vyplacení též dopláceti tenž Jan Pánek má od letha 
1590 20 zl. 
   Však ukáže-li to tenž Jan Pánek, že jest je po ta leta tři, 
totiž [15]91, též [15]92 a [15]93 položil, povinni budou tenž 
ouřad komu aby je odvedl, počet z nich učiniti. 
   Takovejch 20 zl vejš psanejch za vinohrad Jan Pánek 
dotčeným si[rotkům] vyplnil a jim za takový dluh vína dal. 
   Letha [15]95 ten vinohrad ujala Margeta a díl sobě na něm 9 
zl  7 ½ gr srazila. A tak se již z těch vinohradů platiti 
nebude. 
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                  f 68a 
   Margetě dáno letha [15]95 spravedlnosti její, což jí ještě 
náleželo 3 zl 18 gr. A tak táž Margeta tu žádné spravedlnosti 
nemá. 
   Václavovi dáno na díl jeho 2 zl. 
   Letha [15]96 dáno Václavovi na díl jeho z vyšlé 
spravedlnosti  4 zl. 
   Letha [15]97 dáno Václavovi na díl jeho z vyšlé 
spravedlnosti, kteréž Jan Solga přijal, 10 zl. Však na takovej 
spůsob, aby toho sirotka dochoval smrti, po smrti téhož 
sirot[ka] aby spravedlnost jeho na toho Jana Solga všecka 
připadla a pakli by Jan Solga prve nežli ten s[irotek] umřel, 
tedy aby takový statek, cožkolivěk po témž s[irotkovi] 
vyzdvihne, z jeho statku navráceno zase bejti má. 
   Letha 1598 přijato na vyšlou spravedlnost 11 zl. Ty sou 
vydány Janovi Solgovi na spuosob ut s[upr]a. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato na vyšlou 
spravedlnost 15 zl. Ty sou vydány Janovi Solgovi na spůsob ut 
s[upr]a. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového dáno z vyšlé 
spravedlnosti Janovi Solgovi 23 zl 11 gr 4 ½ den.  
   A tak tu žádné spravedlnosti ten Václav nemá. 
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              f 71a 
24 Sirotci nebožt[íka] Jíry Křížového 
 
   Jest jeden, Jan, ten jest řemesla řeznického a v městečku 
Velikej na gruntech panských se chová.      
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti na Ondrovi Zálešákovi 
zadrželých 19 zl 15 gr. 
   A mimo to vyšlých jest při právě 72 zl 15 gr. 
   Na to jest jemu všeho podle sečtení vydáno 67 zl 13 gr. 
   A hotových při právě jest 5 zl 2 gr. 
   Více jiné spravedlnosti žádné nemá. 
 
   Letha [15]94 přijato od Ondry Zálešáka peněz zadrželejch 
vejš poznamenanejch 19 zl 15 gr. Ty sou vydány Janovi vejš 
psanému. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka dodáno ostatek 
spravedlnosti Janovi vejš psanému 5 zl 2 gr. 
   A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      45 
              f 73a 
25 Sirotci nebožtíka Havla Rožka 
 
   Jest jich štvero, Jíra, Jan, Anna, Zuzana. Jíra a Jan ti 
svej vůle užívají a se nestaví, Anna ta jest v Javornici 
vdaná, Zuzana ta při otčímovi a mateři v Radějově zůstává. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti vyšlé z gruntu Štěpána, 
otčíma jejich, hotové i za koně prodaného, mimo zaplacení 
dluhů 27 zl 21 gr. 
   A mimo to na gruntě Štěpána Rabáčka, otčíma jejich, se 
dopláceti má od letha 1594 podle zápisu kněh purgkrechtních  
83 zl 15 gr. 
   Ta spravedlnost jim od letha [15]94 při Vánocích jíti má po    
4 zl. Přijde na každej díl s tej hotovej summy i což na gruntě 
zůstává po 27 zl 24 gr. 
 
   Vydáno z toho: 
   Anně k svadbě i potomně muži jejímu 6 zl. 
   A tak při právě hotových zůstává 21 zl 21 gr. 
 
   Letha [15]94 přijato od Štěpána Rabáčka za grunth peněz 
purgkrechtních 7 zl.  
   Z toho dáno od vkladu do nových rejster Václavovi 
Letovskému 24 gr 4 den a ostatek v truhlici sirotčí zůstává. 
   Více z těch peněz vydáno za dluh nebožštíka otce těch 
sirotků, což do peněz sirotčích dlužen zůstal 4 zl. 
              f 73b 
   Item Anně na díl vydáno 2 zl 6 gr. 
   Jakož Jírovi a Janovi, sirotkům zběhlým a napřed psaným, 
spravedlnosti náleželo a na jeho Milost Pána připadlo 55 zl   
18 gr. Z toho jest Jeho Milosti odvedeno 13 zl 25 gr 3 den a 
ostatek, to jest 41 zl 22 gr, sirotkům Jana Salašného. 
   Letha [15]95 přijato od Štěpána Rabáčka za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 7 zl. Z toho dáno Anně na díl její 4 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Václava Duka na místě Štěpána 
Rabáčka  7 zl. Z toho dáno Anně na díl její 6 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Václava Duchka[!] na místě Štěpána 
Rabáčka za grunth 7 zl. 
   Téhož letha vydáno Zuzaně na díl její 2 zl. 
   Letha 1598 přijato od Václava Dukova za grunt 7 zl. Z toho 
dáno na díl její Anně 5 zl. 
   Do statku Jana Salašného dáno podli odvodu po Jírovi a 
Janovi, sirotcích zběhlých 11 zl. 
   Anně na díl její ostatek spravedlnosti dodáno 3 zl 24 ½ gr. 
A tak ona svůj díl zouplna vyzdvihla. 
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   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Václava 
Dukového za grunt 7 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 6 zl.            
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Václava 
Dukova za grunt 5 zl. Zuzaně dáno na díl její hotových 6 zl     
3 ½ gr. 
  Do statku n[ebožtíka] Jana Salašného podli odvodu po 
s[irotcích] zběhlých vydáno 5 zl. 
              f 74a 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Václava Dukova 
za grunt 4 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového vydáno Zuzaně na díl 
její 1 zl. 
   A Jíra Machových na gruntě svém srazil sobě po Zuzaně, ženě 
své 8 zl 14 gr 3 ½ den. A tak táž Zuzanna díl svůj vyzdvihla. 
   Do statku n[ebožtíka] Jana Salašného podli odvodu po 
s[irotcích] zběhlých dáno 2 zl 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry 
Machového za grunt 4 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] 
Jana Salašného podli odvodu po s[irotcích] zběhlých. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry 
Machového za grunt 2 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jana Salašného podle odvodu napřed psaného. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Machového 
za grunt 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jana 
Salašného podle odvodu napřed psaného. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Machového 
za grunt 2 zl. Odvedeny jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Jana 
Salašného. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jana 
Němčanského za grunt 2 zl. Ty sou odvedeny do s[tatku] 
n[ebožtíka] Jana Salašného. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jana 
Němčanského za g[runt] 4 zl. Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] 
Jana Salašného. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana 
Němčanskýho za g[runt] 2 zl. Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] 
Jana Salašnýho. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Němčanskýho 
za grunt 2 zl. Odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Salašnýho. 
              f 74b 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana 
Němčanského za g[runt] 4 zl. Jsou odvedeny do s[tatku] 
n[ebožtíka] Jana Salašného. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jana Nožičky 
za g[runt] 4 zl. Ty jsou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Salašného. 
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   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Nožičky za 
g[runt] 4 zl. Ty jsou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Jana 
Salašného, navrátily se zase. 
   NB. Již přebráno jest těchto peněz do statku Salašného 4 zl 
23 gr. Ty náležeti budou s[irotkům] n[ebožtíka] Staňka 
Pavlíkova, jakž při gruntě rozepsáno jest.      
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              f 75a 
26 Sirotci nebožt[íka] Staňka Pavlíkova 
 
   Jest jich tré, Ondra, Jan a Kače, ti při mateři zůstávají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Štěpána Rabáčka, 
otčíma jejich, podle zápisu knih purgkrechtních každému 15 zl, 
všem společně 45 zl. 
   Též ti sirotci mají míti spravedlnost ve Lhotě, když se 
vyhledá, to se do těchto register sirotčích poznamenati má. 
   I vyhledalo se jim na gruntě Matěje Jurákového 29 zl. 
   Správu dává, že by se mělo jemu z toho sraziti za užívání 
roli, kterouž nebož[tíkovi] Staňkovi Pavlíkovému k užívání 
pustil, 1 zl 15 gr. Má to ukázati. 
   A ostatek kdy jim ta spravedlnost půjde, registry lhotskými 
se spravíš. 
   Mateř, což jí na gruntě otčíma těhž sirot[ků] náleželo, to 
sobě na díl svůj srazila. 
   Ondrovi dáno na díl jeho od učení školního 1 ½ zl. 
 
   Letha [15]97 dáno Ondrovi na díl jeho od učení školního 1 
zl. 
   Letha 1598 dáno Ondrovi na díl jeho od učení školního 1 zl. 
Ten zlatý a těch 2 ½ zl mají se do peněz sirotčích jinejch 
oplatiti, když peníze půjdou. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato ze Lhoty 
z gruntu Vávry Střevlovského na těch ut s[upr]a 29 zl – 5 zl. 
Z toho dáno Dorotě mateři na díl její 1 zl 15 gr a 3 ½ zl 
zůst[alo] v truhlici sirotčí lhotské. 
              f 75b 
   Letha 1601 za fojta Jana Rezkového přijato ze Lhoty 
Tvarožné z grunthu Vávry Střevlovského 1 zl. Ten jest vydán do 
peněz s[irotčích] míšených, že jest sirotku na učení školní 
z jiných peněz založeno. Zuostává se ještě oplatiti 1 zl  
15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato ze Lhoty 
z grunthu Vávry Střevlovského 1 zl. Ten jest dán Ondrovi na 
díl jeho od školy. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato ze Lhoty od 
Vávry Střevlovského za grunt 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na 
díl její. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina 
Vaculíka za g[runt] 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj. 
[Poznámka: zápis patří do Tvarožné Lhoty!] 
   Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Nožičky za 
grunt přijato 4 zl.  
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   Leta Páně 1617 za předního konšela aneb fojta Martina 
Kašparového od Jana Nožičky přijato za grunt 4 zl. Dáno z nich 
Ondrovi 2 R a Kateřině též 2 zl. 
 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jana Nožičky 
za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Dáno z nich Ondrovi 2 zl 
a Kateřině též 2 zl. 
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              f 77a 
27 Sirotci nebožt[íka] Matěje Šebového 
 
   Jest jich dvý, Matěj, Alžběta a Kateřina mateř jejich 
třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih starých 
v listu 136, a to takto: 
   Item na gruntě Jana Mlynářova 107 zl 25 gr 2 ½ den. 
   Týž na gruntě Mikuláše Bartysova 34 zl. 
         Učiní toho všeho 141 zl 25 gr 2 ½ den. 
   Z tej summy zaplaceno dluhu po nebožt[íku] otci těch 
sirot[ků] i s tím, co mateři dáno na chování těch sirotkuov  
40 zl. 
   A mimo ty dluhy sražené zůstává na tři díly 101 zl 25 gr  
2 ½ den. 
   Na to jest položeno od letha 1590 mimo závdanek od Jana 
Mlynářova 56 zl. 
   A tak dopláceti zůstává od letha [15]91 11 zl 25 gr 2 ½ 
den. Ty všecky peníze za tímž Janem zůstávají zadržalé. 
   Týž těm sirotkům samým náležeti má, tak jakž registra 
horenská ukazují, na vinohradě v Beraní hoře, kterej Kyva Žid 
z Strážnice drží. To se má vyhledajíce co toho bude v tyto 
registra poznamenati. Vyhledáno 40 zl, ty se mají pokládati od 
letha [15]96 po 3 zl. 
   Z těch 56 R vyšlejch i těch 11 zl 25 gr 2 ½ den dáno 
mateři, co jest vona vzala mimo to, 33 zl. A ostatek na tyto 
dva díly sirotky zůst[alo] hotových 23 zl 25 gr a na gruntě, 
jakž výš dotčeno, 11 zl 25 gr 2 ½ den. 
              f 77b 
   Letha [15]94 přijato od Jana Mlynářového za grunth 
ostatních peněz 11 zl 25 gr 2 ½ den. Ty v truhlici zůstávají. 
   Jakož Matějovi a Bětě, zběhlým sirotkům napřed psaným, 
náleželo spravedlnosti 94 zl 16 gr, ty na Jeho Milost Pána 
připadly a jsou odvedeny sirotkům Jana Salašného. 
   Letha [15]95 přijato z gruntu Mikuláše Bartyskového za 
grunth ostatních peněz 2 zl. Toto omylem napsáno, nemá se 
počítati. 
   Letha 1596, 1597 a 1598 přijato od Kyvy Žida za vinohrad 
v Beraní hoře 8 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Kyvy Žida 
za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Kyvy Žida za 
vinohrad 3 zl. 
   Do statku n[ebožtíka] Jana Salašného odvedeno po 
s[irotcích] zběhlých podli odvodu ut s[upr]a 12 zl 6 gr. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka odvedeno do statku 
n[ebožtíka] Jana Salašného po s[irotcích] zběhlých 6 zl 3 gr  
2 ½ den. 
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   Jakož Bětě sirotku zůstávala kráva za Janem Sovkou, tu jest 
Jan zaplatil a dal jí za ni peněz hotových 3 ½ zl. Správu 
dává, že ji podruhé zaplatiti musil. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Mojžíšky 
Židovky za vinohrad na místě Kyvy 3 zl. Ty sou dány do statku 
n[ebožtíka] Jana Salašného podle odvodu po s[irotcích] 
zběhlých. 
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              f 80a 
28 Sirotci nebožt[íka] Duchka Nožičky 
 
   Jest jich dvý, Lida a Anna. Anna ta jest v Strážnici 
v Rybářích u sestry své a Lida ta [jest] vdaná. 
   Vyhledalo se spravedlnosti jim, a to takto: 
   Lidě mimo první vydání 7 zl 4 gr. 
   Anně 11 zl 4 gr. 
   Ty jsou všecky vyšlé a za těmito osobami zůstávají: 
   Item za Ondrou Nožičkou 7 zl 6 gr. 
   Item za Jírou, bratrem těch sirot[ků], přebraných p[eněz]  
1 zl 24 gr. 
   Item za nebošt[íkem] Janem, bratrem těchž sirot[ků], 
převzatých peněz 1 ½ zl. 
   A ostatek 7 zl 23 gr ty při právě zůstávají. 
   Též těm samým sirot[kům] náleží na gruntě Mikuláše 
Bartysového od letha [15]93 dopláceti 6 zl. Ty má takto 
vyplati[ti]: letha [15]94 při Vánocích 4 zl a letha 1595 při 
témž časi 2 zl. 
   A mimo to s toho gruntu jest do letha [15]92 vyšlých mimo 
to, což jest neboška mateř těch sirot[ků] za života svého, 
jsouce v svém vdovství, na obživení sebe a dítek svých 
vyzdvihla při právě 6 zl. 
             f 80b 
   Letha [15]94 přijato od Ondry Nožičky za grunth peněz 
purgkrechtních do truhlice 7 zl 6 gr. 
   Téhož letha [15]94 položil Mikuláš Bartysů za grunth svůj 
napřed psaným sirotkům 4 zl. 
   Více přijato od Jíry, bratra napřed psaných sirotků, co 
převzal z dílův jejich 1 zl 24 gr. 
   Z té summy vydáno Lidě na díl její 5 zl a ostatek 
v truhlici sirotčí zůstává. 
   Letha [15]95 přijato od Ondry Bartysového za grunth 2 zl. 
   Anka napřed psaná umřela, spravedlnost její na Lidu a 
Zuzanu, Jíru a Kateřinu připadla. 
   Letha [15]95 dáno Lidě na díl její 2 zl 4 gr. 
   Více dáno tejž Lidě po Anně 2 zl 6 ½ gr. 
   Zuzanně též po Anně dáno 2 zl 6 ½ gr. 
   Jírovi též po Anně dáno 2 zl 6 ½ gr. 
   Kateřině po Anně dáno 2 zl 6 ½ gr. 
   A tak tu více spravedlnosti žádné nemají. 
 
   Zuzanna a Kateřina sirotci zemřeli a spravedlnost jejich 
připadla na Lidu, na Jíru. 
   Anna sirotek zemřela. 
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              f 82a 
29 Sirotci nebožt[íka] Pavla Pivky 
 
   Jest jeden, Jíra, ten své vůle užívá. 
   Ten má svej spravedlnosti na gruntě Matěje Tkadlce podle 
knih purkrecht[ních] 27 zl 15 gr. Ty jemu jíti mají od letha 
[15]88 po 7 zl. 
   Na to jemu jest od letha 93 vyšlých 21 zl a ostatek 6 zl    
15 gr se letha [15]94 a letha [15]95 dopláceti má. 
 
   Letha 1593 dáno Jírovi na ručnících, dyž na zámku byl 2 zl. 
   Více co tomu sirotku náleží na gruntě Jana Janoucha 7 zl. 
Ty peníze jsou za tímž Janouchem zadržalé, povinen jest jich 
tomu sirot[ku] na právo položiti. A více na tomž gruntě je[mu] 
nic nenáleží. 
   Letha [15]94 přijato od Jana Janoucha za grunth peněz 
purgkrechtních do truhlice 7 zl. 
   Letha [15]94 položil Matěj Tkadlec za grunth do truhlice 6 
zl  15 gr. 
   Jakož jest Jírovi napřed psanému spravedlnosti náleželo   
34 zl 15 gr, i poněvadž sirotek zběhlý jest, spravedlnost na 
Jeho Milost Pána připadla. Z toho Jeho Milosti odvedeno 28 zl 
a ostatek si[rotkům] n[ebožtíka] Jana Salašného 6 zl 15 gr. 
              f 82b 
   Letha [15]95 přijato od Matěje Tkadlce peněz za grunth 7 
zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového dáno do statku Jana 
Salašného podli odvodu po sirotku zběhlém 6 zl 15 gr. 
   A tak ten sirotek žádné spravedlnosti své nemají[!]. 
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              f 84a 
30 Sirotek nebošky Doroty Kožovy 
 
   kterémuž Bartoň Kože dědek jest, kterýž své vůle užívá, 
jest jeden, Matěj. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Matěje Tkadlce 
podle zápisu knih purkrechtních 19 zl 15 gr. Ta spravedlnost 
jemu jíti má, když sirot[ci] nebožtíka Pavla Pivky, což na tom 
gruntě náleží, svou spravedlnost vyzdvihnou po 7 zl. 
   Jinde spravedlnosti více žádné nemá. 
 
   Letha [15]94 přijato od Matěje Tkadlce za grunth 15 gr. 
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vaňkový[ch] těch 15 gr 
vyzdviženy. 
   Jakož jest Matějovi výš psanému spravedlnosti náleželo  
19 zl 15 gr, i poněvadž sirotek zběhlý jest, táž spravedlnost 
na jeho Milost Pána připadla a jest odvedena sirotkům Martina 
Vaňkového. 
   Letha [15]95 přijato od Matěje Tkadlce z gruntu peněz 
purgkrechtních 7 zl. J[es]t omylem napsáno, náleží ty peníze 
s[irotkům] Pavla Pivky. 
   Letha [15]96 přijato od Matěje Tkadlce z gruntu 7 zl. Sou 
vyzdviženy k ruce s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vaňkového. 
   Letha [15]97 přijato od Matěje Tkadlce 7 zl. 
   Letha 1598 přijato od – nic. Z toho dáno na s[irotky] Vaňka 
Posla převzatých peněz 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového dáno Matějovi z peněz 
panských, který se J.M.Pánu po zběhlých dostaly, 2 zl. 
              f 84b 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového po s[irotku] zběhlým 
odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vaňkového podli odvodu 
ut s[upr]a 5 zl. 
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              f 85a 
31 Sirotci nebožt[íka] Řehoře Řehuše 
 
   Jest jeden, Václav. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti vyšlé z gruntu Jakuba 
Hanzlova 8 zl 8 gr 4 den. Z toho zůstává za tímž Jakubem 
Hanzlový[m] 3 zl 19 gr 2 den, ostatek při právě zůstává. 
   Dáno jemu na to, když byl ve dvoře 1 zl 15 gr. 
 
   Letha [15]94 položil Jakub Hanzlů za podsedek s[irotku] 
nadepsanému 3 zl 19 gr 2 den.  
   Jakož jest Václavovi, neboštíka Václava[!] Řehuše zběhlému 
sirotku, náleželo 6 zl 23 gr 4 den, z toho jest Jeho Milosti 
Pánu odvedeno 3 zl 4 gr 2 den a ostatek 3 zl 19 gr 2 den, 
kteréž na hotově jsou, odvedeny do truhlice s[irotkům] 
n[ebožtíka] Adama Němce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      56 
              f 86a 
32 Sirotci nebožt[íka] Matouše Honze, ovčáka syna 
 
   Jest těch sirot[ků] dvý, Jan a Markyta, též Kuna mateř 
jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na Jakubovi Šeplavým podle 
knih purkrechtních 29 zl. Ty mají takto jíti: letha [15]94 při 
Vánocích po 2 zl a letha 1595 při témž časi 3 zl, a tak vždy 
od téhož letha pořadně po 3 zl pokládati se má. 
   Z toho na mateři těch sirot[ků], poněvadž ona nemálo dluhů 
po smrti muže svého zaplatila, z dílu jejího vyplniti 13 zl a 
na sirotka každého po 8 zl po letech vydati. 
 
   Letha [15]94 přijato od Jakuba Šilhavýho[!] za podsedek 
peněz purgkrechtních do truhlice 3 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jakuba Šeplavýho za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 3 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Jakuba Šeplavýho za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno Mojžíšce Židovce za dluh  
1 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Jakuba Šeplavýho za grunth 3 zl. 
   Letha 1598 přijato za grunt od Jakuba Šeplavého 3 zl. 
              f 86b 
   Letha 1598 našlo se těmto sirotkom spravedlnosti jim 
náležité na vinohradě Jíry Duchkova v Šumědi sumy 19 ½ zl. Ty 
má platiti od letha ut s[upr]a po 2 zl. 
   Téhož letha ut s[upr]a přijato od Jíry Duchkova za vinohrad 
2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jakuba 
Šeplavého za grunt 3 zl. 
   Též přijato od Jíry Duchkového za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jakuba 
Šeplavého za grunt 3 zl. 
   Z toho vyzdviženo k ruce J.M.Páně po sirotcích zběhlých 
peněz hotových, poněvadž se od mnoha let k rejstrom nestaví, 
23 zl. 
   Od Jíry Duchkového za vinohrad přijato 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Václava Martina 
Vaňkových za g[runt] 3 zl. 
   K ruce J.M.Páně vyzdviženo po s[irotcích] zběhlých 4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Václava 
Martina Vaňkových za g[runt] 2 zl. Ty sou dány do míšených 
peněz po s[irotcích] zběhlejch na dluh n[ebožtíka] Jeho 
Milosti Pána. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Václava 
Martina Vaňkového za grunt ost[atních] peněz 4 zl. Ty sou dány 
do míšených peněz s[irotčích] na dluh n[ebožtíka] Jeho Milosti 
Pána a z zápisu sňaty. 
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   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry   
Mathouškovýho za vinohrad v Šumědi na místě Jíry Duchkovýho  
1 zl. Ten jest vzat k ruce J.M.Páně po zběhlým. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Matouškového 
za vinohrad 2 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] 
zběhlým. 
   Letha 1613 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry 
Matouškového za grunt 3 zl. To omylem napsáno, nenáleží jim.    
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              f 87a 
33 Sirotci nebožt[íka] Tomana Těšínské[ho] 
 
   Jest jich patero, Jan, Matěj, Eremiáš, Barbora, Lida a 
Hedvika mateř jejich šestá. Ta se štyrmi dětmi na gruntě souce 
vdovou se živí.  
   A Barbora ve dvoře radějovským zůstává. 
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              f 89a 
34 Sirotci nebožt[íka] Václava Bělíka 
 
   Jest jich dvý, Pavel a Markyta.  
   Ti mají své spravedlnosti na podsedku Martina Bělíka, 
bratra svého, každej 11 zl 5 gr. 
   Na to jest do leta 1590 podle register purkrechtních těm 
sirot[kům] zadržel 8 zl a ostatek od letha 1594 při Vánocích 
po 2 zl. Rukojmě Mikuláš Bartysů, Jíra Rabáček S R S N.  
   Strany pak Anny a Kateřiny, sester vejš psaných sirotkuov, 
kteréž na Podhoří ještě za neboštíka otce svého sou vdané, 
náleží jim na gruntě Martina Bělíkova, bratra jejich, 3 zl    
20 gr.  
   A ještě jim Jíra, Filip a Martin, synové neboštíka Martina 
Bělíka, mimo to tej Anně a Kači dodati společně mají 8 zl     
10 gr, když Martin výš psaný svůj grunth doplatí po 2 zl. 
 
   Letha [15]94 Martin Bělíků položil peněz zadrželejch do 
truhlice 8 zl. 
   Téhož letha položil 94 položil purgk[recht]ních peněz 2 zl. 
   Jakož jest Pavlovi napřed psanému spravedlnosti náleželo  
11 zl 5 gr. 
   Letha [15]95 přijato z gruntu Melichara Hranického 2 zl. 
             f 89b 
   Ta jest odvedena sirotkům Martina Vaňkového, na to jest do 
truhlice položeno 5 zl. 
   Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Kloučka 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Vojtkových 2 zl. 
   Letha 1598 přijato z gruntu Pavla Vojtkového 2 zl. Actum za 
fojta Jana Žáka. 
   Letha [15]99 za fojta Jana Vděkového přijato od Pavla 
Vojtkového za podsedek 2 zl. 
   Markytě dáno na díl její z hotových peněz 5 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Ondry 
Hulového za grunt na místě P[avla] Vojtkového 2 zl. 
   Do statku n[ebožtíka] Martina Vaňkového po s[irotcích] 
zběhlých ut s[upr]a odvedeno 5 zl. 
   Markytě dáno na díl její 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Ondry Hulového 
za grunt 1 zl. Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Martina 
Vaňkového podli odvodu ut s[upr]a. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Vaňka 
Posla za grunt 1 zl 15 gr. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] 
Martina Vaňkového po s[irotcích] zběhlých podli odvodu. A tak 
doplaceno. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Vaňka 
Poslového za g[runt] ost[atní] 1 zl 15 gr. 
   Markytě dáno na díl její toho 1 ½ zl. 
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35 Sirotci nebošt[íka] Martina Syrového 
 
   Jest jedna, Johanna. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jíry Duchkova  
11 zl. Ty jí jíti mají, když Pinkus Žid svou summu vyzdvihne, 
pořadně po 2 zl. 
   Týž co by tomu sirotku náležeti mělo na vinohradě v Gruntí 
hoře, který drží Filip Hoškových v Kněždubě. To se má 
vyhledati a vyhledajíce do těchto rejster dáti vepsati. 
 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato za grunt od 
Martina Křivého 1 zl. Zůstává v truhlici sirotčí. 
   Ten jest vydán Johanně na díl její. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Martina 
Křivého za grunt 2 zl. Ty přijal Jan, manžel Johančin na díl 
její. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba 
Šeplavého za g[runt] 2 zl. Ty přijal Adam pís[ař] na místě 
Johančiným. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa dáno Johanně na díl její 
5 zl 15 gr. Přijal je manžel její. 
   A tak spravedlnost svou vyzdvihla. 
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              f 91a 
36 Sirotci nebožt[íka] Pavla Vaverky 
 
   Jest jeden, Martin. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Kříže uhlíře 
podle zápisu knih purkrechtních 8 zl. 
   Na to jest letha 1593 zadrželých za tímž Křížem uhlířem    
2 zl a od letha 1594 platiti má jemu pořadně po 2 zl. 
 
   Letha [15]94 přijato od Kříže uhléře za grunth peněz 
purgkrechtních do truhlice 2 zl. 
   Jakož jest Martinovi napřed psanému spravedlnosti náleželo 
8 zl, ta jest na jeho Milost Pána připadla jakožto po zběhlým 
sirotku a jest odvedena sirotkům Jana Salašného. 
   Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Černýho peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
   Letha [15]96 položil Jan Černejch s[irotkům] napřed psaným 
peněz purgkrechtních 2 zl. 
   Letha [15]97 položil Jan Černý za grunth 2 zl. 
   Letha [15]98 dáno do statku Jana Salašného podli odvodu po 
Martinovi, sirotku zběhlým 2 zl. 
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37 Sirotci nebožt[íka] Matouše Huly 
 
   Jest jich dvé, Jan, Kače a Barbora mateř jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Huňky 15 zl  
11 gr. Dělíce na ty tři díly, příde na 1 díl po 5 zl 3 gr       
4 ½ den. 
 
   Letha [15]94 přijato za grunth 26 gr. 
   Letha [15]95 položil Krištof Blanař 3 zl. Ty sou dány 
Barboře na díl její. 
   Více muž dotčené Barbory prodal Jírovi Huňkovi 2 zl, kteréž 
jemu dojíti mají. 
   Janovi a Kateřině dáno 26 gr. 
   Ti sirotci sou zemřeli všecky, spravedlnost jeji[ch] na 
Štěpána a Václava, jakožto na strejce, syny n[ebožtíka] Matěje 
Huly, připadla. 
   Letha [15]96 a [15]97 přijato z gruntu Krištofa Blanaře 6 
zl. Ty sou vydány do peněz s[irotků] n[ebožtíka] Matěje Huly. 
   Jakož náleželo Martinovi, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje 
Huly, nápadu po strejci jeho 5 zl 3 gr 4 ½ den, ty peníze jsou 
k ruce Jeho [Mil]osti Páně vyzdviženy jakožto po zběhlým 
sirotku. 
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38 Sirotci nebožt[íka] Matěje Huly 
 
   Jest jich tré, kromě mateře a jiných, kteří díly své 
vybrali, a mimo toho se po neboštíkovi otci jejich dluhu 
splatilo, jménem Štěpán, Martin a Václav. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti každému po 4 zl 11 gr, na 
všecky díly 13 zl 3 gr. 
   Na tu spravedlnost jest při právě hotových 6 zl 26 gr. 
   Item na gruntě Jíry Huňky 2 zl 4 gr. 
   Item na Ondrovi bratru jejich převzatých peněz 3 zl. 
   Item na Lukášovi Mlynářovu zůstává 1 zl 3 gr. 
 
   Letha 93 Ondra, bratr těch sirot[ků], převzatých peněz 
položil 3 zl. 
   Téhož letha přijato za grunth Jíry Huňky 2 zl 4 gr. 
   Jakož jest Martinovi, sirotku zběhlému, náleželo 
spravedlnosti 4 zl 11 gr, ty na jeho Milost Pána připadly a 
již jsou Jeho Milosti odvedeny. A zase vydány sirotkům Jana 
Salašného. 
   Více těm sirotkům náleží nápad po sirotcích n[ebožtíka] 
Matouše Huly, o tom při týchž sirotcích napsáno najdeš. 
   Letha 96 položil Krištof Blanař za grunth 3 zl. Ty sou 
vydány na díl Václavů. 
                         f 93b 
   Leta 97 vydáno Václavovi na díl jeho 3 R, Štěpánovi bratru 
jeho též dáno 3 zl. 
   Letha 1598 přijato za grunt od Štěpána Matěje Hulového 
ročních peněz 3 zl. Ty sou vydány témuž Štěpánovi na díl jeho. 
   Více dáno Štěpánovi z hotových peněz 3 zl. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Štěpána Matěje 
Hulového za grunt ost[atní] 2 ½ zl. Ty sou Štěpánovi vydány na 
díl jeho, ostatek dílu jeho. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl. 
   Zůstává se ještě dodati Václavovi dílu jeho i z nápadu po 
[sirotcích] n[ebožtíka] Matouše Huly 2 zl 14 gr 4 ½ den. Ty 
jest pustil Václav Ondrovi bratru svému, má je[mu] je 
oplatiti, když toho potřebovati bude. 
   Též přijato od Lukáše Mlynářových ostatní 1 zl 3 gr. Ten 
jest taky vydán Ondrovi na spuosob ut s[upr]a.   
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              f 94a 
39 Sirotci nebožt[íka] Vaňka Krkavce 
 
   Jest jich trý, Vavřinec, Martin, Jíra a Dorota mateř jejich 
štvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Janovi Popelkovi 
podle register purkrechtních všem společně 24 zl. Ty jim jíti 
mají od letha 1594 při Vánocích po 1 R. Ty peníze jíti mají 
teprve od letha 95 po 1 zl. 
 
   Letha 95 přijato z gruntu Kříže uhlíře 1 zl. Ten j[es]t 
vydán Dorotě mateři na díl její. 
   Martin své vůle užívá, nestaví se. Náleží ty peníze na Jeho 
[Mil]ost Pána. 
   Letha 1596 a 1597 přijato z gruntu Kříže uhlíře 2 zl. 
Z toho vzala Dorota, mateř těch s[irotků] 1 zl a Jíra a Martin 
přijali 1 zl. 
   Ten zlatý jest k ruce J.M.Páně vyzdvižen na díl Martinů[v], 
poněvadž ten sirotek zběhlý jest a ostatek, což na díl jeho 
ještě náleželo, totižto 5 zl, ty sou odvedeny na s[irotky] 
n[ebožtíka] Adama Němce. A tak on spravedlnosti své žádné 
nemá. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Tomáše 
Menšíkového za g[runt] na místě Kříže uhlíře 1 zl. Ten jest 
vydán Jírovi na díl jeho. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Tomáše 
Menšíkového za g[runt] 1 zl. Ten jest dán do s[tatku] 
n[ebožtíka] Adama Němce podli odvodu po s[irotku] zběhlým. 
              f 94b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Tomáše 
Menšíkového za grunt 1 zl. Jest vydán Dorotě mateři na díl 
její. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jakuba 
Šeplavého za grunt 1 zl. Ten jest vydán Jírovi na díl jeho. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jakuba 
Šeplavého za grunt 1 zl. Ten jest vydán Dorotě mateři na díl 
její. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Martina 
Krkavcového za g[runt] 1 zl. Ten vydán Dorotě mateři své. 
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              f 95a 
40 Sirotci nebožt[íka] Martina Roškova  
 
   Jest jich trý, Václav, Pavel, Johanka a Kuna mateř jejich 
štvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě v hoře Šumědi, 
který drží Jíra Duchků 19 zl 15 gr. Ty jim jíti mají, když Jan 
Skřička z Strážnice svou spravedlnost vybere, totiž od letha 
96 1 zl 15 gr a od letha 97 pořadně po 2 zl při Vánocích až do 
vyplnění výše psané summy. 
   Dělíce tu summu na štyri díly, dostane se jednomu každému 
po 4 zl 26 gr 1 ½ den. 
   Item obzvláštně samej Johance náleží 10 zl, které jest jí 
Markyta, teta její z Strážnice, odkázala. Ty peníze ouřad 
radějovský přijali a za nimi při právě zůstávají. 
   Více tej Johance náleží kráva a z lůže šatů dobrých, 
kteroužto krávu a šaty ložní Kuna, mateř týž Johanny, k sobě 
přijala. Jest povinna jí to zase, když toho potřebovati bude, 
navrátiti. 
   Vaňkovi Smrhovi náleží na Filipovi Bartoškovém zadrželých 
peněz 19 zl. Na to jest jemu dáno od Filipa Bartošovýho 14 zl   
7 ½ gr. 
   A tak se ještě Vaňkovi Smrhovi doplniti má 4 zl 22 ½ gr. 
              f 95b 
   Jakož jest Pavlovi a Johance, sirotkům zběhlým, náleželo  
19 zl 22 gr 3 den, ta na jeho Milost Pána připadla a jest zase  
odvedena na zadržalou summu sirotkům Jana Salašného. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Duchkova 
za vinohrad 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jana 
Salašného podle odvodu po s[irotcích] zběhlých. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Duchkova 
za vinohrad 4 zl 26 gr 1 ½ den. Ty přijal Mikuláš Jana 
Červenkova z Malé Vrbky [po] Václavu, neb manželku jeho pojal. 
   A tak díl ten zouplna vyzdvihl.     
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              f 97a 
41 Nápadníci nebožt[íka] Jiříka Tratileta 
 
   Jan, Tomáš, Anna, Václav a Kuna. Jan, Tomáš, Václav, Kuna 
ti na Poduhří sou a nikdež se nestavěli. Kuna[!] jest ve Lhotě 
vdaná. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně 11 zl. Ty 
peníze jsou vyšlé a při právě zůstávají. 
   Dělíc na těch pět dílů, dostane se jednomu každému po 2 zl  
6 gr. 
   Jakož jest nápadníkům napřed psaným spravedlnost výš 
jmenovaná náležela, i poněvadž se tíž nápadníci k rejstrů[m] 
nestaví, spravedlnost jejich na Jeho Milost Pána připadla, 
kteráž jest již Jeho Milosti odvedena. 
 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka vydáno Anně nahoře psané 
spravedlnosti její 2 zl 6 gr. A tak spravedlnost svou zouplna 
vyzdvihla. 
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              f 98a 
42 Sirotci nebožt[íka] Jakuba Poláka 
 
   Jan, ten od dávních leth se nestaví. 
   Má svej spravedlnosti vyšlej 16 zl. Půjčeny s vůlí jeho 
Milosti Pána Václavovi Krupicovi do Petrova. Rukojmě Tomáš 
Slováček z Strážnice, Jíra Janouchů z Petrova, Mikuláš 
Nedoťal, Vaněk Smrh, Bárta Martinků. 
 
   Jakož výš psanému Janovi spravedlnosti náleželo 16 zl, i 
poněvadž se týž sirotek k rejstrům podle jiných nestaví, ta 
spravedlnost na Jeho Milost Pána připadla a jest odvedena 
sirotkům nebo[žtíka] Jana Salašného. 
   Letha 1599 Václav Krupička z Petrova těch ut s[upr]a 16 zl, 
co dlužen byl, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Salašného 
položil. 
   A tak dluh svůj týž Václav ut s[upr]a zouplna docela 
zaplatil.   
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             f 100a 
43 Sirotci nebožt[íka] Šebesty Mokřiny 
 
   Jest jich dvý, Pavel, Anna a Margeta mateř jejich třetí. 
Ten Pavel a Anna ti při mateři své souc malé zůstávají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě a vinohradě 
Margety, mateři jejich 102 zl 1 gr. Ty jak jim jíti mají, při 
gruntě dvacátým šestým v knihách novejch purgkrecht[ních] 
napsáno najdeš. 
   Více jim náleží na Mackovi Syrových peněz z vinohradu 
v Gruntech 7 zl. Ty pokládati má ročně po 1 zl. 
   Více na druhém vinohradě v Gruntech, kterejž Mikuláš 
Blatnický drží 8 zl 25 gr. 
   Více za víno prodané hotovejch peněz 25 zl 15 gr. 
               Summa všeho statku 143 zl 11 gr. 
   Z toho se snímá za dluhy nebožt[íka] otce jejich 10 zl     
10 gr, kteréž již zaplaceny sou. 
   A mimo ty splacené dluhy ještě se z téhož statku zaplatiti 
má Bartoňovi Mokřinovi 3 zl. 
   I se[j]mouce takové dluhy, zůstává čistého statku 130 zl    
1 gr. Dělíc tu sumu na tři díly, dostane se na jeden každej 
díl po 43 zl 2 den. 
             f 100b 
   Vydání z té hotové sumy za víno prodané toto: 
   Item za dluhy nebož[tíka] otce těch sir[otků] dáno 10 zl    
10 gr. 
   Item za grunth peněz zadržalejch 8 zl 15 gr. 
   Item Margetě mateři dáno na díl její 6 zl 20 gr. 
   A mimo to jí Margetě náleží obzvláštně roubanice zaplacená, 
kteráž jí od n[ebožtíka] manžela jejího Kašpara odkázána. 
   Více jí náleží podle odkazu na Mackovi Syrových 7 zl. Ty se 
s[irotkům] napřed psaným z dílů jejich sníti mají. 
 
   Letha 95 přijato z gruntu peněz purgkrecht[ních] od mateře 
těch sirot[ků] 6 zl. 
   Téhož letha 95 přijato od Macka Syrových za vinohrad 1 zl. 
Ten jest vydán Margetě mateři. 
   Na ten statek napřed psaný vstoupil Václav Honzů a jej 
platiti má od letha 96 po 6 zl. 
   Letha 96 při posudku přijato za vinohrad od Macka Syrových 
2 zl. Ty přijala Margeta mateř. 
   Letha 97 položil Macek Syrový za vinohrad 1 zl. J[es]t 
vydán Margetě mateři. 
   Letha 1598 přijato za vinohrad od Macka Syrového jináč 
Řičicova 1 zl. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Macka Řičicova 
za vinohrad 1 zl. 
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             f 101a 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskova přijato od Macka Řičice za 
vinohrad 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho jakož náleželo 
Anně dílu jejího sumy 43 zl 2 den, ta spravedlnost jakožto po 
s[irotku] zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest 
poraženo z dluhu panského, což jí povinno bylo 9 zl a ostatek 
po letech Jeho [Mil]osti Pánu jíti má.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      70 
             f 105a 
44 Sirotci nebožt[íka] Jana Číšpivy 
 
   Jest jich štvero, Jan, Margeta, Zuzanna, Anka, Kateřina a 
Dorota mateř jejich šestá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Jíry Martina 
Vaňkovýho 34 zl. 
   Na to jest jim ku právu položeno závdanku a jedny peníze 
purgkrechtní 8 zl a ostatek se jim pokládati má od letha 95 
při Vánocích po 3 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Beraní hoře, kterejž Ondra 
Stošků drží 64 zl. Závdanku na týž vinohrad položil 6 zl a 
ostatek z téhož vinohradu platiti má od letha 95 při Vánocích 
po 4 zl. 
   Summa všeho statku, což těm napřed psaným sirot[kům] náleží 
98 zl. 
   Z toho se snímá za dluhy nebožtíka otce jejich 10 zl 29 gr  
6 den. I sejmouc takové dluhy, zůstává čistého statku 87 zl    
1 den. Dělíc tu sumu na šest díly, dostane se na jeden každý 
díl po 14 zl 15 gr. 
             f 105b 
   Jan, Zuzanna a Anka ti jsou zemřeli. Jestliže po nich 
dědiců žádnejch nezůstalo, tehdy ta spravedlnost na Margetu, 
Kateřinu a Dorotu macechu jejich připadne. 
 
   Vydání z té hotové sumy položené: 
   Za dluhy nebožt[íka] otce těch sirot[ků] dáno 10 zl 29 gr    
6 den. 
   A ostatek v truhlici sirotčí zůstává. 
   Více mimo ty zaplacené dluhy našlo se, že nebož[tík] Jan 
Číšpivo Abrahamovi Holomkovi Židu peněz půjčených dlužen 
zůstal 10 zl 10 gr. Ty se ze všech dílů sníti mají. 
   Na tu sumu dáno Holomkovi Židu peněz 7 zl 10 gr. 
 
   I poněvadž se to našlo, že po Janovi, Zuzaně a Ance dědiců 
žádných nezůstalo a prve nežli otec jejich zemřeli, ta 
spravedlnost se Margetě, Kateřině a Dorotě macoše pasíruje, 
však na takovej spůsob, jestliže by se jaké nápadníci po 
jmenovanejch zemřelejch nápadníků našli, aby byly povinny to 
zase navráti[ti]. Rukojmě za takovou spravedlnost Václav Duků, 
Jíra hrnčíř [z] Strážnice, Ondra Stošků R S N. 
   A tak dělíc tu sumu na tři díly, dostane se jim každému 
toto: 
   Item Margetě náleží i po zemřelejch 28 zl 22 ½ gr. 
   Item Kateřině i po zemřelejch 28 zl 22 ½ gr. 
   Item Dorotě macoše též na díl její náleží 19 zl 5 gr. 
             f 106a 
   Letha 94 Kateřina a Margeta ty obě spravedlnosti své, což 
jim na vinohradě Ondry Stoška náleželo, každá 19 zl 5 gr 
prodali, učiní obojího 38 zl 10 gr, za kteréž jim oběma spolu 
hotovejch peněz 11 zl dal. A tak ještě za týž vinohrad  
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dopláceti zůstává Dorotě mateři své 16 zl. Ty pokládati má 
pořadně po 2 zl. 
   Letaha 95 přijato od Jíry Martina Vaňkových za podsedek 
peněz purgkrechtních 3 zl. Ty sou vydány Holomkovi Židu na 
dluh jeho. 
   Po Anně napřed psané našli se sirotky v Sekulách, Petr a 
druhému jak jméno jest, se neví. Ti oba mají po mateři své 
spravedlnosti 19 zl 5 den, ty se z rozdílu Margety a Kateřiny 
dojíti mají. 
   A tak Margeta a Kateřina tu více nic jmíti neb[ud]ou. 
   Letha 1595 položil Ondra Stošků za vinohrad mateři své    
16 zl. A tak ten vinohrad zaplacený má. 
   Letha 96 přijato od Jíry Martina Vaňkových za grunth peněz 
3 zl. Sou vydány Dorotě, macoše napřed psanejch sirotků. A tak 
tu více spravedlnosti žádné nemá. 
   Letha 97 přijato od Jíry Martina Vaňkového za grunth 3 zl. 
   Letha 1598 přijato od Martina Jíry Vaňkového za g[runt]    
3 zl. Act[um] za fojta Jana Žáka. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato za podsedek od 
Jíry Bělíkova 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového vydáno ostatek dílu 
juejího, které přijal Jan Horák z Petrova, muž její 9 zl       
17 ½ gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla. 
             f 106b 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Jíry 
Bělíkového za grunt 3 zl. 
   Z toho půjčeno Janovi Horákovi, kteréžto peníze náleží do 
Sekulí nápad[níkům] po nebošce Anně 2 zl 12 ½ gr. Ty má 
položiti o posudku leta 1601. Rukojmě za to Mikuláš Bartysů, 
Melichar Hranický R.S.N. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jíry Bělíkového 
za grunt 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry 
Bělíkova za g[runt] 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry Bělíka 
za grunt 3 zl.  
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             f 110a 
45 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Muškatele 
 
   Jest jich sedmero, Zuzanna, Jan, Mikoláš, Pavel, Jíra, 
Anna, Václav a Dorota mateř jejich osmá. Ti sirotci souc malí 
všecky při mateři zůstávají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Doroty mateře 
jejich 155 zl. 
   Na vinohradě achteli v Telecí hoře 200 zl. 
   Item za 4 vědra vína prodané 10 zl. 
                   Summa všeho statku učiní 365 zl. 
   Z toho se tyto dluhy zplatiti mají, jakž níže poznamenáno 
stojí: 
   Item Pinkusce Židovce 22 zl dáno. 
   Item Mojžíšovi Židovi 2 ½ zl dáno. 
   Item Kryštofovi ovčákovi 4 zl dáno. 
   Item Ondrovi Stoškovi za roubanici 4 zl dáno. 
   Item Ondrovi Peterkovi 1 měř[ice] rži 1 zl dáno. 
   Item Kateřině Ondřejových na Bobalov 3 měř[ice] rži 3 zl 
dáno.                                 Pars dluhův 36 zl 15 gr. 
   I sejmouce takové dluhy zůstává čistého statku všeho 328 zl 
15 gr. Dělíc tu summu na těch osm dílů, dostane se na jeden 
každý díl po 41 zl 1 gr 6 den. 
             f 110b 
   Dorota, mateř těch sirot[ků],ta jest grunth s roubanicemi i 
se vším hospodářstvím, též i vinohrad koupila a na tom sobě 
díl svůj, což jí tu náleželo 41 zl 1 gr 6 den, srazila. A tak 
ještě dopláceti zůstává sirotkům svejm mimo díl její poražený 
ještě 287 zl 13 gr 1 den. 
   Ty má platiti takto: Za grunth platiti má počna od letha 96 
při Vánocích pořadně po 6 zl. A za vinohrad tolikéž od letha 
96 při Vánocích podle ourody po 6 zl. Rukojmě Ondra Peterka, 
Eliáš Vachů, Matouš Pavlíků S.R.S.N. 
 
   Letha 96 přijato od Doroty Muškatelové 21 ½ zl. Z toho 
dáno: 
   Ondrovi Stoškovi 4 zl. 
   Krištofovi ovčáku 4 zl. 
   Mojžíšovi Židu 2 ½ zl. 
   Ondrovi Peterkovi 1 zl. 
   Ondřejový do Bobalova 2 zl. 
   Pinkusce Židovce dáno 8 zl. 
   Letha 97 položila Dorota Muškatelka za statek 22 zl. Z toho 
dáno: 
   Pinkusce Židovce na dluh 10 zl. 
   Kateřině do Bobalova ostatního dluhu 1 zl. 
   A Zuzaně též dáno na díl její 10 zl. 
   Pavlovi s[irotku] na díl jeho dáno 1 zl. 
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   Letha 1598 položil Havel Gryl na místě Doroty Muškatelky, 
ženy své 22 zl. Z toho dáno ostatních peněz Pinkusce 4 zl, 
ost[atní] Mojžíšce lonského roku doplaceno a na s[irotky] do 
truhlice vloženo 8 zl. 
             f 111a 
   Z těch 8 zl dáno Zuzaně na díl její 2 zl. 
   Též Pavlovi dáno na díl jeho na učení školní 1 zl. 
   Janovi též dáno na koupení vinohradu 5 zl. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Havla Grylle za 
grunt a vinohrad 12 zl.  
   Z toho dáno Pavlovi na učení školní na díl jeho 1 zl. 
   Václavovi a Anně též dáno každé[mu] po 1 zl – 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Havla Grylle 
za statek ut s[upr]a 10 zl. 
   Zuzaně dáno z hotových peněz na díl její 9 zl. 
   Pavlovi dáno na díl jeho na knihy 20 gr. 
   Václavovi též dáno 20 gr. 
   Anně tolikýž dáno na učení 20 gr. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Havla Grylle za 
statek 6 zl. 
   Zuzaně dáno na díl její 7 zl. 
   Janovi dáno na díl jeho 4 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Doroata Muškatelka na 
placení své dala Zuzaně dceři své roubancici v Žadovcích 
v hotových 10 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Havla 
Grylle za grunt 3 zl. Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 ½ zl, 
Janovi též dáno na díl jeho 1 ½ zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového Jan napřed psaný ukoupíc 
grunt otcovský, srazil sobě dílu svého na něm sumy 30 zl 16 gr 
6 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl. 
   Od Doroty mateře za vinohrad přijato 4 zl. Ty sou vydány 
Zuzaně na díl její. 
   Od Jana Malušky přijato za g[runt] 5 zl. 
   Zuzaně dáno na díl její 2 zl. 
             f 111b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka ouřad radějovský prodali 
roubanici těmto sirotkom náležitou Ondrovi Pánkovému za summmu 
40 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 3 zl. 
Rukoj[mě] Jan Pavelků, Matěj Gybal S.R.S.N. 
   Tito sirotci škodují na podsedku Jírovi Němčanskému 
prodaném za tou příčinou, že požár byl, 15 zl 13 gr 1 den. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry 
Pánkového za roubanici 1 zl 15 gr. Ty sou vydány ouřadu a 
písaři od nápadu po Janovi na Zuzannu přišlého z dílu jejího. 
   NB. Mikuláš, Pavel, Jíra, Anna, Václav a Dorota mateř 
jejich všichni zemřeli a díly jejich na Zuzannu, sestru 
jejich, připadly. 
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   Ta Zuzana též umřela a po sobě Kateřiny dcery své 
zanechala, kterážto všecka spravedlnost na ni nápadem přišla. 
A nachází se na těchto věcech níže poznamenaných: 
   Na vinohradě v Telecinku Adamovi Travnickýmu, písaři 
radnímu strážnickýmu, prodaném nachází se 100 zl. Platiti má 
od letha 1604 po 4 zl. 
   Na gruntě 47 Jíry Němčanského náleží 57 zl 15 gr, placením 
po 4 zl až se předně dluhův 17 zl 15 gr vyplatí. 
           Summa tej pozůstalosti 157 zl 15 gr. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Adamky 
Písařky za vinohrad 4 zl. 
   Od Ondry Pánkového za roubanici 3 zl. Více on položil za 
rok tento. Z toho dáno starším od spravování nápadu 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry 
Cibulky, náměstka Adama písaře za vinohrad 4 zl. 
   Dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Peterky dluhu za 
n[ebožku] Dorotu, mateř jeho 8 zl 24 gr. 
             f 112a 
   Leta 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jiříka Cibulky za 
vinohrad 4 zl. Z toho dáno dluhu za Dorotu Muškatelku do 
s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Peterky 1 zl 6 gr. 
   Našlo se z register horenských, že neboštík Adam Travnický 
za živobytí svého za vinohrad vyplnil všeho do leta 1610  
21 zl. 
   Z toho dáno Okáčovi dluhu za nebošku Dorotu mateř 7 zl. 
   A Matyášovi Ostřešovskýmu též 14 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jiříka Cibulky 
za vinohrad 4 zl. 
   Od Jíry Němčanského za g[runt] přijato 2 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jury Vávrovýho od Jury Němčanského 
za grunt přijato 3 zl. 
   Z toho dáno dluhu za Dorotu Muškatelku do s[tatku] 
n[ebožtíka] Ondry Peterky ostatních 15 gr. 
   Od Jiříka Cibulky přijato za vinohrad v Teletinkách 2 zl. 
   Více Jiřík Cibulka položil za týž vinohrad 2 zl. 
   Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Hrbatého za 
grunt přijato 3 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Jiřík Cibulka 
položil za vinohrad v Teletinské hoře za rok 1616 4 zl. Ty 
jsou obrácené k ruce JM Páně. 
   Více položil Jiřík Cibulka za rok 1617 za týž vinohrad  
4 zl. Ty jsou také obrácené k ruce JM Páně po s[irotku] 
zběhlém. 
   Od Jana Hrbatého za grunt položených přijato peněz 3 zl. Ty 
sou též na JM Pána obrácené. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jiříka 
Cibulky za vinohrad v Teletinkách 4 zl. 
   Od Jana Hrbatého za grunt přijato peněz ročních 3 zl. 
   Těch všech 7 zl jest přijato k ruce JM Páně. 
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   A jakož na dluhu za JM Pánem vyšlých peněz zůstávalo 32 zl 
29 gr, ty sou po s[irotcích] zběhlých z téhož dluhu poražené.      
   NB. Ta spravedlnost náležela nápadem Zuzaně Muškatelové, 
kteráž měla za manžela Staňka Holého a s ním splodivši 
Kateřinu dceru, ta ušla z dvora strážnického a nestaví se 
k registrům, užívá své vůle. Poněvadž se zase nenavrací, tedy 
spra[vedlnost] k ruce JM Páně jest obrácena. 
             f 112b 
  Letha 1624 za fojta Martina Kašparového od Izáka Čaštínského 
na místě Jiříka Cibulky přijato jest za vinoh[rad] 
v Teletinkách 4 zl. 
   Ty sou podle napřed psaného zapsání po Kateřině, sirotku 
zběhlém, k ruce JM Páně obrácené, kteréž přijal Martin, písař 
důchodní. 
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             f 113a 
46 S[irotci] n[ebožtíka] Prokše Vlkového 
 
   Jest jich patero, Pavel, Matouš, Kuna, Kateřina, Dorota a 
Anka mateř jejich šestá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech 
toto: 
   Na podsedku a čtvrti roli 260 zl. 
   Dvě krávy za 6 zl. 
   Šatů ložnejch za 4 zl. 
   Štvrt achtele vinohradu v Beraní hoře 30 zl. 
                  Suma všeho statku 300 zl. 
   Na to se dluhu nachází toto: 
   Pinkusovi Židovi 33 ½ zl dáno.  
   Janovi Vděkovi 57 zl 24 gr dáno. 
   Dluhů drobnejch 3 zl dáno. 
             Summa dluhů 94 zl. 
   Příjem peněz: 
   Závdanku přijato od Pavla Vděkova 60 zl. 
   Též od něho přijato ročních peněz 12 zl. 

     Suma příjmu 72 zl. 
   Vydání z té hotové summy: 
   Drobnejch dluhů 3 zl. 
   Pinkusce dáno 32 zl. 
   Janovi Vděkovi 37 zl. 
                f 113b 
   Anka mateř těch s[irotků] na díl svůj přijala vinohrad 
napřed psaný za 30 zl. 
   Item krávy dvě táž Anka též přijala za 6 zl. 
   Více přijala šaty ložné za 4 zl. 
        Summa příjmu na díl její 40 zl. 
   A tak převzala více, nežli na díl její náleželo o 5 zl  
21 ½ gr. Ty povinna platiti po 1 zl. 
 
   Letha 1598 přijato za grunt od Pavla Vděkového 12 zl. 
Z toho dáno Pinkusce Židovce ostatek dluhu 1 zl 15 gr, Jan 
Vděkových na dluh jeho dáno 10 zl 15 gr. 
   Více přijato od Anky mateře těch sirotkuo za vinohrad 1 R. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Pavla Vděkového 
za grunt 12 zl. Z toho dáno Janovi Vděkové[mu] ostatek dluhu  
10 zl 9 gr, ostatek vloženo do truhlice sirotčí. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Pavla 
Vlkového[!] za statek 12 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Pavla Vlkového 
za statek 8 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Pavla za 
statek 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Pavla 
Vlkového za grunt a statek 12 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Pavla 
Vlkového za statek 12 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Pánkového 
za grunt 3 zl. 
   Jakož Anka mateř za vinohrad v Beraní hoře dopláceti 
zůstávala 4 zl 21 ½ gr, takové peníze Jan Spurný manžel její 
uvolil se doplatiti placením od letha 1609 po 2 zl. 
             f 114a 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka dáno Dorotě manželce jeho 
nápadu po n[ebožtíkovi] Matoušovi, Kuně a Kateřině zemřelých  
3 zl. 
   Matouš, Kuna, Kateřina a Dorota zemřeli a dílů svých po 
sobě zanechali každý po 33 zl 10 gr, což v summmě učiní 133 zl 
10 gr. Ta spravedlnost připadla na krevní přátele jejich, 
totižto na Kateřinu, s[irotka] n[ebožtíka] Pavla Vlkového, na 
Esteru, s[irotka] n[ebožtíka] Jana Vděkového, na Dorotu, 
manželku Jana Kachníka, na dítky Jana Vlků do Lhoty, kteříž 
jsou Martin, Václav, Matěj, Kateřinino dítě, a na dítky Filipa 
Vlkového do Lhoty, kteříž jsou Dorota, Anna a Zuzanna, 
Kateřinino dítě. Přijde na každého 12 zl 3 gr 4 den  
1 v[ídeňský]. 
   Dorota, manželka Jana Kachníka, vyzdvihla před rozdílem 
tohoto nápadu letha 1609, jak nahoře psáno stojí, 3 zl. 
Zuostává ještě dovzíti 11 zl 25 gr 3 den 1 v. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka položil Václav Pánků za 
grunt 3 zl. 
   Jan Spurný též položil na místě Anky manželky své na 
přebrání dílu jejich 2 zl. 
   Z toho dáno nápad[níkům] Jana Vlka 1 zl 15 gr a 
nápad[níkům] Filipa Vlka 1 zl 15 gr. 
   A jakž nahoře psáno, Dorotě Kachníkové 3 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Václava 
Pánkova za grunt 3 zl. 
   Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Vlka ze Lhoty    
1 zl, nápad[níkům] n[ebožtíka] Filipa Vlkového 1 zl, Matějovi, 
nápad[níku] n[ebožtíka] Jana Vlkového 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jana 
Pánkového za grunt 5 zl.  
   Z toho dáno nápad[níkům] Jana Vlka 2 zl 15 gr, Filipovým 
nápad[níkům] kromě Kateřininého dítěte vydáno 2 zl 15 gr. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana 
Pánkového 5 zl. 
   Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Vlka 2 ½ zl a 
nápad[níkům] Filipa Vlkového 2 ½ zl. 
             f 114b 
   Jakož náleželo Dorotě, manželce Jana Kachníka, nápadu 
v tomto statku 12 zl 3 gr 4 den 1 v, ty jest táž Dorota na 
smrtedlné posteli poručila Martinovi a Václavovi, strýcom svým 
do Lhoty. 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana 
Pánka za grunt 6 zl. 
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   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 3 zl, 
nápad[níkům] n[ebožtíka] Filipa Vlka do Lhoty 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Pánka za 
grunt 5 zl. 
   Z toho dáno nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Vlka 2 zl 15 gr a 
nápad[níkům] n[ebožtíka] Filipa Vlkového 2 zl 15 gr. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Jana Pánka přijato za 
grunt 5 zl. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 2 zl 15 gr a 
nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Vlkového 2 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Pánka 
přijato za grunt peněz ročních 4 zl. 
   Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 2 zl a 
nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Vlkového 2 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Jana 
Pánka za grunt peněz ročních 5 zl. 
   Dáno z nich nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 2 zl 15 gr a 
nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Vlkového 2 zl 15 gr. 
   NB. Jiní nápadníci v tomto statku berou a na Pavla, sirotka 
zběhlého, se nic nezanechává. Protož bedlivě vyhledati, což 
jemu na díl jeho se dostane, bráti JMP. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jana Pánka 
za grunt peněz ročních přijato 5 zl. 
   Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 34 zl 10 gr, ta 
jest k ruce k ruce JM Páně obrácena. Z níž jest poraženo, co 
na dluhu za JM Pánem bylo všech těch 34 zl 10 gr. A tak jest 
Pavlů díl zouplna vyzdvižen. 
   Leta Páně 1620 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou 
spravedlnost 12 zl. 
   Dáno z nich nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vlka 6 zl, 
nápadníkům n[ebožtíka] Filipa Vlka též 6 zl, dáno jim obilí. 
   Více z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 6 zl.   
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             f 116a 
47 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pavlových  
 
   Jest jich trý, [Jíra], Margeta, Kateřina a Barbora mateř 
jejich štvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti: 
   Na podsedku a na půl achteli vinohradu v Telecí hoře  
200 zl. 
   Ten vinohrad a podsedek ujal Jíra, bratr jeji[ch], v těch 
200 zl, kteréž platiti má od letha 98 po 6 zl. 
   Jíra nadepsaný ten sobě díl svůj na tom statku srazil  
50 zl. A tak tu více nic nemá. 
   A mimo to Barboře mateři své půl vinohradu nahoře psaný na 
díl její odvedl v 50 zl. A tak ona tu více žádné spravedlnosti 
nemá. 
   A dotčený Jíra nebude povinnen toliko Margetě a Kateřině 
100 zl dopláceti po 6 zl. 
 
   Letha 1598 přijato od Jíry Pavlova za statek a g[runt]  
6 zl. Z toho dáno Markytě na díl její 3 zl. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jíry Pavlového 
za statek ut s[upr]a 6 zl. Z toho dáno Markytě na díl její  
3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Jíry 
Pavlového za statek 6 zl. Kateřině dáno na díl její 9 zl, 
Markytě též dáno na její díl 3 zl. 
             f 116b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jíry za statek 
ut s[upr]a 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl, Kateřině 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Matouše 
Pavlíkového za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl, 
Kateřině 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Matouše 
Pavlíkového za grunt 8 zl. Z toho dáno Markytě 3 zl, Kateřině   
3 zl a Jírovi dáno 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Matouše 
Pavlíkového za grunt 8 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana, syna 
Matouše Pavlíkového, místo otce jeho 2 zl. Z toho dáno Markytě 
1 zl a Kateřině 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše 
Pavlíkového za grunt 2 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl, Kateřině 
též 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Matouše 
Pavlíkova za grunt 4 zl. Z toho přijala Markyta 2 zl, Kateřina  
2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana 
Matouše Pavlíkova za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a 
Kateřině 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana 
Matoušového za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl 15 gr a 
Kateřině 1 zl 15 gr. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Matoušového 
za grunt 4 zl. Z toho vzala Markyta 2 zl a Kateřina 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana 
Matoušového za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Kateřině  
2 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Jana Matoušového 
přijato za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 2 zl a Kateřině  
2 zl, oběma do Lideřovic. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Matoušového 
přijato za grunt 4 zl. Z toho vzala Margita 2 zl a Kateřina  
2 zl, obě do Lideřovic. 
             f 117a 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Matěje 
Sklenovského za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Z toho dáno 
Margetě 2 zl a Kateřině 2 zl do Lideřovic. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Matěje 
Sklenovského za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Margetě   
2 zl a Kateřině do Lideřovic 2 zl.   
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             f 118a 
48 S[irotci] n[ebožtíka] Tomana Těšínského 
 
   Jest jich patero, Matěj, Jan, Babuše, Lida, Jeremiáš a 
Hedvika mateř jejich šestá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na Mikolášovi Fryštackém 
otčímu jejich za podsedek a dvě roubaničky 40 zl. 
   Hedvika mateř ta jest sobě spolu s mužem svým dílu svýho   
6 zl 20 gr srazila. A tak tu více nic nemá. 
 
   Letha 1598 přijato od Mikuláše Fryštackýho za grunt 3 zl. 
Ty sou dány do truhlice sirotčí. 
   Z toho dáno dluhu Holomkovi Židu, což se z každého dílu po 
5 gr sraziti má, 25 gr. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Mikuláše 
Fryštackýho za podsedek 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Mikuláše 
Fryštackýho za g[runt] 3 zl. Ty sou vydány na díl Janovi 
sirotku, když jej na nohu jeho hojili. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Mikuláše 
Fryštackého za grunt 1 ½ zl. 
   Janovi dodáno ostatek spravedlnosti je[mu] náležitej 4 zl. 
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Mikuláše 
Fryštackého za grunt 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Mikuláše 
Fryštackého za g[runt] 3 zl. 
   Matějovi dáno na díl jeho na koupení vinohradu 4 zl. 
Zuost[ává] se jemu ještě 2 ½ zl. 
             f 118b 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Mikuláše 
Fryštackého za g[runt] 3 zl. 
   Babuši dáno na díl její z poručení JM Paní 6 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového s dovolením pana 
Tobiáše Purgkrábka úředníka jest podsedek 66 puštěn 
Jeremiášovi, aby z něho vyplatil Lidě sestře své což jí 
náleží, totiž 6 zl 20 gr, a Matěje bratra svého také jest 
spokojil. Na čemž jest přestal. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od 
Jeremiáše Tomana Těšínského za podsedek 3 zl. Ty sou vydané 
Lidě, sestře jeho. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od 
Jeremiáše Tomana Těšínského za podsedek 3 zl. Ty sou vydané 
Lidě.  
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             f 119a 
49 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Zálešáka 
 
   Jest jich čtvero k tomu, Jan, Tomáš, Pavel, Jura a Barbora 
mateř jejich pátá. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt zaplatcený za 100 zl. 
   Půl čtvrti roli činžové na Strážnicsku za 50 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Baraní hoře za 100 zl. 
   Druhého půl achtele vinohradu z presem a boudou za 100 zl. 
   Kopanice na Nádavcích činžová za 15 zl. 
   Kopanička v Kocourovci za 4 zl. 
   Kopanička v Žadovci za 10 zl. 
   Vína 2 b[ečky] 5 v[ěder] po 15 zl za 37 ½ zl. 
   Kopanice nad Lazy osetá za 15 zl. 
   Krávy dojné 4 po 4 zl za 16 zl. 
   Jalovice dvě po 1 ½ zl za 3 zl. 
   Svinskýho dobytka 13 kusů za 10 zl. 
   Ovec 10 po 20 gr za 6 zl 20 gr. 
   Obilí mláceného 25 m[ěřic] po 18 gr za 12 zl 18 gr. 
        Suma všeho statku 479 zl 23 gr. 
   Dluhu se našlo po Ondrovi toto: 
   Křivému od mlátcení 7 gr. 
   Janovi Menšíkovi 15 gr. 

                     Suma dluhu 22 gr. 
   Zůstává čistého statku mimo splatcení dluhu k rozdělení   
479 zl 1 gr. 
             f 119b  
   Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se na díl každému po  
95 zl 24 gr 1 den. 
 
   Toto jeden každý na díl svůj přijímá: 
   Barbora, mateř těch sirotků, přijímá na díl svůj: 
   Půl achtele vinohradu v Beraní hoře z boudou, z presem  
v 100 zl.  
   Krávy dojné dvě po 4 zl za 8 zl. 
   Ovce dvě po 20 gr za 1 zl 10 gr. 
   Svině dvě za 2 zl. 
   Obilí 5 m[ěřic] po 18 gr za 3 zl. 
     Summa což Barbora mateř na díl svůj přijímá 114 zl 10 gr. 
A tak zuostává dopláceti sirotkům mimo poražení dílu svého  
18 zl 15 gr 6 den, platcením od letha 99 po 3 zl. Rukojmě za 
platcení Ondra Nožička, Zachariáš Nožička S.R.S.N. 
 
   Tomáš přijímá na díl svůj: 
   Podsedek z koňmi v 100 zl. 
   Půl čtvrti roli činžové na Strážnicsku v 50 zl. 
   Roubanici v Nádavcích v 15 zl. 
   Roubanici v Kocourovým za 4 zl. 
   Krávu 1, ovce 2, svině 2, obilí 5 m[ěřic], to vše za 10 zl   
10 gr. 
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   Summa toho, což Tomáš na díl svůj přijímá, učiní 179 zl    
10 gr.  
   A tak převzal přes svůj díl Tomáš 83 zl 15 gr 6 den, to 
jest povinen bratřím svejm doplatiti počnouc od leta 99 po  
6 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a. Rukojmě za platcení Jura 
Jursů, Petr Honzů, Ondra Hulů, Daněk Honzů S.R.S.N. 
             f 120a 
   Pavel přijímá na díl svůj: 
   Půl achtele vinohradu v Beraní hoře za 100 zl. 
   Roubanici v Žadovci za 10 zl. 
   Krávu 1, ovce 2, svině 2, obilí 5 m[ěřic], to za 10 zl     
10 gr. 
   Summa toho, což na díl svůj Pavel přijímá 120 zl 10 gr. 
   A tak převzal mimo díl svůj 24 zl 15 gr 6 den, to j[es]t 
povinen bratřím svejm dopláceti počnouc od leta 99 po 3 zl. 
Rukojmě Jan Vděků, Ondra Hulů, Martin Matulík. 
 
   Jíra přijímá na díl svůj: 
   Roubanici zasetou nad Lazy za 15 zl. 
   Jalovice 2, svině 2, ovce 2, obilí 5 m[ěřic], to vše za  
9 zl 10 gr. 
                 Summa 24 zl 10 gr. 
   To zuostává při Barboře mateři jeho, má jemu to do zrostu 
jeho chovati a když toho bude potřebovati, vydati.  
   Zuostává se jemu ještě dílu jeho dodati 71 zl 14 gr 1 den. 
 
   Janovi se zanechává:  
   Ovce 2, svině 2, obilí 5 m[ěřic], to vše za 6 zl.  
   To zuostává při mateři jeho, má jemu to vydati, když toho 
bude potřebovati.  
   A tak se jemu zuostává ještě dodati dílu jeho 89 zl 14 gr   
1 den. 
   Summa, což se těm oběma sirotkům dodati má, 160 zl 28 gr    
2 den. 
 
   To se jim nachází na níže psanejch věcech: 
   Na Barboře mateři jejich 18 zl 15 gr 6 den. 
   Na Tomášovi bratru jejich 83 zl 15 gr 6 den. 
   Na Pavlovi bratru jejich 24 zl 15 gr 6 den. 
           Summa 163 zl 9 gr 4 den. 
             f 120b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1598 přijato za víno utržené 18 zl 4 gr 1 den. Z toho 
dáno písaři od nákladu statku 2 zl, má se ze všech dílův 
porážeti. 
   Janovi dáno z poručení J.M.Páně na díl jeho 16 zl 4 gr      
2 den. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato za grunt od Tomáše 
Zálešákového 6 zl. 
   Též přijato od Barbory mateře jejich za vinohrad 3 zl. 
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   Též přijato od Pavla sirotka za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato z Vizovic za víno dluhu 17 zl 15 gr. Ty sou 
vydány Janovi na díl jeho. 
      Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Tomáše 
Zálešákového za grunt 6 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho. 
   Též jemu dáno z hotových peněz 6 zl. 
   Od Barbory mateře za vinohrad přijato 3 zl. 
   Od Pavla přijato za vinohrad 3 zl. 
   Ty sou vydané Jírovi, totiž hotových 12 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Tomáše 
Zálešákového za grunt 6 zl. 
   Též dal Tomáš Janovi bratru svému roubanici v Kocúrovci ve 
6 zl. 
   Janovi dáno na díl jeho 6 zl. 
   Od Barbory mateře přijato za statek 1 ½ zl. 
   Od Pavla přijato za statek 1 zl. 
   Janovi vydáno na díl jeho 2 zl 15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Tomáše na 
sumu, kterou má dopláceti 28 zl 27 gr, v těch penězích dal 
Janovi vinohrad. A tak týž Jan díl svůj zouplna vyzdvihl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Tomáše za 
grunt 4 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj. 
   Od Pavla přijato za vinohrad 2 zl. 
   Od Barbory mateře též přijato za vinohrad 3 zl. 
   Jírovi dáno na díl jeho 5 zl. 
             f 121a 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Tomáše za 
grunt 3 zl. 
   Jírovi dáno na díl jeho ty 3 zl. 
   Od Pavla přijato za vinohrad 3 zl. Ty přijal Jíra na díl 
svůj. 
   Od Doroty[!] mateře za vinohrad přijato 3 zl. Ty přijal 
Jíra na díl svůj. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky Jíra prodal z dílu svého na 
podsedku Václava Mihalového 20 zl za hotových 3 zl 10 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava 
Mihalova za grunt 2 zl. Ty přijal Jíra na svůj díl. 
   Barbora mateř zemřela a po sobě vinohradu v Beraní hoře 
zanechala, kterýž připadl na Jíru syna jejího. A tak jej má 
zouplna docela zaplacený. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava 
Michalova za grunt 3 zl. Přijal ty 3 zl Jíra na svůj díl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Václava 
Michalova za g[runt] 3 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj. 
   Jakož Jírovi náleželo dovzíti dílu jeho 13 zl 14 gr 1 den, 
ty jest prodal Václavovi, bratru svému, za hotových 2 zl  
18 gr. A tak díl svůj zouplna docela vyzdvihl. 
 
 
 



 

 

      85 
             f 123a 
50 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala 
 
   Jest jich k tomu statku čtvero, Martin, Anna, Dorota, Jan. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek ze čtyrma roubanicemi robotní z půl vozem,         
z pluhem, z bránami, ze třema koňmi a hříbětem za 130 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Baraní hoře za 100 zl. 
   Kráva jedna za 4 zl. 
   Vína 2 b[ečky] po 15 zl za 30 zl. 
             Summa všeho statku 264 zl. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Pinkusce Židovce 1 zl dáno. 
   Viktorinovi ševci do Strážnice 1 zl dáno. 
   Adamovi bednáři do Strážnice za bečky 2 zl dáno. 
   Jírovi Sovkovi dluhu 1 zl 15 gr dáno. 
   Davidovi Židu do Strážnice 7 zl dáno. 
   Dluhu po drobno splatceno 1 zl 28 gr 1 ½ den dáno. 
        Summa všech dluhův 14 zl 13 gr 1 ½ den. 
Sejmouc ty dluhy zuostává čistého statku 249 zl 16 gr 5 ½ den. 
Dělíc to na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 
62 zl 11 gr 4 ½ den. 
             f 123b 
   Toto jeden každý z nich na díl svůj přijímá: 
   Jan Bartysů ten všechen statek skoupil kromě obilí 
mlátceného za 264 zl.  
   Z toho sobě dílu na místě Doroty manželky své srazil 62 zl 
11 gr 4 ½ den. 
   Zuostává dopláceti mimo poražení dílu Dorotiného jinejm 
nápadníkům 201 zl 18 gr 2 ½ den. Závdanku položiti má 40 zl, 
ostatek platiti má od leta 99 po 10 zl. 
    
   Jíra Sovků ze Lhoty na díl Anny manželky své přijal obilí 
mlátceného za 4 zl 5 gr. Zuostává se jemu dílu jeho ještě 
dodati 58 zl 6 gr 4 ½ den. 
   Na Kateřinu a Jana, děti n[ebožtíka] Martina Nedoťala, 
zanechává se obilí mlátceného dílu 62 zl 11 gr 4 ½ den. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Nedoťalového náleží jim po 
svrchu psaném dědu jejich 62 zl 11 gr 1 ½ den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Leta 98 závdanku přijato od Jana Bartysového za statek 
napřed psaný 40 zl. 
   Z toho zaplatceno dluhů napřed psanejch 14 zl 13 gr         
1 ½ den. 
   Jírovi Sovkovi na díl jeho dáno 8 zl 15 gr 4 den. 
   A ostatek na sir[otky] do truhlice, Jana Nedoťalové[ho] a 
Martina Nedoťalové[ho]. 
   Též přijato na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nedoťala za 
obilí 4 zl 5 gr. 
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   Ty sou dány do toho statku, z nich půjčeno Václavovi 
Vlachovskému 3 zl. Rukojmě Jan Černý, Martin Matulíků, Ondra 
Pet[e]rka. 
            f 124a 
   Po rozdělení statku našlo se dluhu Holomkovi Židu, jakž se 
z rejster rychtářských našlo 2 zl 2 ½ gr. 
   Pinkusce j[es]t napřed psáno, co jí dluhu jest. Ten dluh 
Holomkovi Židu ze všech dílů se zaplatiti má. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jana 
Bartysového za statek ut s[upr]a 10 zl. 
   Též přijato od Jana Vlachovského půjčených jemu peněz 3 zl. 
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Martina Nedoťalového. 
   Z toho dáno Jírovi Sovkovi na díl Anny manželky jeho peněz 
hotových 3 zl 10 gr. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nedoťala nápadu 3 zl  
10 gr. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Nedoťala nápadu 3 zl 10 gr. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového jakož náleželo Pavlovi 
Zálešákovýmu po Markytě manželce jeho v tomto statku mimo  
těch 3 zl 10 gr, které sou do statku Jana Nedoťalového 
odvedeny, 59 zl 1 gr 4 ½ den, takové peníze Pavel Zálešáků 
pustil Janovi Bartysovi z tej příčiny, že on zase týmuž 
Pavlovi, což mělo Dorotě manželce jeho z statku Jana Nedoťala 
po s[irotku] zemřelém jakožto tetce její přijíti, proti tomu 
pustil. Act[um] v přítomnosti obou stran. 
   Od Jana Bartysového za grunt přijato 7 zl 15 gr. Z toho 
dáno Holomkovi Židu dluhu 2 zl. 
   Jírovi Sovkovi dáno 2 zl 22 ½ gr. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nedoťalového 2 zl 22 ½ gr. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jana 
Bartysového za statek 5 zl. 
   Z toho dáno Jírovi Sovkovi 2 zl 15 gr. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nedoťalového 2 zl 15 gr. 
   NB. Jakož Jírovi Sovkovi náleželo dovzíti dílu Anny 
manželky jeho sumy 40 zl 18 gr 4 den, ty jest Jan Bartysů 
Sovkovi odvedl v Kněždubě na gruntě Jana Zemka a Janovi 
Bartysovi se za položení jich vypisují. A tak Jíra Sovka na 
tomto statku nic nemá. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana 
Bartysova za statek 5 zl. Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] 
Martina Nedoťalového. 
             f 124b 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana 
Bartysova za statek 5 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Nedoťalového. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož se za g[runt] tento 
sirotkom dopláceti zuostávalo 29 zl 13 gr 1 den, ty sobě Jan 
Tesař, manžel Dorotin, na díl její sráží a tak má grunt 
zaplacený.   
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             f 126a 
51 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Nedoťalového 
 
   Jest k tomu statku Margyta manželka, vdova pozůstalá po 
témž Janovi Nedoťalovi samodruhá, splodila Kateřinu. 
   Našlo se jí spravedlnosti toto: 
   Podsedek za 90 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Baraní hoře za 50 zl. 
   Roubanice v Žadovci za 6 zl. 
   Kráva dojná 1 a jalovice 2 po 3 zl za 9 zl. 
   Vína 2 b[ečky] po 15 zl za 30 zl. 
   Roubanička v Střešňovci za 2 zl. 
   Nápadu po n[ebožtíku] Mikuolášovi Nedoťalovi, dědu toho 
sirotka, z statku jeho 62 zl 11 gr 4 ½ den. 
       Summa všeho statku 249 zl 11 gr 4 ½ den. 
 
   Dluhu se má splatiti toto: 
   Janovi Kavkovi do Strážnice dluhu za obilí 1 zl 22 gr dáno. 
   Ondrovi Salašných půjčenejch peněz 1 zl 6 gr dáno. 
   Janovi Vděkovi 1 zl 18 ½ gr dáno. 
   Maušlovi Danielovému synu Židu 3 zl 15 gr dáno. 
         Summa dluhu učiní 8 zl 1 ½ gr. 
   Zuostává čistého statku mimo splatcení dluhů 241 zl 10 gr   
1 den. Dělíc to na 2 díly, dostane se každému na díl jeho po 
120 zl 20 gr ½ den. 
             f 126b 
   Margita, mateř toho sirotka, dílu svého sobě na statku 
svrchu psaném srazila 120 zl 20 gr ½ den. 
   Zuostává se doplátceti s[irotku] samému i na zaplatcení 
dluhu všeho 128 zl 21 gr 4 ½ den. Ty platiti má počnouc od 
letha 99 po 6 zl. Rukojmě za platcení Jan Vděků, Jíra Raků, 
Pavel Zálešáků, Ondra Nožička, Petr Honzů S.R.S.N. 
   Více náleží samému sirotku po n[ebožtíku] Filipovi 
Nedoťalovi strejci jejím nápadu 46 zl 13 gr 3 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Margita svrchu psaná místo závdanku dluhu lidem splatila   
8 zl 1 ½ gr. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Pavla 
Zálešákového na místě Markyty, ženy jeho 6 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala nápadu 3 zl 10 gr. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Pavla 
Zálešákova za grunt 6 zl. 
   Jakož náleželo sirotku vejš psanému dílu jeho 120 zl 20 gr  
4 ½ den, ten sirotek zemřel a díl jeho spadl na Dorotu, 
manželku Jana Bartysového, jakožto vlastní tetku její. Jan pak 
Bartysů na místě ženy své z lásky pustil ten všecken díl 
Pavlovi Zálešákovi, manželu Markyty svrchu psané, proti čemuž 
zase Pavel Zálešáků pustil Janovi Bartysovému, což by mělo 
přijíti na gruntě jeho Markytě, manželce jeho. 
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   A což v truhlici hotových peněz zůstávalo, tomu sirotku 
vyložených 15 zl 10 gr. Ty sou taky vydány Pavlovi 
Zálešákovému. 
    Tak ten Pavel za ten statek nic dlužen není.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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             f 129a 
52 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Posla 
 
   Jsou k tomu sirotci čtyři, Jíra, Václav, Anna, Kateřina a 
Maruše mateř jejich pátá. 
   Náleží jim spravedlnosti náležitej na gruntě Václava, 
bratra jejich summy 97 zl 15 gr. 
   Z tej summy náleží jednomu každému na díl jeho toto: 
   Maruši, mateři těch sirotkuo, 19 zl 15 gr. 
   Jírovi dílu otcovského i po Kateřině, sestře jeho zemřelé, 
26 zl. 
   Václavovi tolikýž i po Kateřině zemřelé náleží díluo jeho 
26 zl. 
   Anně taky náleží dílu otcovského i po Kateřině zemřelé    
26 zl. 
           Summa toho, což těm sirotkom na díly jejich přijde, 
učiní 97 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1598 přijato od Matěje Tkadlce za grunt 7 zl. Z toho 
dáno Anně na díl její 1 zl 22 ½ gr. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Václava 
n[ebožtíka] Vaňka Posla za grunt 6 zl. Ty sou vydány Maruši 
mateři na díl její. 
   Anně též dáno na díl její 2 zl 15 gr. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Václava 
n[ebožtíka] Vaňka 6 zl. Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 zl  
5 gr 4 den, Václavovi též dáno 2 zl 5 gr 4 den, Anně dáno 2 zl 
5 gr 4 den, Maruši mateři 2 zl 5 gr 4 den. 
             f 129b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Václava za 
grunt 6 zl. Z toho dáno Jírovi na díl jeho 5 zl, Anně též dáno 
na díl její 1 zl. 
   Václav sobě na gruntě dílu svého srazil, což jemu ještě 
dodati se mělo 23 zl 24 gr 3 den. A tak díl svůj zouplna 
vyzdvihl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jíry Huňky 
za grunt 3 zl. Z toho dáno Maruši mateři 1 zl, Jírovi 1 zl, 
Anně též dáno 1 zl. 
   Jíra což dílu svého měl na gruntě Jíry Huňky, totiž 17 zl  
15 gr, ty jest jemu prodal za hotových 3 zl 20 gr. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Václava za 
grunt na místě Jíry Huňky 4 zl. Z toho dáno Maruši mateři 2 zl 
a Anně též dáno na její díl 2 zl. 
   Od Jíry Huňky přijato za grunt zasedělé za rok 1602 3 zl. 
Z toho dodáno ostatek dílu Jírovi 6 gr 3 den. A tak díl svůj 
zouplna vyzdvihl. 
   Anně též dáno na díl její 2 zl 23 gr 3 den. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Václava za 
grunt 4 zl. 
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   Maruše mateř umřela a dílu nedobraného po sobě zanechala  
8 zl 9 gr 3 den. Z toho náleželo Václavovi, synu jejímu 4 zl  
4 gr 5 den, ty jest pustil Jírovi bratru svému, že jest tu 
mateř jeho do smrti u sebe dochoval. 
   Jírovi dáno nápadu po mateři 2 zl. 
   Anně též dáno na díl její 3 zl 20 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jest doplaceno těmto 
sirotkům za grunt. 
   Letha 1615 našlo se z supplikací Jíry, syna n[ebožtíka] 
Vaňka Posla z počátku psaného, kterouž Její [Mil]osti urozené 
paní paní Mariji Magdaleně Žerotínské z Kunovic a na Strážnici 
strany vydání jemu spravedlnosti a nápadu po Vácslavovi, 
bratru svém vlastním, kteréž spravedlnosti by na dluhu za Jeho 
[Mil]ost Pánem zůstávati mělo, podal, že jest témuž Jírovi 
Poslovému rži panské vydáno 19 měřic, každá měřice po 1 zl  
15 gr, v summě hotové 28 zl 18 gr. 
 
   Ale to jest omylem toho, kdo jest to tehdáž vyhledával, 
témuž Jírovi Poslovému dáno, nebo jemu po témž Vácslavovi 
bratru jeho z tohoto statku nic nenáleželo, jak se vejš 
spatřiti může. A ty peníze těch 28 zl 18 gr vyšlé 
spravedlnosti, za Jeho [Mil]ostí Pánem na dluhu předešle 
zůstávající, náležely s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Martina 
Vaňkového, při kterémž statku na díl téhož Jíry Poslového 
vypsány. 
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             f 131a 
53 S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Peterky 
 
   Jsou k tomu dva sirotci, Kateřina, Anna a Zuzanna mateř 
jejich třetí. 
   Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na půl podsedku 72 Jana Černého 20 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Telecinku za 60 zl. 
   Roubanice v Lipinským žlebě za 2 zl. 
   Bečka vína prodaná za 16 zl. 
            Summa toho statku učiní 98 zl. 
   Z toho statku dluhuo splaceno lidem, kteréž se spravedlivě 
našly a jeden každý to dostatečně ukázal, 9 zl.  
   A tak zuostává čistého statku mimo splacení těch dluhuo 
k rozdělení 89 zl. To dělíc na tři díly, přijde jednomu 
každýmu z nich na díl jeho po 29 zl 20 gr. 
   Zuzanna, mateř těch sirotkuo, koupila svrchu psaný statek a 
díl svůj sobě na něm srazila, totiž 29 zl 20 gr. 
   A tak mimo poražení díluo svého zuostává sirotkom doplatiti 
summy 54 zl 10 gr, placením od letha 1599 při každých Vánocích 
po 4 zl. Rukojmě při gruntě jsou zapsáni. 
 
   Kateřině           Náleží jim díluo každé 
   Anně               po 29 zl 20 gr. 
             f 131b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1598 přijato z prodaného vína mimo zaplacení dluhuo  
7 zl. Z toho dáno Zuzanně, mateři těch sirotkuo, na chování 
malých dítek 2 zl 10 gr. 
   Janovi Černýmu, otčímu těch s[irotků], půjčeno do posudku 
příštího letha 99 peněz sirotčích 4 zl 20 gr. Rukojmě za to 
Ondra Huluo, Eliáš Vachuo, Jíra Huňka a Jan Řitka S.R.S.N. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Jana Černého za 
statek ut s[upr]a 4 zl. 
   Též od něho přijato dluhu je[mu] půjčeného 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od Jana Černého 
za grunt 4 zl. 
   Též od něho přijato na dluh půjčený 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Jana Černého za 
grunt 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana 
Černého za grunt 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana Černého 
za grunt 3 zl. 
   Zuzanna mateř zemřela bez proměnění stavu svého a díl její 
připadl na Kateřinu a Annu, dítky její vlastní, kteréž také 
zemřely. 
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   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka ouřad radějovský prodali 
čtvrt achtele vinohradu v Telecinku, pozůstalý po Zuzanně 
svrchu psané, Pavlovi Peterkovýmu za sumu 30 zl hotových, 
kteréž nápadu sobě sráží po Kateřině a Anně, sestřenicích  
svých. Zuostává se je[mu] ještě dovzíti nápadu po těchž 
zemřelých 4 zl 15 gr. Ty zuostávají na dluhu za Jeho [Mil]ost 
Pánem. Odvedl je Jírovi, bratru svému. 
   A tak ještě Jírovi náležeti bude dluhu za Jeho [Mil]ost 
Pánem mimo těch 15 zl 15 gr, kteréž jemu na gruntě Poslovém 
náležely a jemu je pouští, 19 zl.   
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             f 134a 
54 S[irotci] n[ebožtíka] Krištofa Blanaře 
 
   Jest k tomu sirotek jeden, Tobiáš a Barbora mateř jeho 
druhá. 
   Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na půl podsedkuo 72 Štěpána Matěje Hulového zaplaceného 
náleží 16 zl. Ty jim půjdou, když prve jiní svou spravedlnost 
vyzdvihnou. 
   Na vinohradě v Šumědi zaplaceného 5 zl 20 gr. Ty jim 
půjdou, když Martin Kozel svou spravedlnost vyzdvihne, placení 
půl vínem. 
                   Summa toho všeho statkuo učiní 21 zl 20 gr. 
   Z toho zaplaceno dluhuo lidem naporůzno, což se spravedlivě 
našlo a to ukázali, 4 zl. 
    Tak zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo 
k rozdělení 17 zl 20 gr. To dělíc na dva díly, přijde každýmu 
na díl jeho po 8 zl 25 gr. 
 
   Barbora, mateř toho sirotka, z Štěpánem manželem svým ten 
statek ut s[upr]a koupila a díluo svého sobě na něm srazila   
8 zl 25 gr. 
   A tak mimo poražení díluo svého zuostává Tobiášovi, 
s[irotku] svému, doplatiti díl jeho, totižto 8 zl 25 gr. 
             f 134b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1598 přijato závdanku od Štěpána Huly 3 zl. 
   A za víno utržených peněz též přijato 1 zl. 
   Ty jsou vydány lidem za dluhy napřed psané. 
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             f 136a 
55 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Nedoťalového  
 
   Jsou k tomu sirotci dva, Jan a Kateřina. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Nápadu z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala, dědu jejich, 
62 zl 11 gr 4 ½ den. Ty jim půjdou od leta 99 po 3 zl 22 ½ gr. 
   Více nápadu po n[ebožtíkovi] Filipovi Nedoťalovém, strýci 
jejich, v statku jeho 46 zl 13 gr 3 den. 
                  Summa toho statkuo učiní 108 zl 25 gr ½ den. 
   Více mimo to náleží je[mu] vinohrad podli poručenství 
n[ebožtíka] Michala Nedoťalového v Gruntích. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 98 z statkuo n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala 
z položených peněz od Jana Bartysova přijato 8 zl 15 gr 4 den. 
   Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťalového přijato 3 zl    
10 gr. 
   Leta 99 z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala nápadu 3 zl 
10 gr. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato nápadu z statku 
n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala 2 zl 22 ½ gr. 
   Janovi dáno na díl jeho na šaty 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato z statku 
n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala nápadu 2 zl 15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového vydáno Janovi na díl 
jeho na šaty 2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala, dědku toho sirotka, 
přijato 5 zl. 
   Janovi dáno z dílu jeho na šaty a chování jeho 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato z statku 
n[ebožtíka] Mikuláše Nedoťala 5 zl. 
             f 136b 
   Jan a Kateřina zemřeli a dílův svých nedobraných po sobě 
zanechali summy 103 zl 25 gr ½ den, též vinohradu v Gruntích, 
který drží obec radějovská, na němž dopláceti jest 38 zl, 
placením podle ourody po 4 zl. Summa toho všeho 141 zl 25 gr  
½ den. 
   Ta spravedlnost připadla na Dorotu, manželku Jana 
Bartysového, vlastní tetu jejich. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato z důchodův na 
dluh panský 13 zl 10 gr. Ty přijal Jan Mlynář na díl Doroty 
ženy své. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato z důchodův na 
dluh panský 12 zl 15 gr 4 ½ den. Ty přijal Jan mlynář na díl 
Doroty ženy své. 
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             f 138a 
56 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Bělíka 
 
   Jest jich k tomu čtvero, Kateřina, Václav, Anna, Martin a 
Lida mateř jejich pátá. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 58 Jíry Ambry Jursového zaplatceného 52 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Beraní hoře za 100 zl. 
   Roubanice v Lipovským žlebě za 2 zl. 
   Ložné šaty za 4 zl. 
   Kráva jedna za 4 zl. 
                              Summa všeho statku učiní 162 zl. 
 
   Z toho se tyto dluhy zaplatiti mají: 
   Holomkovi Židu dluhu 19 zl 6 gr. 
   Mikuolášovi Rakovi za ručnici 1 zl. 
            Summa dluhu 20 zl 6 gr. 
   Zuostává čistého statku po zaplatcení dluhův 141 zl 24 gr. 
To dělíc na 5 dílův, dostane se každému na díl jeho po 28 zl 
10 gr 5 ½ den. 
 
   Lida mateř přijala na svůj díl: 
   Půl achtele vinohradu v Beraní hoře za 100 zl. 
   Ložné šaty za 4 zl. 
   Krávu jednu za 4 zl. 
   Roubanici v Lipovským žlebě za 2 zl. 
                     Summa což ona na díl svůj přijala 110 zl. 
   Zuostává mimo poražení dílu svého doplátceti 81 zl 19 gr  
1 ½ den. To má platiti od leta 98 po 6 zl. Rukojmě za platcení 
Ondra Stašků, Jíra Jursů, Vaněk Vlachovský, Jíra Petrášů, Jan 
Petrášů S.R.S.N. 
             f 138b 
   Příjem a vydání: 
   Leta 98 přijato závdanku od Jíry Ambry Jursového 16 zl. 
Z toho zplatceno dluhu lidem 14 zl. 
   Lidě dáno na chování malejch sirotků 2 zl. 
   Téhož leta přijato od Daniele Honza Salašného za vinoh[rad] 
6 zl. Z toho dáno dluhu Mikuolášovi Rakovi 1 zl. 
   A Holomkovi Židu na dluh jeho 5 zl. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Daniele 
Honzového na místě Lidy, ženy své 6 zl. Ty sou vydány 
nápadníkům n[ebožtíka] Holomka Žida. 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Daniele 
Honzového za grunt 6 zl. Ty sou vydány nápad[níkům] 
n[ebožtíka] Holomka Žida. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Daniele Jakuba 
Honzova za vinohrad 6 zl. Z toho dáno ostatek dluhu 
nápad[níkům] n[ebožtíka] Holomka 2 zl 6 gr. 
   Dluhu zaplaceno do Lhoty, který se našel po rozdílu statku 
1 zl 26 gr. Má se z každého dílu poraziti po 14 gr. 
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   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Daniele 
Honzového za statek 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její  
3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Daniele 
Honzového za statek 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její  
3 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za 
grunt 3 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za 
grunt 3 zl. Ty přijal Václav na díl svůj. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za 
grunt 5 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 2 zl 15 gr a 
Václavovi na díl dáno též 2 zl 15 gr. 
   Od Lidy, manželky Daniele Honzového, přijato za statek  
3 zl. Přijal je Václav na díl svůj. 
             f 139a 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry Sovky za 
grunt 5 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 1 zl 7 ½ gr a 
Václavovi dáno 3 zl 22 ½ gr. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry 
Sovky za grunt 5 zl. Z toho dáno Kateřině 2 zl 15 gr a 
Václavovi též 2 zl 15 gr. 
   Od Lidy mateře za vinohrad přijato 4 zl. Z toho dáno Anně 
ty 4 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry 
Sovky za grunt 5 zl.  
   Od Lidy mateře přijato za Beraní horu 4 zl. 
   Z toho dáno Kateřině 2 zl 7 ½ gr, Václavovi 2 zl 7 ½ gr. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Sovky za 
grunt svůj 5 zl. 
   Od Lidy mateře za vinohrad přijato 4 zl. 
   Jakož náleželo Václavovi dílu jeho dovzíti 10 zl 20 gr  
5 ½ den, ty jest prodal na vinohradě Jíry Ambrového v Beraní 
hoře jemu za hotových 2 zl 15 gr. A tak tu nic nemá. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za 
g[runt] ostatních peněz 4 zl. 
   Od Lidy mateře za vinohrad přijato 3 zl. Z toho dáno 
Kateřině 2 zl a Anně dáno 5 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Lidy mateře 
přijato za vinohrad těm sirotkům 3 zl. Ty sou vydány Anně na 
díl její. 
   Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Ambrového 
na místě Lidiném položených za vinohrad 2 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry 
Ambrového za vinohrad přijato peněz 3 zl. Dáno z nich Anně na 
díl její peněz 1 zl 15 gr. 
   Více dáno Anně z důchodů JM Páně rži 1 met za 12 zl. 
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   Kateřině na ostatek dílu jejího, totiž na 11 zl 11 gr  
5 ½  den, dáno z důchodů JM Páně místo peněz rži 1 met za  
12 zl. A tak přebrala Kateřina mimo díl svůj 18 gr 1 ½ den. Ty 
jest dodala. 
   Leta 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry 
Ambrového za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1626 dne 7 Aprilis přijato jest z důchodův JM Páně na 
vyšlou spravedlnost 2 zl 11 gr. Ty sou vydané Václavovi a dáno 
jemu za ně 2 m[ěřice] rži. 
   Letha 1627 dne 2 Junii opět jest přijato z důchodův Jeho 
[Mil]osti Páně na vyšlou spravedlnost ostatních 3 zl 29 gr     
6 den. Ty sou vydáno[!] Václavovi a dáno jemu za to 4 m[ěřice] 
rži. 
   Letha 1630 za fojta Martina Kašparového přijato za vinohrad 
od Jíry Ambrového za statek 6 zl. Ty jsou vydány Václavovi, 
s[irotku] n[ebožtíka] Martina Bělíka.   
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             f 140a 
57 S[irotci] n[ebožtíka] Staňka Stejskala 
 
   Jest jich k tomu patero, Jan, Dorota, Kateřina, Jíra, Lida 
a Barbora mateř jejich šestá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na podsedku 70 Tomáše Mahule 30 zl. 
   Na vinohradě v Husí hoře v vrchu zaplatceného 1 zl 20 gr. 
   Kráva jedna za 3 zl. 
            Summa všeho statku 34 zl 20 gr. 
   Dluhu se našlo toto: 
   Pinkusce Židovce dluhu 9 zl 7 ½ gr. 
   Dluhu po drobno zplatceno z závdanku od Mihale 5 zl 19 gr   
4 den. 
   Zuostává čistého statku mimo splatcení dluhu 19 zl 22 gr  
6 ½ den. To dělíc na 6 dílů, přijde každýmu na díl jeho po  
3 zl 8 ½ gr 2 den ½ halíře. 
 
   Příjem a vydání: 
   Leta 98 přijato závdanku od Tomáše Mihale[!] 6 zl. Z toho 
zaplatceno dluhu po drobno lidem 5 zl 19 gr 4 den a ostatek do 
truhlice sirotčí vloženo. 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového Tomáš Mahule Barbory dílu 
ženy své porazil místo peněz ročních 3 zl. 
   Bartoňovi Kokrdovi prodána kráva, jak nahoře stojí, za  
3 zl. Ty má položiti sirotkom, když koliv toho potřebovati 
budou. Pakliže by za živnosti své těch peněz nepoložil, tehdy 
aby z jeho statku jiná kráva anebo peníze za ni Lidě sirotku 
dáno bylo. 
             f 140b 
   Letha 1600 a 1601 přijato od Tomáše Malých za grunt dvojích 
peněz 6 zl. Ty sou vydány Pinkusce Židovce. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Tomáše 
Malých za g[runt] 1 zl. Ten jest vydán Pinkusce Židovce na 
dluh její. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry 
Květoňového za g[runt] 3 zl. Z toho dáno dluhu ostatek 
Pinkusce Židovce 2 zl 7 ½ gr. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry 
Kěvětoňového za g[runt] 3 zl. Ty přijal Jan na díl svůj. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry 
Květoňového za grunt 2 zl. Ty přijal muž Kateřinin na díl 
její. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Martinova 
za grunt 2 zl. Z toho dodáno Kateřině ostatek dílu jejího 1 zl 
8 ½ gr. A tak tu nic nemá na díl svůj. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jana Martinova 
za grunt 2 zl.  
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             f 142a 
58 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Tkadlcového 
 
   Jest k tomu jeden sirotek, Zuozana a Maruše mateř její 
druhá. 
   Našlo se spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 59 Václava Vaňka Poslového i na vinohradě v Husí 
hoře zaplatceného 81 zl 15 gr. Ty jim jíti mají po 7 zl, když 
jiní nápadníci spravedlnost svou, kteří na tom gruntě mají, 
vyberou. 
   Vína 1 ½ bečky po 15 R za 22 ½ zl. 
                 Summa všeho statku 104 zl. 
   Dluhu se našlo toto: 
   Petrkovi 5 zl. 
   Pinkusce Židovce 2 zl 20 gr. 
   Puchrýmu 3 zl. 
   Zuostává čistého statku mimo splacení dluhu 93 zl 10 gr. To 
dělíc na 2 díly, dostane se každému na díl jeho po 46 zl  
20 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Leta 98 přijato peněz za víno utrženejch mimo splatcení 
dluhův 11 zl 10 gr. Ty sou vydány Maruši mateři na díl její. 
   Zuzanně sirotku náleží dílu jejího 46 zl 20 gr. Ten je[mu] 
zuostává na gruntě 59 Davida Zrovně. 
             f 142b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Davida z Rovně 
za grunt 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Pavla Bělíka 
místo Davida Zrovně za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Pavla Bělíka 
za grunt 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Pavla 
Bělíka za grunt 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Pavla 
Bělíka za grunt 4 zl. Ty přijal[a] Zuzanna na díl svůj.  
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Pavla Bělíka za 
grunt 4 zl. Přijal ty peníze manžel Zuzanin na díl její. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Pavla Bělíka 
za g[runt] 4 zl. Přijal je manžel Zuzanin na díl její. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového od Pavla Bělíka přijato 
za grunt 3 zl. Ty přijal muž Zuzanny na díl její.  
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Pavla Bělíka 
přijato za grunt peněz ročních 3 zl. Ty přijal muž Zuzannin na 
díl její. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od 
Pavla Bělíka za grunt, které muž Zuzannin přijal 3 zl. 
   Více dáno Zuzanně, což za JM Pánem spravedlnosti vyšlé 
bylo, za což vzala 15 měř[ic] rži za 6 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Pavla Bělíka 
přijato za grunt a vydáno Zuzanninému muži 3 zl.  
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             f 145a 
59 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Višenky 
 
   K tomu statku jest jeden sirotek jménem Kateřina a Babuše 
mateř její druhá.  
   Našlo se jim statku na níže psaných věcech toto: 
   Na podsedku 10 zaplaceného jest 79 zl. 
   Vinohrad v Husí hoře zaplacený za 40 zl. 
        Summa toho statku učiní 119 zl. 
   Z toho se dluhuo zaplatiti má těmto: 
   Davidovi Holomkové[mu] strejci dluhu 2 zl 15 gr. 
   Ondrovi Stoškovi za zákupenství 3 zl. 
          Summa všech dluhů 5 zl 15 gr. 
   A tak zůstává čistého statku po sražení dluhuov ut s[upr]a 
103 zl 15 gr. To dělíc na 2 díly, přijde každému na díl jeho 
po 56 zl 22 ½ gr. 
 
   Babuše mateř sirotka svrchu psaného ten výš psaný statek 
koupila za tu sumu nahoře psanou 119 zl. Z toho sobě napřed 
dílu svého porazila 56 zl 22 ½ gr. A tak mimo poražení dílu 
svého zuostává dopláceti sirotčího dílu 56 zl 22 ½ gr a na 
dluhy ut s[upr]a 5 zl 15 gr, čehož učiní summy 62 zl 7 ½ gr. 
Platiti má, když se podsedek doplatí od letha 1604 po 5 zl. 
Rukojmě při gruntě zapsáni jsou. Actum za fojta Jana Vděkového 
a ouřadu k němu toho roku přidaného leta 1599. 
             f 145b 
   Příjem a vydání: 
   Letaha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Spurného 
za grunt 2 zl 15 gr. Ty přijal David Holomek za dluh svůj. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Spurného 
za grunt 2 zl. Ty jsou dány nápad[níku] n[ebožtíka] Ondry 
Stožka manželce jeho dluhu na zákupenství. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jana Spurnýho 
za grunt 4 zl. Z toho dáno Ondrovi Stožkovi ostatek dluhu  
1 zl. 
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             f 147a 
60 S[irotci] n[ebožtíka] Filipa Nedoťalového 
 
   K tomu statku jsou tito nápadníci: Dorota, sestra téhož 
Michala, dítky od Jana, bratra jeho splozené a dítky od 
Martina, bratra jeho splozené, kterýmž jest týž Michal vlastní 
strejc. 
   Našlo se toho statku na těchto věcech: 
   Na vinohradě v Gruntích zaplaceného se nachází 18 zl. 
   Roubanice činžová v Střešňovci za 1 zl. 
   Kráva z teletem za 4 zl. 
   Dobytka svinského za 1 zl 15 gr. 
   Vína 7 věder za 10 zl 15 gr. 
   V Kněždubě po n[ebožtíkovi] Večeřovi nápadu zůstává podli 
vyhledání 106 zl 28 gr. 
        Summa všeho statku učiní 141 zl 28 gr. 
 
   Toto se z toho dluhuo zaplatiti mají: 
   Viktorinovi ševci do Strážnice 2 zl dáno. 
   Janovi Kavkovi do Strážnice za hrách 12 gr dáno. 
   Janovi Vděkovi za víno 5 gr 4 den dáno. 
         Summa dluhu učiní 2 zl 17 gr 4 den. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo 139 zl 10 gr  
3 den. To dělíc na 3 díly, přijde na každý díl po 46 zl 13 gr  
3 den. 
 
   Dorota, sestra výš psaného Michala, přijala na díl svůj 
vinohrad v Gruntích, roubanici v Střešňovci, dobytek svinský a 
kravský, vína 7 věder v summě 35 zl. Zůstává ještě dovzíti  
11 zl 13 gr 3 den. 
             f 147b 
   Těch 11 zl 13 gr 3 den Janovi Bartysovému, muži Dorotinému, 
jest odvedeno na statku Večeřové[m] v Kněždubě. Má je sobě 
vyzdvihovati od leta 1599 po 4 zl až do vyjití tej sumy. 
   Dítkám od Jana Nedoťalového, strejcom jeho, náleží dílu 
jejich 46 zl 13 gr 3 den. 
   Dítkám od Martina Nedoťalového, strejcom jeho, náleží dílu 
jejich 46 zl 13 gr 3 den. 
   Summa což se těm dvojím nápadníkom dodati má, učiní 92 zl  
26 gr 6 den. 
   Ta summa jim náleží v Kněždubě na statku n[ebožtíka] 
Mikuláše Večeře. Ty jim jíti mají takto: od letha 1602 přijde 
2 zl a potom po 4 zl až do vyplnění. 
   Jakož s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Nedoťalového v Kněždubě 
náleželo v statku Mikuláše Večeře 46 zl 13 gr 3 den, ty peníze 
nápadem přišly na Dorotu, manželku Jana Bartysového, jakožto 
tetě vlastní. Act[um] letha 1600 za fojta Jana Rezko[vého]. 
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             f 150a 
61 S[irotci] n[ebožtíka] Michala Nedoťalového 
 
   Letha 1598 tento statek sepsán, kteréhož se našlo zejména 
toto, a rozdělen jest podli poručenství n[ebožtíka] Michala 
Nedoťalového takto: 
   Čtvrt achtele vinohradu v Husí hoře náleží podli kšaftu 
Janovi, synu n[ebožtíka] Martina Nedoťalového, strýci jeho, a 
jest zaplacený. Toho vinohradu užívati má Vaněk Zálešák, 
strýčený bratr jeho, až do zrostu téhož s[irotka]. A jestliže 
by se co za něj doplatiti zuostávalo, aby Vaněk Zálešák 
z oužitku doplatil. Jestliže by pak ten sirotek nedojdouc let 
svých zemřel, aby takový vinohrad na Vaňka Zálešáka připadl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Gruntích, který jest prodán obci 
radějovské za 60 zl. Závdanku dáti mají 8 zl a platiti od 
letha 99 po 4 zl. Ta summa podli kšaftu n[ebožtíka] Michala 
Nedoťalového těmto náleží zejména: 
   Dorotě, sestře Michalové 2 zl dáno. 
   Johance, dceři její 11 zl 18 gr. 
   Dítkám Sovkovým od Anny, sestry Michalové splozeným 46 zl 
12 gr dáno. 
               Summa 60 zl. 
   A mimo to zuostává peněz utržených za víno mimo splacení 
dluhuov v truhlici sirotčí 5 zl 27 gr. 
   Z těch 46 zl dítkám Sovkovým náležitých dělíc na 3 díly, 
přijde každýmu po 15 zl 14 gr. 
             f 150b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od obce závd[anku] 
za vinohrad a peněz ročních 12 zl. Z toho dáno podli kšaftu 
Dorotě, sestře Michalové, ostatek 2 zl, Johance, dceři 
Dorotiné 1 R 6 gr, dítkám od Anny, sestry Michalové splozeným, 
které přijal Jíra Sovka, dáno 4 zl 24 gr. 
   Letha 1600 za fojta Jana Rezkového přijato od obce za 
vinohrad v Gruntích 4 zl. Markytě, dceři Sovkové, dáno na díl 
její 8 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od obce 
radějovské za vinohrad v Gruntích 2 zl. Ty sou vydány Markytě, 
dceři Sovkové, na díl její. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od obce 
radějovské za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Markytě na díl 
její. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla. 
   Jakož byl prodán vinohrad v Gruntích těchto sirotků obci 
radějovské, na kterýž nětco vyplnili a dopláceti měli dítkám 
Jíry Sovkového, to všeckno což zaplatili na tom vinohradě 
spúští a dítky Jíry Sovkového zemrouc, na něho připadlo. Ten 
vinohrad obec radějovská Jírovi Sovkovi pustili, toliko aby za 
něj doplatil Johance, dceři Dorotinej, jakž napřed psáno,  
10 zl 12 gr, placením od letha 1610 podle ourody po 1 zl. 
Rukojmě Jíra Kocman, Václav Michalů S.R.S A N. 
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   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry 
Sovky za ten vinohrad v Gruntích za 5 let 5 zl. Ty přijal Jan 
Menšík, muž Johančin, na díl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Sovky za vinohrad 
přijato peněz ročních 1 zl. Ten jest vydán Janovi Menšíkovi na 
díl Johančin. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry 
Sovky za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Janovi Menšíkovi na díl 
Johanky. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry 
Sovky za vinohrad ostatních 3 zl 12 gr. Ty sou vydané Janovi 
Menšíkovi na díl Johanky.  
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             f 153a 
62 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Vaňkového 
 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového sepsán a zinventován jest 
tento statek, ku kterémuž jest sirotků pět, totiž Zuzanna, 
Markyta, Dorota, Martin, Václav a Kateřina mateř jejich šestá. 
   Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména 
toto: 
   Na podsedku 5 Václava Honzového, otčíma jejich 253 zl. 
   Čtvrt roli činžová na Strážnicku zaplacená za 100 zl. 
   Achtel vinohradu v Telecí hoře z búdú, s presem a káděmi 
zaplacený za 200 zl. 
   Obilí tvrdého nemláceného 30 kop, každá kopa po 1 ½ zl 
učiní 45 zl. 
   Ječmene a ovsa nemláceného 9 ½ kopy, po 20 gr kopa ječmene 
a ovsa po 15 gr – 5 zl 25 gr. 
   Náčení cínové za 1 zl. 
   Vína 2 bečky a 7 věder prodáno po rozdílných penězích za  
60 zl. 
   V statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně v Veliké Vrbce dílu 
nedobraného po Kateřině, mateři těch s[irotků], zuostává ještě 
od letha 99 105 zl 18 gr. 
     Summa všeho statku učiní 770 zl 13 gr. 
 
   Z toho se má dluhuov všelijakých po drobnu lidem zaplatiti, 
kterých se našlo v sumě 27 zl 21 gr 6 ½ den. 
             f 153b 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuov na rozdělení 
sumy 742 zl 21 gr ½ den. To dělíc na 6 díluo, dostane se 
každému na jeho díl po 123 zl 23 ½ gr. 
 
   Toto jeden každý na díl svůj přijal: 
   Václav Honzů, manžel Kateřiny mateře těch sirotků, ujal 
grunt z rolí na Strážnicku, též obilí tvrdý a jarý i náčení 
cínové na díl manželky své v sumě 404 zl 25 gr. Z toho sobě  
porazil dílu Kateřiny manželky své 123 zl 23 ½ gr. A tak 
zuostává ještě mimo to dopláceti sirotkům 281 zl 1 ½ gr, 
placením takto: závdanku položil 60 zl a platiti od letha 1600 
po 16 zl. 
 
   Martinovi a Václavovi těm dvěma s[irotkům] společně 
zanechává se achtel vinohradu v Telecí hoře z búdú a s presem 
i káděmi ve 200 zl. Zuostává se jim ještě dodati na doplnění 
díluo jejich 47 zl 17 gr. 
 
   Zuzanně a Markytě těm díly jejich zouplna zuostávají, totiž 
sumy 247 zl 17 gr. A mimo to Václav Honzů otčím jejich povinen 
jim každé dáti, když by k vdaní přišly, po jedné jalovici a 
z lože šatuo. 
   Summa toho, což se těm sirotkom na díly jejich zdodávati 
má, učiní 295 zl gr. 
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   Ten vinohrad svrchu psaný puštěn k užívání Václavovi 
Honzové[mu], otčímu těch s[irotků], a má dávati za užitek 
z něho každého roku po 4 zl. Jestliže by pak kdo jiný toho 
vinohradu užíval, má dávati po 5 zl. 
             f 154a 
   Ta summa se nachází na těchto věcech: 
   Na Václavovi Honzovým otčímu jejich za statek, což 
dopláceti má 281 zl 1 ½ gr, placením od letha 1600 po 16 zl. 
   Dluhu na obci radějovské, které sou jim z hotových peněz 
sirotčích z poručení JM Paní na koupení vinohradu k obci od 
pana Fridricha Tisty půjčeny 99 zl, platiti mají od letha 1600 
po 20 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového přijato od Václava Honzova 
závdanku 60 zl. 
   Z Vrbky z statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně přijato 12 zl 
6 gr. 
   Z toho zaplaceno dluhův napřed psaných 27 zl 21 gr 6 ½ den. 
   Též přijato za 2 bečky a 7 věder vína prodaného po 
rozdílných penězích 60 zl. 
   Z toho půjčeno hotových, jakž nahoře psáno, obci radějovské 
99 zl. 
   A tak v truhlici nezuostává nic. 
 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Václava 
Honzového za statek 16 zl. 
   Též od něho za užitek vinný sirotkom 4 zl. 
   Z toho dáno písaři od spravení statku 2 zl. 
   Zuzaně dáno na díl její k svadbě i co Jíra Balanů muž její 
přijal 12 zl. 
   Martinovi dáno na učení školní 1 zl. 
   Z dílů sirotčích dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Vaňkového dluhu za víno pozůstávajícího 2 zl 7 gr 4 den. Má se 
při vydávání peněz z každého dílu po 12 gr 1 den porážeti. 
             f 154b 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Václava 
Honzového za grunt 10 zl. 
   Od ouřadu za vinohrad na dluh 20 zl. Ty jsou vydány Zuzaně 
na díl její. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového z poručení JM Paní 
dáno Markytě na díl její 9 zl. 
   Zuzanně též dáno, které přijal muž její, 3 zl 22 gr 3 den. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Václava 
Honzového za grunt 16 zl. 
   Od ouřadu na dluh přijato 5 zl. 
   Z toho dáno Ondrovi Stožkovi z dílu Markytiného za kožich 
jí koupený 5 zl 26 gr 4 den. 
   Zuzanně dáno na díl její, které přijal Jíra Balanů manžel 
její 3 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od ouřadu na 
dluh 6 zl. Ty přijal Jíra Balanů na díl Zuzanny ženy své. 
   Od Václava Honzového přijato za g[runt] 16 zl. Ty přijal 
Jíra Balanů, muž Zuzanin. 
   Od ouřadu přijato na dluh obecní 14 zl. 
   Markytě dáno na díl její k svadebnímu veselí 10 zl. 
   Z Vrbky z statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového přijato 
dílu mateřininého 7 zl. 
 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníkového položil Geršl Žid na 
místě ouřadu radějovského na dluh jim půjčený 8 zl. Ty přijala 
Kateřina, mateř těch sirotků, nápadu po Martinovi a Zuzaně 
dítkách jejích, jakž jí to od pana ouředníka [poněvadž bez 
proměnění stavu svého zuostávala] přisouzeno jest. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše 
Benkového za grunt 4 zl. 
   Od Geršle Žida přijato na místě ouřadu radějovského na dluh 
jim půjčený 8 zl. 
   Kateřině mateři vydáno nápadu po Martinovi a Zuzaně, 
dítkách jejích 12 zl. 
             f 155a 
   Zuzanna zemřela a dílu nedobraného po sobě zanechala sumy 
181 zl 22 gr 3 den, ten díl připadl na Václava manžela jejího 
a tenž Václav také zemřel. Ta všecka  spravedlnost 
spravedlivým nápadem přišla na Jíru Vaňka Poslového, bratra 
jeho vlastního, však napřed 16 zl vyzdvihnouti a potom spolu 
s macochú bráti budou. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše 
Benkového za grunt 5 zl. Přijal je nápadu Jíra Vaňka 
Poslového. 
   Od Gešle Žida přijato za vinohrad 6 zl. Ty přijal Jíra 
Poslů nápadu po Jírovi[!]. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Matouše 
Benkového za grunt 8 zl. Z toho dáno Jírovi Poslovi 6 zl 15 gr 
a Kateřina macocha 1 zl 15 gr. 
   Od Geršle Žida přijato za vinohrad 7 zl. Z toho dáno Jírovi 
Poslový[mu] 3 zl 15 gr a Kateřině macoše dáno 3 zl 15 gr. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Matouše 
Benkového za grunt 7 zl. Z toho dáno Jírovi Poslovýmu 3 zl  
15 gr, Kateřině macoše do Strážnice 3 zl 15 gr. 
   Od Geršle Žida za vinohrad přijato 10 zl. Z toho vzal Jíra 
Poslů 5 zl a Kateřina macocha též 5 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Matouše 
Benkova za g[runt] 8 zl. Z toho dáno Kateřině macoše 4 zl a 
Jírovi Poslovýmu dáno 4 zl. 
   Od Geršle Žida za vinohrad přijato 8 zl. Z toho dáno 
Kateřině macoše 4 zl a Jírovi Poslovýmu též 4 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Matouše Benkového 
za grunt 7 zl. Z toho vzal Jíra Poslů 3 ½ zl a Kateřině macoše 
též dáno 3 zl 15 gr. 
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             f 155b 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Geršle Žida za 
vinohrad obci radějovské položených 10 zl. Z toho dáno 
Kateřině 7 zl a obci 3 zl. 
   Letha [1614] za fojta Jana Kachníka jakož náleželo Jírovi 
Poslovému nápadu po Václavovi bratru jeho nápadu 37 zl, ty 
jest prodal Matoušovi Benkovýmu za hotových 12 zl 10 gr. A tak 
tu nic nemá. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše 
Benkového za g[runt] 3 zl 15 gr. Ty přijala Kateřina macocha. 
   Od Ondry Pánka na místě Geršlovým za vinohrad místo obce  
přijato ostatních peněz 6 zl. A tak dluh půjčený doplacen. 
Z toho dáno Kateřině macoše 3 zl, Jírovi Poslovýmu dáno 3 zl. 
   Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou 
spravedlnost na dluhu zůstávající 28 zl 18 gr. Ty sou dány 
obilím Jírovi Poslovýmu na nápad napřed psaný. 
   Téhož letha ut s[upr]a za fojta Jíry Vávrového přijato od 
Matouše Benkového za grunt 4 zl. Ty jsou vydány Kateřině 
macoše. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového přijato od Matouše 
Benkového za grunt 4 zl. Ty jsou vydány Kateřině macoše. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Matouše 
Benkového za grunt přijato 4 zl. Ty jsou vydány Kateřině 
macoše. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Matouše 
Benkového za grunt přijato peněz ročních 4 zl. Ty jsou vydány 
Kateřině mateři. 
   NB. Václav, syn z těch dětí poslední, zemřel jsa svobodný a 
statek po něm zůstalý všecken ten, což jeho měl, jako i achtel 
vinohradu v Teletinkách ve 200 zl, připadl na Kateřinu mateř 
jeho.     
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             f 158a 
63 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Menšíka 
 
   Letha 99 za fojta Jana Vděkového sepsán a zinventován jest 
tento statek, ku kterýmuž jest sirotků pět, Martin, Tomáš, 
Zuzana, Barbora, ti sou ženatí a vdaní, a Mandalena nevdaná. 
   Našlo se jim statku na níže psaných věcech zejména toto: 
   Na podsedku 28 Martina Menšíkova 72 zl, placením od letha 
1600 po 4 zl. 
   Na půl achteli vinohradu, který jest prodán témuž Martinovi 
za 110 zl. Závdanku položiti má o posudku letha 1600 18 zl a 
platiti podli ourody po 6 zl od letha 1601. 
                     Summa všeho statku učiní 182 zl. To dělíc 
na na 5 díluo, dostane se každému na jeho díl po 36 zl 12 gr. 
 
   Martin ten sobě srazil dílu svého na gruntě a vinohradě    
36 zl 12 gr a od Tomáše bratra svého díl jeho skoupil též  
36 zl 12 gr. A tak ten Tomáš tu nic nemá.      

Summa toho 72 zl 24 gr. 
   Zuostává mimo poražení dílu svého a skoupení dílu 
Tomášového dopláceti sestrám svým ještě 109 zl 6 gr placením 
nahoře psaným. 
             f 158b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1600 za fojta Jana Reskového přijato od Martina 
závdanku na vinohrad 18 zl. 
   Též od něho přijato za grunt 4 zl. 
   Z toho dáno Zuzaně na díl její 7 zl 10 gr, Barboře též 7 zl 
10 gr, Mandaleně 7 zl 10 gr. 
   Jakož Zuzaně náleželo dovzíti dílu jejího ještě 29 zl 2 gr, 
ty jest Pavel Škodových muž její prodal Martinovi Menšíkovi 
švagru svému za hotových 7 zl 7 ½ gr. A tak ona tu dílu svého 
nic nemá. 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Martina Menšíka 
za grunt 5 zl. Z toho dáno Barboře 2 ½ zl a Mandě 2 ½ zl. 
   Jakož Tomášovi náleželo dovzíti dílu jeho 24 zl 2 gr, ty 
jest prodal Martinovi bratru svému za 7 zl 7 ½ gr. A tak díl 
svůj zouplna vyzdvihl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Martina za 
grunt 2 zl. Z toho dáno Mandě 1 zl, Barboře též 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Martina za 
grunt lonských a letoších 8 zl. Z toho dáno Mandě 4 zl a 
Barboře 4 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Martina 
Menšíka za g[runt] 5 zl. Z toho dáno Barboře 2 zl 15 gr, Mandě 
též 2 zl 15 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Bělíka za 
grunt 2 zl. Z toho dáno Barboře na díl její 1 zl a z dílu 
Mandiného dáno na chování dítek jejích 1 zl. 
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   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Bělíka za 
grunt 2 zl. Z toho dáno Barboře na díl její 1 zl, z dílu 
Mandiného dáno na chování dítek jejích 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Jíry Bělíka 
za grunt 2 zl. Z toho dáno Barboře 1 zl a na chování sirotka 
Mandiného dáno 1 zl. Vypisují se při statku n[ebožtíka] 
Václava Bučka folio 226. 
             f 159a 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry 
Bělíka za g[runt] ost[atních] 3 zl 2 gr. Z toho dáno Barboře   
1 zl 16 gr a na chování dítek Mandiných dáno 1 zl 16 gr. 
   NB. Jakož do tohoto statku Martin, syn n[ebožtíka] Jana 
Menšíka, Barboře sestře své doplatiti povinen byl 14 zl 16 gr, 
ty jest Jan Menšík po otci svém do tohoto statku vyplnil, 
kteréž přijal Viktorin Podolský na místě Barbory manželky své. 
A tak v tomto statku nic více nemá. 
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             f 161a 
64 Statek n[ebožtíka] Mikuláše Škrabala 
 
   K tomu statku jest jeden sirotek, Jíra a Dorota mateř jeho 
druhá. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Na vinohradě v Gruntích zaplaceným, který jest prodán 
Jírovi Krkavcovému za 40 zl. Z toho sobě tenž Jíra po Dorotě 
manželce své dílu svého srazil 20 zl, ostatek sirotku platiti 
má od letha 1601 po 3 zl. Rukojmě Jan Bartysů a Petr Honzů 
S.R.S.A N. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jíry 
Krkavcového za vinohrad 1 zl 15 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Jíra Krkavců umřel a 
vinohrad svrchu psaný po smrti jeho Martin Krkavců bratr jeho 
ujal v summě 40 zl. Na tu sumu zaplatil Martin dluhu za Jíru 
bratra svého Davidovi Holomkovi strejci Holomkovýmu 10 zl  
15 gr. Zuostává za ten vinohrad dopláceti 29 zl 15 gr. 
 
   Z tej sumy náleží těmto sirotkom: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Škrabala předních peněz   
18 zl 15 gr. 
   Annce, dceři Jury Krkavce 11 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry[!] 
Krkavce za vinohrad 1 zl. Vydán jest Jírovi na díl jeho. 
   Letha 1612 a 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od 
Martina Krkavce dvojích peněz za vinohrad po 2 zl – 4 zl. 
Přijal je Jíra na díl svůj. 
             f 161b 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Martina 
Krkavce za vinohrad 2 zl. Ty přijal Jíra Škrabalů na díl svůj. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jana Třísky na 
místě manželky jeho za vinohrad ut s[upr]a 2 zl. Ty přijal 
Jíra Škrabal na díl svůj. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Třísky 
přijato za vinohrad svrchu psaný 2 zl. Ty sou vydány Jírovi 
Škrabalovi. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana Třísky 
přijato za vinohrad 2 zl. Ty sou vydané Jírovi Škrabalovi. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jana 
Třísky za vinohrad 2 zl.  
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             f 162a 
65 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Narka 
 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka tento statek sepsán,       
k němuž jsou nápadníci tito: Jan, Dorota, Anka a Barbora 
macocha jejich. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek z vozem, s pluhem, z koňmi a z jednou roubanicí 
zaplacený za 100 zl. 
   Krávy 2 po 11 zl za 22 zl. 
   Tele jedno za 3 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Horní hoře za 120 zl. 
   Vína mladého 9 věder za 27 zl. 
   Obilí co bylo, to se lidem zoplácelo. 
               Summa statku 272 zl. 
   Z toho [se] zaplatiti má Barboře macoše výminky v smlúvách  
12 zl. 
   Dluhův lidem zaplaceno 41 zl 25 gr. 
          Summa dluhův 53 zl 25 gr. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuov 218 zl 5 gr. 
Dělíc to na 4 díly, přijde každému na díl jeho po 54 zl 16 gr 
1 ½ den. 
 
   Barbora macocha přijala na svůj díl vinohrad v Husí hoře za 
120 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 54 zl 16 gr 1 ½ den, 
výminky své sobě také srazila 12 zl, dluhův lidem zaplatila   
41 zl 25 gr.      

 Summa 108 zl 11 gr 1 ½ den. 
   Zuostává ještě za ten vinohrad doplatit 11 zl 16 gr, ty 
povinna nápad[níkům] doplatiti. 
             f 162b 
   Jan přijal na svůj díl podsedek z koňmi, z vozem, s pluhem 
a z roubanicí, též z jednou krávou za 110 zl. Z toho sobě 
porazil dílu svého 54 zl 16 gr 1 ½ den. Zuostává dopláceti 
jiným nápadníkům mino svůj sražený díl 55 zl 13 gr 5 ½ den, 
placením od letha 1602 po 4 zl. 
 
   Macek Ondráček z Kněžduba na díl Anny manželky své přijal 
krávu bílou za 12 zl a peněz hotových z vína 9 zl. Zuostává se 
jemu dodati 33 zl 16 gr 1 ½ den. 
 
   Martin Filipů na díl Doroty ženy své přijal tele za 3 zl a 
peněz hotových z vína utržených 18 zl. Zuostává se jemu dodati 
33 zl 16 gr 1 ½ den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Jana za 
podsedek 2 zl. Ty přijal Martin Filipů na díl Dorotin. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Jana za 
podsedek 4 zl. Z toho přijal Martin Filipů 1 zl a Macek 
Ondráčků na díl Annin 3 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Jana za 
podsedek 4 zl. Z toho vzal Martin Filipů 2 zl a Macek Ondráčků  
2 zl. 
   Na podsedku 44 Vaňka Vlachovského škoduje se, protože jsouc 
pustý požár laciněji prodán jest a dráže prodán býti nemohl, 
totiž 5 zl 13 gr 5 ½ den. Ty se mají ze všech dílů snímati. 
             f 163a 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Vaňka 
Vlachovského za g[runt] 1 zl. Ten přijal Jan Prček na místě 
Macka Ondráčkového na díl Annin. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Vaňka 
Vlachovského za grunt 1 zl. Přijal jej Jan Prček do Kněžduba. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Vaňka 
Vlachovského za grunt 1 zl. Ten přijal Jan Prček na místě 
Macka Ondráčka. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Vaňka 
Vlachovského za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jan Prček, náměstek 
Ondráčků. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Vaňka 
Vlachovského za grunt 2 zl. Přijal je Jan Prček do Kněžduba. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Vaňka 
Vlachovského za grunt 2 zl. Ty přijal Jan Prček na díl 
Kateřinin. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka od Jury Bajárka na místě 
Vaňka Vlachovského přijato za grunt 2 zl. Ty přijal Jan Prček 
na díl Kateřinin. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Jury Bajárka přijato 
za grunt 2 zl. Z toho vydáno Janovi Prčkovi na díl Kateřinin   
1 zl a do statku Martina Menšíka na místě manželky jeho, vdovy 
pozůstalé po n[ebožtíkovi] Martinovi Filipovém, kterúž sobě 
týž Martin Menšík za manželku vzal a živobytím přečkal, 
odvedeno 1 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Bajárka 
přijato za grunt peněz ročních 2 zl. Vydáno z toho Janovi 
Prčíkovi na díl Kateřiny 1 zl a do statku Martina Menšíka 
obráceno 1 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry Bajárka 
za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Dáno z toho Janovi 
Prčkovi do Kněžduba 12 zl a do s[tatku] n[ebožtíka] Martina 
Menšíka obráceno 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry Bajárka 
přijato za grunt 2 zl. Dáno z nich Janovi Prčkovi do Kněžduba  
1 zl a do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Menšíka obráceno 1 zl. 
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             f 164a 
66 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Janečky  
 
   K tomu statku jest sirotek 1, Jan a Anna mateř jeho druhá. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 36 zaplaceného jest 32 zl, půjdou jim od letha 
1605 po 2 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacenej za 30 zl. 
          Summa všeho statku 62 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Levovi Židu Hesčinému dluhu 18 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka za zákupenství 2 zl. 
   Davidovi Viktorinovýmu synu 2 zl. 
            Summa dluhuo 22 zl. 
   Zuostává čistého statku k rozdělení 40 zl. To dělíc na      
2 díly, přijde každému po 20 zl. 
   A mimo to náleží tomu sirotku i s mateří jeho spravedlnosti 
na vinohradě v Blatnici, což se koliv vyhledá. Mají to ouřad 
dáti vyhledati a do těchto rejster dáti zapsati. 
             f 164b 
   Anna mateř ujala podsedek a vinohrad v summě 62 zl, z toho 
sobě srazila dílu svého 20 zl. A tak zůstává dopláceti mimo 
poražení dílu svého 42 zl, placením od letha 1602 po 4 zl. 
Rukojmě při gruntě zapsáni. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachova Jan Zpurný na místě Anny 
manželky své položil za statek ut s[upr]a 20 zl. Z toho dáno 
Levovi Židu za dluh jeho 18 zl, Davidovi Viktorinový[mu] synu 
dáno 2 zl. 
   Jan sirotek zemřel a dílu svého po sobě zanechal 20 zl. Ty 
připadly na Jíru Janečku z Blatnice, strejce jeho, kteréž 
prodal Janovi Zpurnýmu za hotových 3 zl 20 gr. 
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             f 172a 
67 S[irotci] n[ebožtíka] Thomáše Mahule 
 
   K tomu statku jest sirotků 2, Kateřina, Jíra a Markyta 
macecha jejich třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na podsedku 70 Thomáše Malých zaplaceného 5 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v vrchu v Husí hoře zaplacený za  
30 zl. 
   Na vinohradě v Pomykalkách zetě Štěpána Blákorových 
zaplaceného 22 zl, placením od letha 1602 podle ourody po  
2 zl. 
   Peněz hotových 3 zl. 
                Summa všeho statku 60 zl. 
   To dělíc na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 20 zl. 
 
   Markyta, macecha těch sirotků, přijala na díl svůj hotových 
peněz 3 zl. 
   Na vinohradě Jana Krejčířového k vyzdvižení jí ukázáno     
10 zl. 
   Na podsedku Tomáše Malých ukázáno jí 5 zl. 
   Na vinohradě Pomykalce na Lhotsku též jí ukázáno 
k vyzdvižení 2 zl. 
   A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla. 
 
   Jan Krejčířů na díl Kateřiny ženy své ujal čtvrt achtele 
vinohradu v vrchu v Husí hoře ve 30 zl. Z toho sobě srazil 
dílu ženy své 20 zl, zůstává dopláceti maceše ženy své 10 zl, 
placením podli ourody po 2 zl. A tak díl ženy své zouplna 
vyzdvihl. 
             f 172b 
   Jírovi dílu jeho náleželo 20 zl, ten díl svůj všecken 
prodal Janovi Krejčířovýmu švagru svému za hotové 4 zl. A tak 
tu týž Jíra nic nemá. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato z gruntu Tomáše 
Malého 1 zl. Ten přijala Markyta macocha. 
   Od Jana Krejčířového přijato za vinohrad 1 zl. Ten přijala 
Markyta macocha. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Ja[na] 
Krejčířového za vinohrad 2 zl. Ty přijala Markyta macocha na 
díl svůj. 
   Letha 1605 za fojta Jana Vachového položil Jan Krejčířuo za 
vinohrad 1 zl. Přijala jej Markyta macocha. 
   Letha 1607 za fojta Jana Sovky Jan Krejčířuo zkoupil na 
vinohradě svém od Markyty macochy 6 zl za hotové 2 zl. 
   A tak má vinohrad zaplacený. 
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             f 173a 
68 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Honzového 
 
   K tomu statku sou sirotci 2, Jíra, Judit a Judit mateř 
jejich třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 51 zaplaceného 185 zl 6 gr 6 den. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře, na němž zaplaceného 
jest 52 zl 7 ½ gr. Přijdou jim, když se jiným 17 zl 22 ½ gr 
vyplní po 5 zl. 
   Čtvrt roli na Strážnicku za 100 zl. 
   Roubanice orací v Žadovcích za 70 zl. 
   Druhá roubanice travnatá pod Veselou za 10 zl. 
   Kráva 1 za 5 zl. 
   Ovec 14 po 1 zl za 14 zl. 
   Kozy 6 za 5 zl. 
   Sviní 7 za 3 zl. 
   Včely 10 za 5 zl. 
   Žita, ječmene, ovsa cožkoliv bylo, to jest všecko mateři 
zanecháno na chování malých sirotkův. 
   Též roubanice na Žlebku sežitá, ta jest dána Danielovi, 
strejci těch sirotků, za dluh jeho v 8 zl. 
          Summa všeho statku 449 zl 14 gr 2 ½ den. 
 
   Z toho se tito dluh[ové] zaplatiti mají: 
   Jírovi ovčákovi 4 zl zaplaceno. 
   Gretě, sestře nebožtíkové do Lhoty, 3 zl zaplaceno.  

  f 173b 
   Jírovi Kovářovi do Strážnice 80 zl. V té summě má užívati 
čtvrt roli, kteráž jest jemu zastavena s dovolením pana 
Fridricha Tisty, ouředníka na Strážnici, pokudž ji nevyplatí. 
A byla-li by na prodaji, aby nebyla žádné[mu] prodávána mimo 
téhož Jíry Kováře. 
          Summa všech dluhův 87 zl. 
   Zůstává čistého statku 362 zl 14 gr 2 ½ den. To dělíc na   
3 díly, přijde na každého po 120 zl 24 gr 5 ½ den. 
 
   Judit, mateř těch sirotků, přijímá na díl svůj tyto věci: 
   Grunt, na němž zaplaceného jest 120 zl. 
   Čtvrt acht[ele] vinoh[radu] v Beraní hoře, na němž 
zaplaceného jest 52 zl 7 ½ gr. 
   Roubanici orací v Žadovcích osetou za 70 zl. 
   Roubanici travnatou pod Veselou za 10 zl. 
   Krávu, ovce, kozy, dobytek svinský, včely ve 32 zl. 
            Summa toho všeho 284 zl 7 ½ gr. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 120 zl 24 gr 5 ½ den. 
Zůstává dopláceti sirotkům 163 zl 12 gr 5 den, placením při 
posudcích po 10 zl, když se jiným přední peníze vyplní. 
Rukojmě při gruntě zapsáni. 
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                 f 174a 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového položila Judit vdova za 
statek ut s[upr]a 3 zl. Ty sou vydány Kretě za dluh její. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Judit vdovy 
za statek 4 zl. Ty přijal Jíra ovčák za dluh svůj. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato prvních peněz za 
grunt Ondry Vachového 1 zl 1 gr 6 den. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Ondry 
Vachového za g[runt] 5 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Ondry 
Vachového za grunt 6 zl. 
   Letha ut s[upr]a 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato 
[od] Ondry Vachového za g[runt] 6 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry 
Vachového za g[runt] 6 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového od Ondry Vachového 
přijato za grunt 6 zl. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového přijato od téhož Ondry 
za grunt peněz 6 zl. Ty jsou vydány Juditě na díl její, totiž  
6 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Ondry 
Žákového za grunt přijato peněz ročních 6 zl. Ty sou dány 
Juditě do Sudoměřic. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Ondry 
Žákového za grunt peněz ročních přijato 6 zl. Ty jsou vydané 
Juditě do Sudoměřic. 
   Z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost přijato 15 zl. Ty 
jsou vydány Juditě a dáno jí rži místo peněz 1 met. 
   Leta Páně 1619 z důchodů JM Páně opět přijato na vyšlou 
spra[vedlnost] 10 zl. Vydány jsou Juditě a jest jí dáno rži 
10 m[ěřic] po 1 zl. To obilí přijal manžel její.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      117 
             f 177a 
69 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Martinových 
 
   K tomu statku jsou sirotci 3, Kateřina, Zuzanna, Dorota a 
Anna mateř jejich čtvrtá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek zaplacený se vším nářadím a hospodářstvím, což na 
něm jest, za 180 zl. 
   Achtel vinohradu v Telecí hoře zaplacený za 200 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 100 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Husí hoře zaplacený za 40 zl. 
   Vína 2 b[ečky] po 30 zl za 60 zl. 
   Krávy 2 a jalovice 1 za 13 zl. 
   Svinského dobytka 4 za 2 zl. 
   Ovec starých 14 a mladých 10 za 9 zl 10 gr. 
                   Summa všeho statku 604 zl 10 gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Do desátku 2 zl 10 gr. 
   Mathyášovi Ostřešovskýmu za rýž a za víno 2 zl 6 gr  
4 ½ den. 
   Na kostel strážnický 10 zl. 
   Na zbor radějovský 5 zl. 
   Židovce za barchan 2 zl 3 gr. 
          Summa dluhův 21 zl 19 gr 4 ½ den. 
             f 177b 
   Zůstává čistého statku mimo dluhy 582 zl 20 gr 2 ½ den. To 
dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 145 zl 20 ½ gr.   
 
   Anna, mateř těch sirotků, podsedek se vším hospodářstvím 
koupila za 180 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Husí hoře za 40 zl. 
   Krávy 2, jalovici 1, dobytka svinského 4, ovcí starých 14 a 
mladých 10, to všecko v summě 24 zl 10 gr. 
    Též přijala 1 b[ečku] vína ve 30 zl. 
        Summa toho, což ona na díl svůj přijímá, 274 zl 10 gr. 
    Z toho srazila dílu svého 145 zl 20 ½ gr. A tak mimo 
poražený svůj díl zůstává dopláceti sirotkům 128 zl 19 ½ gr, 
placením od letha 1604 po 8 zl. 
 
   Kateřině a Zuzanně podli poručenství n[ebožtíka] otce 
jejich zanechaného achtel vinoh[radu] v Telecí hoře ve 200 zl. 
Zůstává se oběma k doplnění dílu jejich dodati 91 zl 11 gr. 
 
   Dorotě na díl její zanechává se půl achtele vinohradu 
v Beraní hoře ve 100 zl. Zůstává se jí dodati k vyplnění dílu 
jejího 45 zl 20 ½ gr. 
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   Ten vinohrad Kateřinin a Zuzannin s dovolením pana 
ouředníka puštěn k užívání Janovi Krejčířový[mu] do šesti leth 
bez užitku a po 6 letech bude povinen dávati za užitek podle 
uznání ouřadu. 
             f 178a 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato za 1 b[ečku] 
vína prodaného 30 zl. Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných   
21 zl 19 gr 4 ½ den a do truhlice vloženo hotových 8 zl 9 gr  
2 ½ den. 
   Od Tomáše Janošového přijato za g[runt] 8 zl. 
   Z dílu Kateřininého a Zuzaniného dáno pís[aři] a ouřadu od 
statku 5 zl 10 gr. 
   Z dílu Dorotiného dáno pís[aři] [a] ouřadu 2 zl 20 gr. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka z dovolením pana Jana 
Urbana Domanínského, ouředníka na Strážnici, prodáno půl 
achtele vinohradu, který Dorotě na díl zanechán byl, v Beraní 
hoře Janovi Sovkovýmu za sumu 40 zl bez závdanku, platiti má 
při každých Vánocích podle ourody po 2 zl. Rukojmě Jan Pánků, 
Jan Nožička S.R.S.N. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Tomáše 
Reskového za g[runt] 4 zl. 
   Od Jana Sovkového za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Tomáše 
Reskového za grunt 4 zl. 
   Od Jana Sovkového za vinoh[rad] přijato 2 zl. 
   Kateřině dáno na díl její na šaty 4 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Tomáše 
Reskového za grunt 4 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl její. 
   Zuzanna zemřela a dílu po sobě zanechala 143 zl ½ gr. Ta 
spravedlnost připadla na Kateřinu, sestru její vlastní. 
   Dorota ta zemřela a dílu svého po sobě zanechala 143 zl 
½ gr. To připadlo na Kateřinu sestru její. 
   Martin Kašparů ze Lhoty na díl Kateřiny manželky své přijal 
achtel vinohradu v Telecinku, kterého Jan Krejčířů užíval, ve 
200 zl. 
             f 178b 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Tomáše 
Rezkového za grunt 8 zl. Ty přijal Martin Kašparů na díl 
Kateřinin. 
   Od Jana Sovky přijato za vinohrad 3 zl. Ty přijal Martin 
Kašparů na díl Kateřinin. 
   NB. Jakož ten Jan Sovků vinohrad v Beraní hoře za 40 zl byl 
koupil a při statku ve 100 zl položen byl, na kterýmžto 
vinohradě škodováno 60 zl. Tej pak škodě Martin Kašparů místo 
dávati nechtěl, i učinili z sebou smlouvu takovou, že Jan 
Sovka Martinovi Kašparovi 1 b[ečku] vína dal. A tak se na díl 
Kateřiny manželky jeho škoduje 60 zl. 
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   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Blažek 
Krčmů za grunt 5 zl. 
   Od Jana Sovky za Beraní horu přijato 2 zl. 
   Jsou vydány Martinovi Kašparovýmu 7 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Blažka Krčmova za 
grunt 6 zl. Přijal je Martin Kašparů na díl manželky své 
Kateřiny. 
   Od Jana Sovky přijato za vinohrad 2 zl. Ty přijal Martin 
Kašparů na díl manželky své. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Blažka Krčmova 
za g[runt] 6 zl. Přijal je Martin Kašparů na díl ut s[upr]a. 
   Od Jana Sovky za vinohrad přijato 2 zl. Ty přijal Martin 
Kašparův. 
   Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou 
spravedlnost na dluhu zůstávající 8 zl. Ty sou dány obilím 
Martinovi Kašparovýmu na díl manželky jeho. 
   Téhož letha přijato od Blažka Krčmy za grunt peněz ročních  
6 zl. Ty sou vydány Martinovi Kašparovému. 
   Od Jana Sovky za vinohrad přijato a Martinovi vydáno 2 zl. 
   Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového Blažek Krčma za 
grunt položil 6 zl. 
   Od Jana Sovky za vinohrad v Beraní hoře 2 zl. 
   Těch 8 zl jest vydáno Martinovi Kašparové[mu] na díl 
manželky jeho. 
             f 179a 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana Sovky 
přijato za vinohrad v hoře Beraní 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového od Blažka Krčmy 
přijato za g[runt] dvojích peněz 12 zl. Těch 12 zl jest vydáno 
Martinovi Kašparovému na díl manželky jeho. 
   Od Jana Sovky přijato za vinohrad v hoře Beraní 2 zl. Ty 
sou také vydané Martinovi Kašparovému. 
   Letha 1625 za fojta Martina Kašparového od Jíry, syna 
n[ebožtíka] Jana Sovky, přijato jest za vinohrad v hoře Beraní 
peněz 4 zl. Ty sou vydané Martinovi Kašparovému na díl 
manželky jeho. 
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             f 181a 
70 Statek n[ebožtíka] Jíry Škrabala 
 
   Jest jeden sirotek od Mikuláše splozený, Jíra. 
 
   Vinohrad v Beraní hoře zaplacený za 100 zl. 
   Na podsedku Jana Sovky zaplaceného 106 zl. 
   Peněz hotových u Tomáše Krause 7 zl 13 gr 4 den. 
     Summa všeho statku 213 zl 13 gr 4 den. 
 
   Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají: 
   Zyglovi za víno 3 zl 2 gr 2 den. 
   Za pivo dluhu 3 gr 3 den. 
   Ženě Krkavcovej 3 zl 13 gr 5 den. 
         Summa dluhův 6 zl 19 gr 3 den. 
 
   Více podli poručenství n[ebožtíka] má se z toho statku 
zaplatiti: 
   Na zbor radějovský 2 zl. 
   Na kostel strážnický 2 zl. 
   Václavovi Zeťovi do Petrova 50 zl. 
   Též dceři jeho 3 zl. 
   Zyglové dceři 3 zl. 
   Dítkám Zyglovým 46 zl 24 gr 1 den. 
   Jírovi Mikuláše Škrabalového synu, vnuku svému, poručil 
vinohrad v Beraní hoře za 100 zl. 
   Ten vinohrad puštěn k užívání Bartoňovi Kokrdovi, aby jej 
sirotku dochoval, a má z něho dávati pátý vědro vína nebo 
peníze za ně od letha 1605. 
                   Summa podli poručenství 206 zl 24 gr 1 den. 
             f 181b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato peněz hotových 
od Thomáše Krause, což mimo zaplacení jemu dluhu a za víno 
prodané zůstalo, 7 zl 13 gr 5 den. 
   Z toho dáno na zbor radějovský 2 zl, na kostel strážnický   
2 zl, ženě Krkavcové 3 zl 13 gr 5 den. 
   Od Jíry Sovky přijato za grunt 6 zl. Z toho dáno dceři 
Václava Zeťového 3 zl, též dceři Zyglové dáno 3 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Sovky za 
grunt 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Sovky za 
grunt 2 zl. Ty jsou vydány Zyglové na dluh její za víno. 
   Jakož Bartoňovi Kokrdovi puštěn byl vinohrad v Beraní hoře 
na pátý vědro k užívání, i poněvadž toho sirotka do školy dal 
a na něj nakládal a u sebe na stravě z maličkosti choval, ty 
užitky od pana ouředníka se Bartoňovi Kokrdovi pasírují, 
prohlídajíc na jeho dobrodiní sirotku učiněné. Act[um] ut 
s[upr]a. 
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   Jírovi, sirotku napřed psanému, puštěn vinohrad, aby jej 
sobě sám dělal, kterýž jest v Beraní hoře jemu od dědka jeho 
poručen. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakž se mělo z tohoto 
statku zaplatiti Václavovi Zeťovi do Petrova 50 zl, ten Václav 
zemřel i dítky jeho a ta spravedlnost připadla na Jíru vejš 
psaného, kteráž jemu náleží na gruntě Jana Sovky. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Sovky za 
grunt 2 zl. Z toho dodáno ostatek dluhu Zyglovi i za pivo 1 zl  
5 gr 5 den. 
             f 182a 
   Těch napřed psaných dítkám Zyglovým poručených 46 zl 24 gr 
1 den náleží Janovi Pavlíkové[mu] a Dorotě sestře jeho, dítkám 
Zyglovým, přijde každému po 23 zl 12 gr ½ den. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Jíry Sovky za 
grunt 2 zl. Z toho dáno Jírovi sirotku nápadu po Václavovi 
Zeťovi z Petrova 1 zl, Janovi Pavlíko[vému] 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry 
Sovky za grunt 3 zl. Z toho dáno Jírovi ut s[upr]a 1 zl, 
Dorotě 1 zl a Janovi Pavlíkovýmu 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana 
Sovky za grunt 3 zl. Z toho dáno Janovi Pavlíkovýmu 1 zl. 
   Jakož náleželo ještě dovzíti Janovi Pavlíkovému bráti 
s těch 23 zl 12 gr ½ den ještě sumy 20 zl 12 gr ½ den, z toho 
prodal Janovi Siovkovi 15 zl za hotových 3 zl 22 ½ gr. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Sovky za 
g[runt] 2 zl. Z toho dáno Jírovi ut s[upr]a 1 zl, více dáno 
je[mu] 2 zl. 
   Více prodal Jan Zygluo Janovi Sovkovýmu ostatek 
spravedlnosti, totiž 5 zl 12 gr ½ den. 
   Dorotě na díl její dáno hotový 1 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo Jírovi 
Mikuláše Škrabalového po Václavovi Zeťovi z Petrova nápadu 
sumy 47 zl, ty jest prodal Jírovi Sovkovi a dal jemu za ty 
peníze jednu krávu. A tak Jíra tu nic nemá. 
   Od Jana Sovky přijato za grunt 1 zl.    
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             f 184a 
71 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Hanzle 
 
   K tomu statku jest sirotků 5, Kuna, Jíra, Ondra, Johanka, 
Anna a Dorota mateř jejich šestá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na podsedku 60 zaplaceném Václava Mihalového 100 zl. 
Závdanku dáti má 15 zl, placením od letha 1604 po 5 zl. 
   Na vinohradě v Husí hoře Davida Holomkovýho 34 zl 15 gr, 
placením od letha 1604 podli ourody po 2 zl. A když se 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Duchkového 37 zl 15 gr po 3 zl 
doplatí, platiti bude po 5 zl. 
               Summa všeho statku 134 zl 15 gr. 
 
   Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají: 
   Geršlovi Židu 24 zl 15 gr. 
   Izákovi Lysýmu 28 zl 15 gr. 
   Pinkusce Židovce 1 zl 15 gr. 
   Jakubovi Keralovi do Vések za oves 2 zl. 
   Mikulášovi Rakovýmu 3 zl. 
   Martinovi Hepnarovi do Strážnice 22 gr. 
   Do důchodův sirotčích za 2 m[ěřice] ovsa, od louk po 20 gr 
1 zl 10 gr. 
   Davidovi Holomkovýmu 5 zl. 
                  Summa dluhův 66 zl 17 gr. 
             f 184b 
   Zůstává čistého statku 67 zl 28 gr. To dělíc na 6 dílů, 
přijde každému na jeho díl po 11 zl 9 gr 4 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Václava 
Mihale závdanku za podsedek 15 zl. 
   Z toho dáno písaři ze všech dílů od rozdílu statku 24 gr. 
   Do důchodův sirotčích za oves 1 zl 10 gr. 
   Do Vések Jakubovi Keralovi 2 zl. 
   Mikulášovi Rakovýmu 3 zl. 
   Martinovi Hepnarovi 1 zl 15 gr. 
   Pinkusce 1 zl 15 gr. 
   Izákovi Lysýmu Židu 5 zl 19 gr. 
   Od Davida Holomkového strejce přijato závdanku za vinohrad 
15 zl. Z toho dáno Geršlovi Židu na dluh jeho 10 zl a Davidovi 
Židu 5 zl. 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Václava 
Mihalova za g[runt] 5 zl. Ty přijal Lysý Žid na dluh svůj. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Kobeláře 
za grunt 2 zl. Z toho dáno Geršlovi Židu 1 zl, Izákovi Lysýmu 
dáno též na dluh 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Jíry Kobeláře 
za grunt 2 zl. Z toho dáno Lysýmu Židu 1 zl a za Geršle sobě 
Kobelář dluhu za víno srazil. 
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   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry 
Kobeláře za g[runt] 2 zl. Ty přijal Abraham, syn Lysýho Žida, 
na dluh. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry 
Kobeláře za g[runt] 3 zl. Přijal je Geršl Žid na dluh svůj. 
             f 185a 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Davida 
Holomka za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Kobeláře za 
g[runt] jeho 3 zl. Ty přijal Abraham, syn Lysýho Žida, na 
dluh. 
   Též sou dány lonské 2 zl, které položil David Holomek 
Kateřině Jana Duchkových, neb se jí na vinohradě nedoplatilo. 
   NB. Jakož náleželo Jírovi dílu jeho otcovského 11 zl 9 gr    
4 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na Jeho [Mil]ost 
Pána jest obrácena a po letech se vyzdvihovati bude. Act[um] 
za fojta Viktorina Podolskýho letha 1613. 
   Též Kuně sestře jeho náleželo dílu jejího 11 zl 9 gr 4 den, 
ta spravedlnost tímž spuosobem na Jeho [Mil]ost Pána připadla. 
 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Kobeláře 
za grunt 3 zl. Z toho vzal Geršl Žid 1 zl 15 gr a Abraham, 
Lysýho syn Žid, 1 zl 15 gr. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry Kobeláře 
za grunt na ty sirotky 3 zl. Vydáno z nich Geršlovi 1 zl 15 gr 
a Abrahamovi Izáka 1 zl 15 gr. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Kabeláře přijato 
za grunt peněz ročních 3 zl. Dáno z nich Geršlovi 1 zl 15 gr a 
Abrahamovi 1 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry 
Kabeláře za grunt přijato peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány 
Abrahamovi, synu kněze Izáka židovského. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Matěje 
Kybala na místě Jíry Kabeláře za grunt peněz přijato 1 ½ zl. 
Ty jsou vydané Abrahamovi, synu Izákovému, na dluh. 
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             f 187a 
72 S[irotci]n[ebožtíka] Tomáše Malého 
 
   K tomu statku jest sirotek 1, Kateřina a Anna mateř její 
druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 50 Daniele Honzového 40 zl, placením od letha 
1603 po 10 zl. 
   Na půl podsedku 70 Jíry Květoňového zaplaceného 21 zl, 
placením po 4 zl, když jiní, což na tom gruntě mají svou 
spravedlnost, vyzdvihnou. 
   Vinohrad vrch Beraní hory zaplacený ve 30 zl. 
                    Summa statku 91 zl.   
To dělíc na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 45 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Daniele 
Honzového za grunt 10 zl. Ty přijal Jíra Květoňů na díl Anny 
ženy své. 
   A na půl podsedku svém srazil sobě 21 zl. 
   Vinohrad vrch Beraní hory ujal ve 30 zl. 
       Summa toho, což on na díl ženy své přijal, učiní 61 zl. 

          f 187b    
   Z toho sobě srazil dílu svého 45 zl 15 gr. Zůstává 
dopláceti sirotku mimo poražení dílu manželky své 15 zl 15 gr, 
placením od letha 1604 po 3 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Daniele 
Honzového za g[runt] 10 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato z důchodů 
panských na dluh JM Pána těch ut s[upr]a 10 zl. Ty přijal muž 
Annin nápadu po Kateřině dceři její. 
   Od Lidy, manželky Daniele Honzového, přijato za g[runt]    
3 zl. Přijal je Matěj Gybal na díl Annin. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Lidy, manželky 
Daniele Honzového, za g[runt] 3 zl. Přijal je Matěj Gybal na 
díl Anny ženy své. 
   NB. Kateřina sirotek zemřel a dílu svého mimo to, což již 
Matěj Gybal, manžel Anny, mateře toho sirotka, na to vyzdvihl, 
po sobě zanechal ještě 14 zl. Ta spravedlnost připadla na Annu 
mateř její, poněvadž se přátel krevních po meči nenašlo. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Lidy Honzové 
za grunt 3 zl. Ty přijal Matěj Gybal na díl Anny ut s[upr]a. 
   Jakož náleželo Matějovi Gybalovi dílu po Anně manželce jeho 
na gruntě 70 Jana Martinového sumy 21 zl, ty jest jemu prodal 
za hotové 4 zl. A tak na tom gruntě nic míti nebude. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Václava 
Martina Bělíka za g[runt] 3 zl. Ty přijal Matěj Gybal. 
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   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Václava 
Martina Bělíkova za grunt 3 zl. Ty přijal Matěj Gybal. 
             f 188a 
   Letha 1613 za předního konšela fojta ut s[upr]a přijato od 
Václava Martina Vaňkového Bělíkového za g[runt] 5 zl. Ty 
přijal Matěk Gybal. 
   A tak tu nic nemá.                  
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             f 189a 
74[!] S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Svatého 
 
   K tomu statku jsou sirotci dva, Pavel, Jan a Zuzanna mateř 
jejich třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech toto: 
   Podsedek v počtu 20 zaplacený za 124 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu] v Beraní hoře zapla[cený] 100 zl. 
   Na gruntě 66 v Kněždubě Jiříka Smolky zuost[ává] od letha 
1604 20 zl, placením od téhož letha ut s[upr]a po 4 zl. 
   Vína 18 věder zůstalá prodáno za 38 zl 7 ½ gr. 
              Summa všeho statku 282 zl 7 ½ gr. 
 
   Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají: 
   Viktorinovi do Strážnice 17 zl 15 gr. 
   Janovi Kavkovýmu 3 zl. 
   Šmulce Židovce 3 zl 15 gr. 
   Ondrovi Peterkovi 2 zl. 
   Dorotě Stožkový 1 zl. 
   Na zbor radějovský poručených i dluhu za vápno a desky 6 zl 
18 gr. 
   Věderního a jiných dluhův po drobno zaplaceno 6 zl 27 gr. 
                  Summa dluhův 40 zl 15 gr. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův summy 241 zl 
22 ½ gr. 
             f 189b 
   To dělíc na tři díly, přijde každému na díl jeho 80 zl      
17 ½ gr. 
 
   Zuzanna, mateř těch sirotků, na díl svůj přijala podsedek 
v sumě 124 zl, z toho sobě srazila dílu svého 80 zl 17 ½ gr. A 
tak mimo poražení dílu svého zuostává sirotkom dopláceti ještě 
43 zl 12 ½ gr, placením od letha 1605 po 3 zl až do vyplnění 
sumy. Rukoj[mě] při gruntě jsou zapsáni. 
 
   Pavlovi zanechává se na díl jeho vinohrad v Beraní hoře    
s káděmi, z trečafy a bečkou ve 100 zl, z toho sobě srazil 
dílu svého 80 zl 17 ½ gr. A tak zuostává dopláceti ještě  mimo 
poražení dílu svého Janovi bratru své[mu] 19 zl 12 ½ gr. Toho 
vinohradu užívati má Jindra strejc jeho z třetího vědra 
do vuole ouřadu.  
   Též přijal konev cínovou půldruhého másu, 2 misky, palačku, 
choděcí šaty, truhlu malou a druhou černou s knihami 
rozličnými a písně taky, jalovičku jednu, to má vydati, když 
toho sirotek potřebovati bude. 
 
   Janovi zuostává díl jeho zouplna 80 zl 17 ½ gr, více 
jalovičku jednu. Ta zuostává při mateři jeho do zrostu 
sirotka. 
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   Více těm dvěma sirotkom zuostávalo plátna konopného  
27 loket a koudelného 33 lokty. Prodáno jest Zuzanně vdově, 
konopné loket po 6 gr a koudelné po 2 gr, učiní za ně 4 zl    
12 gr 6 den. Ty peníze o posudku leta 1605 dáti má. 
             f 190a 
   Daniel Mlynář Kokrdů dlužen za 2 vědra vína jemu prodaného 
3 zl 22 ½ gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato za 16 věder vína 
34 zl 15 gr. Z toho dáno Viktorinovi na dluh jeho 11 zl 15 gr. 
   Více vydáno za dluhy napřed psané 23 zl. 
   Více přijato za 2 vědra vína 6 zl. Ty sou dány Viktorinovi 
ševci do Strážnice ostatek za dluh jeho. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jáchyma 
Kalouse za grunt 3 zl. 
   NB. Zuzanně, mateři sirotka vejš psaného, přisouzeno od 
pana ouředníka z dílu Janového, poněvadž vlastní syn její byl, 
a ona vdávajíc se na Bobalov, na něho výminku učinila, totiž 
20 zl. Ty ona sobě vyzdvihovati bude. 
   Z těch 20 zl Zuzanna vejš psaná srazila, což za plátno 
dlužna byla 4 zl 12 gr 6 den a peněz hotových jí vydáno 3 zl. 
Zuostává se jí ještě dovzíti 12 zl 17 gr 1 den. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo Zuzanně 
z výminky po Janovi zemřelém dovzíti ještě 12 zl 17 gr 1 den, 
ty jest prodal Jan Sedláků z Bobalova, manžel Zuzanin, obci 
radějovské za 2 zl. A tak tu nic nemá. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a prodal Jan Sedláků, 
manžel Zuzanny macochy, obci radějovské sumy ostatní 16 zl  
17 ½ gr. A tak všecken díl Zuzanin vyzdvižen. 
             f 190b 
   Leta Páně 1618 při posudku radějovském podle bedlivého 
vyhledání našlo se v registřích, že fojt a starší radějovští 
vyzdvihujíc peníze skoupené na gruntě 20, přebrali mimo to, 
což jim náleželo, podle zápisu peněz 17 zl 25 gr 2 ½ den. Ty 
jsou povinni zase navrátiti. 
   Leta ut s[upr]a na ty převzaté peníze starší radějovští 
položili 2 zl. Ty jsou vydány Pavlovi na šaty, když byl 
v kuchyni.    
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             f 192a 
75 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Stožka 
 
   Podsedek zaplacený ze třemi roubanicemi 200 zl. 
   Vinohrady 4 v Telecí a Beraní hoře za 400 zl. 
   Vína 5 ½ b[ečky] po 28 zl učiní 154 zl. 
   Krajina vinoh[radu] v Beraní hoře za 230 zl. 
   Dluhův na lidech našlo se 67 zl 15 gr. 
   Peněz hotových na tolařích za 48 zl. 
   Dluhu na Martinovi Duchoňkovi pís[aři] 56 zl.   
                  Summa 1155 zl 15 gr. 
 
   Z toho statku podle poručenství n[ebožtíka] Ondry Stožka 
toto zaplaceno: 
   Bratřím do zboru strážnického 12 zl 15 gr. 
   Ouřadu radějovskýmu 7 zl. 
   Přátelům do Smrdák 8 zl. 
   Salce do Lhoty 5 zl 15 gr. 
   Janovi a Mackovi Hlavatých 2 zl. 
   Markytě do Lhoty 2 zl. 
   Na zbor radějovský 13 zl. 
   Na zbor vrbecký 6 zl. 
   Ambrovi do Lideřovic 3 zl 15 gr. 
   Šimkovi Neřádovýmu 4 zl. 
         Summa toho 63 zl 15 gr. 
             f 192b 
   Více podle poručenství náleží osobám těmto zejména: 
   Dítkám Šimka Neřádového a Jana Dubíčka, od vlastní sestry 
n[ebožtíka] Ondry Stožka splozeným, náleží krajina vinohradu 
v Beraní hoře, která jest prodaná Janovi Vachové[mu] za  
230 zl. Závdanku dáti má 30 zl a platiti od leta 1604 po  
10 zl. Rukoj[mě] v rejstřích horenských zapsáni jsou. K tej 
summě sou tito nápadníci: 
   Jana Dubíčka Barbora, Kateřina, Johanka, Jan, Jíra, Zuzana. 
   Šimka Neřádového Jan, Ondra, Kateřina, Anna. 
 
 
   A tak mimo poručenství zuostává čistého statku po 
n[ebožtíkovi] Ondrovi Stožkovi zuostalého summy 862 zl. Ty 
náleží Dorotě, manželce po něm pozuostalé, podle poručenst[ví] 
manžela jejího. 
   Zvláštně náleží jí dluhu na Janovi Maluškovým 30 zl, ty má 
položiti, když víno prodá. Rukoj[mě] za to Eliáš Vachů, Tomáš 
Zálešákuo S.R.S.N. 
   NB. Kateřina, dcera n[ebožtíka] Jana Dubíčka, poručila svou 
vyšlou spravedlnost, co jí náleželo, polovici na kostel 
strážnický a polovici na zbor radějovský, kromě 4 zl, co 
dlužna jest. 
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   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od něho za 
vinohrad závd[anku] a peněz ročních 45 zl.  
   Z toho dáno Babuši Dubíčkové dceři, jakž nahoře doloženo, 
jakožto nápadnici 8 zl. 
   Z dílu těch nápadníků dáno od spravení statku a horné[mu] 
odevzdávky 5 zl 12 gr 4 den. 
   Ostatek vloženo do truhlice sirotčí radějovské, totiž 31 zl   
17 gr 3 den. 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato od Ondry, Jana 
Vachového syna, za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Kateřině Jana 
Dubíčkového k svadbě. 
             f 193a 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Jana 
Vachových za vinohrad 5 zl. Těch 5 R dáno jest bratřím do 
zboru strážnické[ho] na díl Kateřiny Jana Dubíčkového. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Maluška položil na 
dluh svůj za víno povinný Janovi Kachníkovi, manželu 
Dorotinému 5 zl.  
   Též Jan Maluška na dluh svůj napřed psaný dal Janovi 
Kachníkovi kus vinohradu zaplacený v Gruntích ve 15 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Jana 
Vachového za vinoh[rad] 5 zl. Ty sou dány z dílu Kateřiny 
Dubíčkové na kostel strážnický podle poručenství manžela 
jejího Matěje Hanákového. 
   Ondra Jana Vachového zkoupil od Matěje Gybala, muže 
Barbořiného, na svém vinohradě 15 zl za hotových 2 zl 15 gr. 
   Jakož zuostával ještě Jan Maluška na dluh svůj za víno 
doplatiti 10 zl, takové peníze mají se platiti z grunthu 47 
Jíry Němčanskýho. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Ondry Jana 
Vachového za krajinu 5 zl. Ty jsou vydány na kostel 
strážnický. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Ondry 
Jana Vachového za krajinu 8 zl. Z toho dáno na zbor radějovský 
6 zl 15 gr a na kostel strážnický 1 zl 15 gr. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Ondry 
Jana Vachového za vinohrad 5 zl. Náleží nápad[níkům] 
n[ebožtíka] Jana Dubíčka a Šimka Neřádového a jsou v truhlici 
sirotčí. 
   Letha 1613 za předního konšela fojta Viktorina Podolskýho 
přijato od Ondry Jana Vachového za vinohrad v Beraní hoře  
5 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry 
Vachového za vinohrad 5 zl. Z toho dáno nápad[níkům] Šimka 
Neřádového 2 zl 15 gr, totiž Janovi, a na Ondru zanecháno 2 zl 
15 gr. 
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             f 193b 
   Šimka Neřádových nápadníci tito zemřeli: Kateřina, Anna, ta 
spravedlnost jejich připadla na Jana a Ondru, bratry jejich 
vlastní. 
   NB. Díl Janů, co se jeho vyhledá, obrácen jest do statku 
jeho, kterýž jest sepsán na listu 300 a nachází se jeho 
[neuvedeno]. 
   Ondra, bratr téhož Jana, ten jest zajat. 
 
   Jana Dubíčka nápadníci zemřeli tito: Barbora, Johanka, Jan, 
Zuzana, ta spravedlnost jejich připadla na Jíru, bratra jejich 
vlastního. 
   NB. Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Ondry 
Vachového peněz za vinohrad v Beraní hoře přijato 5 zl. Ty 
jsou vydány Janovi, synu Šimka Neřádového, nápadníku svrchu 
psanýmu, 5 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od téhož Ondry 
přijato za vinohrad v Beraní hoře peněz ročních 5 zl. Ty sou 
vydány Janovi, synu Šimka Neřádového, nápadníku svrchu psanému 
na díl jeho. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Ondry 
Žákového za vinohrad v Beraní hoře 5 zl. Ty sou vydané Janovi 
Neřádovému na díl jeho. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Ondry 
Žákového za vinohrad v Beraní hoře 5 zl. Ty sou vydané Janovi 
Neřádovému na díl jeho. 
   Letha 1624 za fojta Martina Kašparového přijato od Ondry 
Žákového za vinohrad v Beraní hoře 5 zl. Ty sou obrácené do 
statku n[ebožtíka] Jana Šimka Neřádového. 
   Letha 1625 za fojta Martina Kašparového přijato jest od 
Ondry Žákového za vinoh[rad] v hoře Beraní 5 zl. Ty sou 
obrácené do statku Jana Šimka Neřádového podle nápadu ut 
s[upr]a. 
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             f 194a 
75[!] S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zálešáka 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Barbora a Anka mateř její 
druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na podsedku 35 Jana Gybala zapla[ceného] 3 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v Šumědi za 30 zl. 
   Roubanice v Kocúrovým za 12 zl. 
             Summa toho statku učiní 45 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají: 
   Abrahamovi Židu za hrách 20 gr. 
   Davidovi Holomkovi Židu 2 zl. 
   Peterkovi dluhu 11 gr. 
   P[anu] Janovi Skřičkovský[mu] 2 zl. 
                        Summa dluhuo 5 zl 1 gr. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhuo 39 zl 29 gr. 
To dělíc na 2 díly, přijde každé[mu] na díl jeho po 19 zl     
29 ½ gr. 
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             f 196a 
76 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vděka 
 
   Letha 1601 za fojta Ondry Stožka sepsán tento statek,      
k němuž jsou sirotci 2, jménem Anna, Estera a Zuzanna mateř 
jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže znamenaných věcech 
toto: 
   Podsedek ze čtvrtí roli činžovou na Strážnicku i se vším 
hospodářstvím, zaplacené za 300 zl. 
   Roubanice u Žerůvky a v Šrancích, krávy, koně, kozy a 
klisna prodaná Pavlovi Vlkovýmu za 20 zl. 
   Na podsedku Petra Honzového zaplacených peněz zuostává   
100 zl, placení od letha 1601 po 10 zl. 
   Vinohrad v Beraní hoře z boudou, s presem, káděmi zaplacený 
za 150 zl. 
   Vinohrad Chromovský v tejž hoře zaplacený za 50 zl. 
   Dva kusy vinohradu v Beraní hoře zaplacené za 200 zl. 
   Vína 12 beček po 25 zl za 300 zl. 
   Pšenice 36 měř[ic] po 1 ½ zl za 54 zl. 
   Rži 27 měř[ic] po 40 gr za 36 zl. 
   Ječmene 8 měř[ic] po 1 zl za 8 zl. 
   Ovsa 16 měř[ic] po 12 gr za 6 zl 12 gr. 
   Peněz hotových na tolařích 150 zl. 
   Též na šestácích a jiné minci 160 zl 15 gr. 
             f 196b 
   Dluhův rozličných od lidí porůzno zvyupomínáno 55 zl 9 gr   
5 den. 
     Summa všeho statku 1590 zl 6 gr 5 den. 
Dělíc tu sumu na tři díly, dostane se každýmu na díl jeho po 
530 zl 2 gr 1 ½ den. 
 
   Více mimo ten statek nachází se na nejistých dluzích toto: 
   Jíra Duchků za obilí 5 zl. 
   Václav Malík za obilí 5 zl. 
   Eliáš Prdík z Veliké půjčených 5 zl, dal 4 zl. 
   Vaněk Záleský za zákupenství 5 zl. 
   Jíra Krkavec týmž spuosobem 2 zl. 
   Jan Kloučků za zákupenství 1 zl. 
   Jan Krejčířuo týmž spuosobem 2 zl. 
   Jíra Duchků za zákupenství 3 zl. 
   Matěj Řičiců týmž spuosobem 3 zl. 
   Jan Náhlý za zákupenství 1 zl. 
   Jíry Ambry Kožových též 2 zl. 
   Jan Gybalů za zákupenství 2 zl. 
   Václav Buček týmž spuosobem 2 zl. 
   Jakub Draščů za zákupenství 1 zl. 
   Jan Hanák týmž spuosobem 2 zl. 
   Manček za zákupenství 1 zl. 
   Mikuláš Blatnický též 2 zl. 
 



 

 

      133 
 
   Štěpán Hulů za zákupenství 2 zl. 
   Kašpar Kašný týmž spuosobem 2 zl. 
          Summa na nejistých dluzích 48 zl. 
             f 197a 
   Ta summa když se zvyupomíná, rozdělena býti má na tři díly. 
 
   Zuzanna, mateř těch sirotkuo, přijala na svůj díl toto: 
   Podsedek za čtvrtí roli činžovou na Strážnicku i se vším 
hospodářst[vím] za 300 zl. 
   Vinohrad Chromovský v Beraní hoře zaplacený za 50 zl. 
   Vína 4 b[ečky] po 25 zl za 100 zl. 
   Obilí mláceného za 34 zl 24 gr. 
   Peněz hotových na doplnění dílu jejího jí dodáno 45 zl 8 gr 
1 ½ den. 
                               Summa toho 530 zl 2 gr 1 ½ den. 
   A tak Zuzanna mateř díl svůj zouplna a docela vyzdvihla. 
 
   Anně sirotku na díl její zanechává se vinohrad v Beraní 
hoře zaplacený z boudou, s presem a káděmi za 150 zl. Zuostává 
se jí dodati na doplacení dílu jejího ještě 380 zl 2 gr        
1 ½ den. 
 
   Esteře sirotku zanechává se na díl její dva kusy vinohradu 
zaplacené v Beraní hoře za 200 zl. Zuostává se jí dodati ještě 
k doplnění dílu jejího 330 zl 2 gr 1 ½ den. 
             f 197b       
   Těch obou vinohradův sirotčích užívati má Zuzanna mateř 
jejich až do zrostu jich a má dávati za užitek z nich pátý 
vědro vína aneb peníze za ně, po čemkoliv pod horou platiti 
bude. A ty vinohrady má dobře dělati. 
   Více těm sirotkom dvěma přibylo na 8 bečkách vína prodaných 
40 zl, nebo byly šacovaný po 25 zl a prodaly se po 30 zl. 
   Summa toho všeho, což se těm dvěma sirotkom na díly jejich 
dodati má i z výdělkem na víno učiní 750 zl 4 gr 3 den. 
 
   Ta summa náleží na těchto níže znamenaných věcech: 
   Na podsedku Petra Honzového 100 zl, placením od letha 1601 
po 10 zl. 
   Pavel Vlků dáti má za roubanice, za dobytek a klisnu 20 zl, 
placením od letha 1601 po 10 zl. 
   Jiřík Krutík v Vizovicích za víno jemu svěřené dáti má    
20 zl. 
   Michal Oravský v Strážnici dlužen za 2 bečky vína po 30 zl 
– 60 zl. 
   Jiřík Rivola z Strážnice za 2 b[ečky] vína jemu svěřené po 
30 zl – 60 zl. 
   Tomáš Pěkník dlužen za 3 bečky po 30 zl – 90 zl.        
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               f 198a 
   Jan Vachů a Jan Krejčířuo dlužni za 1 bečku vína prodanou 
30 zl. 
   Jíra Machů půjčených peněz 5 zl dáti má o posudku 1602. 
   Pavel Zálešáků za obilí 10 zl.                  

Summa 400 zl. 
   Příjem a vydání: 
   Letaha 1601 za fojta Ondry Stožka přijato od Petra 
Honzového za grunt 6 zl. 
   Od Jana Zákoníka přijato za užitek z vinohradu samým 
sirotkom 12 zl. Z toho dáno z dílův sirotčích za 2 vědra vína 
na dolevky užitého 6 zl 10 gr 2 den. 
   Anně sirotku dáno na díl její, když měla do teplic jeti,   
6 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Krejčířového přijato od Petra 
Honzového za grunt 3 zl. 
   Od Eliáše Prdíka přijato na dluh 4 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového přijato od Petra 
Honzového za grunt 10 zl. 
   Od Jana Krejčířového a Jana Vachového přijato za víno na 
dluh 20 zl. 
   Od Jíry Rivoly přijato ouroku ročního z dluhu za víno 
povinného ze 60 zl – 3 zl 18 gr. 
   Od Tomáše Pěkníka též ouroku přijato ze 90 zl ročního 5 zl 
12 gr. 
   Od Mihale ze Strážnice přijato ouroku ročního ze 60 zl –  
3 zl 18 gr. 
   Od Jana Zákoníkového přijato za užitek z vinohradu 4 zl. 
             f 198b 
   Letha 1603 za fojta Jana Vachového dáno Anně sirotku na díl 
její 6 zl. 
   Esteře sirotku na díl její dáno 2 zl. 
 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového z poručení Její Milosti 
urozené paní, paní Alžběty Slavatové z Chlumu a z Košumberka a 
na Strážnici, jakožto přední a mocné otcovské paní poručnice, 
půjčeno [od] těchto sirotků peněz hotových z truhlice 
Bartošovi, písaři sirotčímu na koupení vinohradu summy 300 zl. 
Takové peníze těm sirotkom zase pokládati má každého roku při 
posudcí[ch] po 50 zl i z ourokem vzešlým a obyčejným. A místo  
rukojemství podstavil achtel vinohradu zaplaceného       
v Štamfátích, který koupil od pana Jana Skřičkovského za 
hotových 400 zl, a to na ten spuosob, aby neměl moci žádné 
toho vinohradu prodávati, podstavovati ani profrejmarčovati 
nižádnému, pokud těch 300 zl nezaplatí. Stalo se v pátek den 
s[vatéh]o Jiří u přítomnosti osob z ouřadu Jana Reskového, 
Jíra Raka a Jana Zákoníka letha ut s[upr]a. 
 
   Letha 1604 za fojta Jana Vachového přijato od Petra Honzova 
za grunt 10 zl.  
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   Od Jíry Rivoly přijato ouroku ročního z sumy 60 zl, které 
za víno dlužen, 3 zl 18 gr. 
   Od Mihale z Strážnice týmž spuosobem přijato ouroku ročního 
ze 60 zl – 3 zl 18 gr. 
   Od Tomáše Pěkníka přijato ouroku ročního ze 90 zl, které za 
víno dlužen, 5 zl 12 gr. 
   Týž od něho přijato na dluh jeho 30 zl. 
   Esteři sirotku dáno na šaty 3 zl. 
   Od Jana Vachového na dluh za víno přijato 5 zl. Ty peníze 
jsou půjčeny Pavlovi Vděkovi a má je o posudku příštím letha 
1605 oplatiti. 
   Letha 1606 za fojta Jíry Sovky přijato od Kateřiny Šebestky 
z Strážnice na dluh od neb[ožtíka] Jíry Rivoly povinný, kterýž 
ona platiti má, 15 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Kateřiny 
Šebestky na dluh svrchu psaný 15 zl. 
             f 199a 
   Letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Thomáše Pěkníka 
z Strážnice na dluh svrchu psaný 16 zl. 
   Od Mandy Čupkové na místě Mikuláše Čupky, někdy manžela 
jejího, přijato na dluh ut s[upr]a 10 zl. 
   Od Jana Vděkového jináč Pavla přijato půjčených 5 zl. Ty 
sou vydány Esteře na šaty na díl její. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jakuba Adamova 
na místě Petra Honzového za g[runt] 2 zl. 
   Od Kateřiny Šebestky na dluh přijato 10 zl. 
   Od Tomáše Pěkníka na dluh za víno 14 zl. 
   Z statku Mihale Oravského na dluh [za] víno 3 zl. 
   Esteře dáno na díl její od učení šití a na šatky 5 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka Bartoš písař jsouc 
povinen těmto sirotkom 300 zl, majíc takové peníze položit, 
půjčil jich ku potřebě Jeho [Mil]osti Páně, na něž jest pod 
sekrýtem panským obzvláštní zápis učiněn. A tak těmto sirotkom 
dluh svůj zaplatil. 
   Od Jakuba Adamova za grunt přijato 2 zl. 
   Od Šebestky Bednářky z Strážnice na dluh 10 zl. 
   Z statku Mihalového z Strážnice na dluh 5 zl. Z toho dáno 
Esteře na šaty z dílu jejího 5 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jakuba Adamova 
za grunt 2 zl. 
   Od Šebest[k]y dluhu přijato ostatních 10 zl. 
   Od Tomáše Pěkníka na dluh přijato 5 zl. 
   Od Mihale anebo z statku jeho přijato 5 zl. Ty sou vydány 
Esteře na díl její, totiž 10 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jakuba 
Adamova za g[runt] 3 zl. 
   Od Tomáše Pěkníka na dluh přijato 4 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jakuba 
Adamova za g[runt] 3 zl. 
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   Od Pavla Mihale aneb z s[tatku] n[ebožtíka] Mihale na dluh 
přijato 5 zl. 
   Od Tomáše Pěkníka na dluh přijato 3 zl. 
             f 199b 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jakuba 
Adamova za g[runt] 3 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Mihale přijato dvojích peněz na dluh 
ut s[upr]a 20 zl. Na těch 20 zl zuostává při právě 
předměstským 10 zl hotových. 
   Z statku n[ebožtíka] Pavla Zálešáka přijato na dluh 2 zl   
20 gr. 
   Od Tomáše Pěkníka přijato na dluh 4 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jakuba Adamova 
za g[runt] 3 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Mihale na dluh přijato 10 zl. 
Zuostávají při ouřadu předměstským. Jsou z předměstí odvedeny 
do statku tohoto. 
   Leta Páně 1615 v outerý před s[vatý]m Bartolomějem Jan 
Kachník na místě Pavla Vlka položil těch povinných za klisnu a 
dobytek 20 zl. Ty jsou vydány Esteře z poručení Její Milosti 
Paní, kteréž Estera sama přijala. 
   Od Jakuba Adamového přijato za grunt 2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Mihale z předměstí strážnického na 
dluh přijato 10 zl. 
   Z statku Pavla Zálešáka na dluh za obilí přijato 3 zl. 
   Od Jana Kachníka za užitek z vinohradu přijato nic. 
   Od Jíry Huňky přijato za obilí dluhu 5 zl. 
   Od Tomáše Pěkníka na dluh za víno přijato peněz 4 zl. 
   NB. Zuzanna, manželka Matěje Morousa, a Matouš Velický 
vysvědčili s dobrým svědomím, že jest Jíra Machů těch napřed 
psaných na dluhu položených 5 zl n[ebožtíku] Janovi Vděkovi za 
živobytí jeho zaplatil a protož se z toho statku snímají.     
 
   Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jakuba Adamového 
přijato za grunt 3 zl. 
   Z statku Pavla Zálešáka na dluh za obilí přijato 4 zl. 
   Od Matěje Morúsa za oužitek vinný přijato 4 zl. 
   Esteře vydáno na díl její 11 zl. 
   Od předměšťanů strážnicských za víno položených na místě 
n[ebožtíka] Michala Oravského 10 zl. 
   Od Pavla Doubka za víno na místě Michala Oravského 2 zl. 
   Vydáno Esteře na díl její 12 zl. 
   Leta Páně 1617 přijato z důchodu JM Páně na vyšlou 
spravedlnost 5 zl 17 gr 1 den. 
   Více z důchodů přijato na touž spravedlnost 9 zl. 
   Těch 14 zl 17 gr 1 den vydáno Esteře k veselí svadeb[nímu]. 
   Též Matěj Morús prokázal to, že jest za užitky vinohradní 
položil Esteře 28 zl. 
   Více dal Esteře za rok 1617 vína 1 b[ečku] vína, tu přijala 
Estera. 
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   Od Jíry Ambry Kožených dluhu zákupnýho přijato a Samuelovi 
dáno 3 zl. 
   K veselí svatebnímu dáno Esteře obilí, piva a slepic 
z důchodu JM Páně. 
             f 200a 
   Leta napřed psaného 21.Julii přijato od JM Pána peněz 
hotových 150 zl. Ty sou vydány Esteře na díl její a přijal je 
Samuel Cibulka, manžel Esteřin, s Jiříkem Cibulkou, otcem 
svým. 
   Více našlo se v truhlici sirotčí radějovské v sklípku na 
zámku 12 zl. Ty sou také vydány Samuelovi Cibulkovi, manželu 
Esteřinému, na díl její. 
   Leta svrchu psaného z poručení JM Páně dáno opět peněz 
11.Februarii Samuelovi Cibulkovi, muži Esteřiné[mu] 60 zl. 
   Od Pavla Zoubka z Strážnice za vinohrad přijato peněz 3 zl. 
   Od Jakuba Adamového za grunt přijato peněz 3 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Pavla Zálešáka za dluh ostatních     
10 gr. 
   Od Jana Gybala dluhu povinného, o němž napřed 2 zl. 
   Od Jana Krejčířového dluhu za víno ostatních peněz položeno 
5 zl. 
   Těch 13 zl 10 gr přijal Samuel Cibulka. 
 
   Matěj Morús přiznal se, že jest povine[n] do tohoto statku 
peněz jemu půjčených 15 zl. Ty jest zaplatil a přijal je 
Samuel Cibulka, manžel Esteřin, k čemuž se jest přiznal. 
   Samuel Cibulka, manžel Esteřin, přede všechněmi staršími a 
před obcí radějovskou ohlásil se na místě manželky své 
dobrovolně, že Matěje Morousa, otčíma Esteřiného, ze všeho 
užívání vinohradu a statku kvituje a cožkoli Matěj Morous za 
oužitky vinohradní podle napřed psaného zapsání a kvitancími 
prokázání prokázal, že na tom přestává a za takové oužitky 
nemíní a nechce se na nic více potahovati, ani Matěje 
zemřelého viniti. 
   Samuel Cibulka ujal na místě Estery manželky své vinohrady, 
předně dva kusy v Beraní hoře v summě 200 zl. Jiný vinohrad 
též v Beraní hoře, kterýž Esteře po Anně sestře zemřelé 
připadl a Matěj Morous jeho užíval, za 100 zl. Ty jsou 
Samuelovi odevzdány za volné a svobodné a zaplacené k volnému 
a svobodnému užívání, a to s boudou, presem a jiným 
příslušenst[vím] i s káděmi. 
   Leta Páně 1618 v středu den s[vatéh]o Jakuba přijato 
z důchodů JM Páně 100 zl. Ty sou vydány Samuelovi Cibulkovi, 
muži Esteřinému, a dáno jemu místo peněz vína 4 b[ečky] po   
25 zl. 
   NB. Podle bedlivého vyhledání zůstává za JM Pánem 336 zl   
11 gr 3 den. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jakuba 
Adamového za grunt přijato peněz ročních 3 zl. 
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   Leta Páně 1619 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou 
spravedlnost 36 zl 11 gr 3 den. Vydány jsou Samuelovi 
Cibulkovi po Esteře a dáno jemu místo peněz rži, každá 
m[ěřice] po 20 gr. 6.Julii 1619. 
             f 200b 
   NB. Vyhledalo se s bedlivostí, že jest do tohoto statku na 
dluh povinný od n[ebožtíka] Mihale za víno vyplaceno z téhož  
statku Mihalového 73 zl a tak jest přeplaceno víc než náleželo 
13 zl. Kterýchžto 13 zl má zase z statku tohoto do s[tatku] 
Mihalového oplaceno býti z předměstí strážnického. 
   Leta Páně 1620 v středu po Hromnicích přijato z důchodů JM 
Páně na vyšlou spravedlnost Esteře náležitou 115 zl. Ty jsou 
vydány Samuelovi, manželu Esteřinému, dáno jemu místo peněz 
vína a obilí. 
   Letha 1624 dne 21.Januarii dáno jest z důchodův JM Páně 
Samuelovi Cibulkovi na vyšlou spravedlnost 185 zl.   
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             f 201a 
77 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Vděkového 
 
   K tomu statku jest jeden sirotek jménem Kateřina. 
   Náleží jí spravedlnosti toto: 
   Na podsedku 8 Jana Pánkového posledních peněz 63 zl, 
placení po 6 zl až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] 
Prokše Vlkového 117 zl vyplatí. 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře z boudou, z presem a 
káděmi zaplacený za 100 zl. 
   Na podsedku 9 Jakuba Adamova posledních peněz 14 zl, 
placení po 3 zl až se předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] 
Jana Vděka 6 zl vyplní. 
   Vína 15 věder prodáno za hotových 46 zl 15 gr. 
             Summa statku 223 zl 15 gr. 
 
   Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají: 
   Matoušovi Stehlíkovi za vinohrad ostatní 2 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka za klisnu a půjčených   
25 zl. 
   Mikulášovi Slovákovi za koně 6 zl. 
   Jírovi Kovářovi dluhu 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Matouše Podmanického kováře 2 zl    
17 gr. 
   Zuzanně Vděkové půjčených 15 gr. 
   Jírovi Poslových dluhu 17 gr. 
   Johance Gergelce 3 gr. 
   Na vinobraní a na dolevky vydáno 4 zl 20 gr. 
             Summa dluhuo 41 zl 27 gr. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 181 zl 15 gr. 
             f 201b 
   Kateřině sirotku zanechává se na díl její vinohrad v Husí 
hoře z búdú, z presem, káděmi zaplacený za 100 zl. Toho 
vinohradu užívati má Jan Kachník až do zrostu toho sirotka a 
má jej dobře dělati, sirotka při sobě chovati, opatrovati a na 
něj šatky jednati. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato za 15 věder vína po 
3 zl – 46 zl 15 gr. Z toho dáno písaři a ouřadu od spravení 
statku z dílu sirotčího 1 zl 24 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka na dluh půjčený 5 zl. 
   Na dluhy napřed psané vydáno 14 zl 24 gr. 
   Matoušovi Stehlíčkovi za vinoh[rad] ostatní 2 zl. A tak ten 
vinohrad zaplacen. 
   Za Janem Kachníkem zuostává hotových 22 zl 27 gr. Z těch 
dal Viktorinovi za bečku a půjčených peněz 1 zl 18 gr. 
   Od přivezení vína od hory a od spuštění jeho do sklepu dáno 
17 gr. 
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   Dorota, manželka Jana Kachníka, ležíc na smrtedlné posteli 
poručila jest jest půl achtele vinohradu v Telecinku podle 
Ondry Pánkového zaplacený Kateřině sirotku ut s[upr]a, tetě 
své, v summě 100 zl. Toho vinohradu Jan Kachník podli 
poručenst[ví] užívati má do zrostu toho sirotka. 
 
   Více poručila týž Kateřině ložných šatův toto: 
   Peřinu za 2 povlakami. 
   Podušku o jedné povlace. 
   Peřinu o jedné povlace. 
   Polštář o jedné povlace. 
   To přijato na zámek, jakž cedule řezanná ukazuje. 
             f 202a 
   Leta Páně 1615 v outerý před s[va]tým Bartolomějem Jan 
Kachník jsa ještě povinen do tohoto statku za víno jemu 
prodané peněz 20 zl 15 gr 3 den, ty jest položil a jsou vydány 
Esteře, dceři n[ebožtíka] Jana Vděka, za dluh, jímž byl Pavel 
n[ebožtíku] Janovi povinen. A tak Jan žádných peněz do toho 
statku povinen nezůstává. 
   Téhož leta a dne ut s[upr]a Její [Mil]ost Paní, paní Maří 
Magdalena Žerotínská z Kunovic ráčila poručiti, aby Jan 
Kachník za ten vinohrad v Husí hoře počna z nejprvnějšího  
užitku tomu sirotku každého roku platil a peníze pokládal a 
Jan se uvolil roč[ně] pokládati počna hned leta tohoto 1615 po 
3 zl. 
   Téhož leta svrchu psaného přijato od Jana Kachníka za 
užitek 3 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Kachníka 
přijato za užívání vinohradu 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana Kachníka 
přijato za užívání vinohradu 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového od Jana Kachníka 
přijato za užívání vinohradu 3 zl.  
   Vydáno Kateřině 6.Febr[arii] 1620 na Nové Dvory peněz 3 zl. 
Jsou jí poslané po děvečce Lomnicské. 
   Letha 1624 za fojta Urbana Ambrových ouřad radějovský na 
místě Jana Kachníka položili za užívání vinoh[radu] za rok 
1624 3 zl. Ty 3 zl vydané jsou Kateřině sirotku. 
   Více jest vydáno týž Kateřině z vyšlé spravedlnosti, kteráž 
za Jeho Milost Pánem na dluhu zůstávala, totiž 9 zl.  
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             f 203a 
78 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Řehuše 
 
   K tomu statku jsou sirotci 3, Kateřina, Zuzanna, Jan a 
Kateřina mateř jejich čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na podsedku 13 zaplacených 20 zl. 
   Achtel vinohradu zaplacený v Kněhnici, který jest prodán 
Davidovi Holomkovému synu do Veselí za 70 zl, platiti má podle 
ourody po 6 zl od letha 1608. Rukojmě Jan Pánků a Mikuláš 
Rabáčků S.R.S.N. 
   Nivka činžová u panského dvora za 20 zl. 
   Včely osmery po 15 gr za 4 zl. 
                         Summa statku 114 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Davidovi Pinkusčině synu 13 zl. 
   Davidovi Holomkovýmu Židu 1 zl 24 gr. 
   Abrahamovi Danielovému 8 zl. 
                  Summa dluhův 22 zl 24 gr. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 91 zl 6 gr. 
Dělíc tu sumu na 4 díly, přijde každému po 22 zl 24 gr. 
 
   Kateřina mateř přijala na svůj díl požár ve 20 zl, nivku u 
dvora ve 20 zl a včely 4 po 15 gr za 2 zl. Učiní všeho 42 zl. 
Z toho sobě srazila dílu svého 22 zl 24 gr. A tak zuostává 
sirotkom dopláceti 19 zl 6 gr, placením za podsedek po 2 zl a 
za nivku též po 2 zl od letha 1607. 
             f 203b 
   Kateřina sirotek přijala na svůj díl 4 včely za 2 zl. 
Zuostává se jí dodati na díl její 20 zl 24 gr. 
 
   Zuzanně           Každému dílu přišlo 
   Janovi            po 22 zl 24 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Kateřiny za 
statek ut s[upr]a 9 zl 24 gr. 
   Z toho dáno Mušlovi Danielové[mu] dluhu 8 zl. 
   Danielovi Holomkovýmu též 1 zl 24 gr. 
 
   David Pinkusčin koupíc vinohrad v Kněhnici těchto sirotkův 
za 70 zl, srazil sobě na něm dluhu svého 13 zl, kteréž se jemu 
vypisují. Ostatek má plati[ti], jakž nahoře psáno pod týmž 
rukojemstvím. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Vítka Hladiše 
za grunt 2 zl. Přijal je Jan Nožičků na díl Kateřinin. 
   NB. Zuzanna sirotek jest v kostele připadnuta umřela a dílu 
po sobě zanechala 22 zl 24 gr. Ta její spravedlnost připadla 
na Jana a Kateřinu a Kateřinu, mateř její, přijde na každého 
toho nápadu po 7 zl 18 gr. 
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   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Vítka Hladiše 
za grunt 2 zl. 
   Kateřina mateř srazila sobě toho nápadu po Zuzanně, dceři 
její zemřelé, což dopláceti zuostávalo 7 zl 18 gr. 
   Od Mikuláše Rabáčka, manžela Kateřiny mateře, přijato za 
statek 1 zl. Přijal jej Jan Nožičků na díl Kateřiny manželky 
své. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Vítka 
Hladiše za g[runt] 2 zl. Přijal je Jan Nožička na díl Kateřiny 
a odvedl je Janovi švagru svému. 
             f 204a 
   Od Jakuba Bukovského přijato lonské za rok 1610 1 ½ zl. 
Přijal jej Jan Nožička na díl Kateřinin. 
 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa Mikuláš Rabáček, manžel 
Kateřiny, mateře těchto sirotků, prodal půl nivky Jeho 
[Mil]osti Pánu ke dvoru radějovskýmu na stavení ovčírně za 
hotových 14 zl, kteréž jsou jemu z peněz po zběhlých sirotcích 
přijatých zaplaceny. Odevzdáno Jeho [Mil]osti Pánu za volný a 
svobodný. 
 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana 
Lejzy za grunt 2 zl. Ty přijal muž Kateřiny mateře. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Lejzy za 
g[runt] 3 zl. Ty přijal muž Kateřiny mateře. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato [od] Adama 
Štípskýho za g[runt] 3 zl.  
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Adama Štípskýho 
přijato za grunt 3 zl. Ty přijal Mikuláš Rabáček, muž Kateřiny 
mateře, na díl její. 
   Na tom vinohradě, který má Jakub Bakovský, což náleží 
Janovi Nožičkovi na díl Kateřiny, poněvadž sobě při registřích 
horenských platí a pokládají, při tom se zanechává, aby sobě 
tam dali vypisovati. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Adama Štípského za 
grunt přijato 3 zl. Ty přijal Mikuláš Rabáček, muž Kateřiny 
mateře, na díl její. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Adama 
Štípského za grunt přijato peněz ročních 3 zl. Ty přijal 
Mikuláš Rabáček, muž Kateřiny mateře, na díl její. 
   NB. David Pinkusčin syn má platiti za vinoh[rad] v Kněhnici 
podle ourody po 6 zl, zadržel a neplatil od letha 1608. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Adama 
Štípského přijato peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydané 
Mikulášovi Rabáčkovi, muži Kateřininé[mu].  
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             f 205a 
79 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Jalového 
 
   K tomu statku jest nápadnice Kuna a Anka macocha její 
druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 14 Mikuláše Holého posledních peněz zaplacených 
27 zl, placení po 2 zl až se Pinkusce Židovce 3 zl vyplní. 
   Vinohrad v Beraní hoře zaplacený za 50 zl. 
            Summa statku 77 zl. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   P[anu] Janu Skřičkovskýmu za obilí 1 zl 15 gr. 
   Tomášovi Janošovýmu za víno 11 gr 4 den. 
   Viktorinovi Podolskýmu za oves 9 gr. 
   Levovi Židu dluhův 8 zl. 
         Summa dluhův 10 zl 5 gr 4 den. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 66 zl 24 gr  
3 den. Dělíc to na 2 díly, přijde každému na díl jeho po 33 zl    
12 gr 1 ½ den. 
    
   Anna macocha přijala na díl svůj podsedek i s tím, což na 
něm zaplaceno jest 27 zl. Zuostává se jí dodati na doplnění 
dílu jejího ještě 6 zl 12 gr 1 ½ den. 
             f 205b 
  Kuna nápadnice přijala na svůj díl vinohrad v Beraní hoře ve 
50 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 33 zl 12 gr 1 ½ den. 
Zuostává dopláceti na zaplacení dluhův 10 zl 5 gr 4 den a 
macoše naposledy 6 zl 12 gr 1 ½ den, placením od letha 1607 po 
3 zl. 
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             f 207a 
80 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Menšíka 
 
   K tomu statku jest sirotkek jeden jménem Jan. 
   Náleží jemu spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 28 Jíry Bělíka posledních zaplacených peněz 35 zl 
28 gr, placení po 3 zl, až se předních peněz na s[irotka] 
n[ebožtíka] Jana Menšíka 9 zl 2 gr vyplní. 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplacený za 60 zl.  
   Čtvrt achtele vinohradu v Gruntích, který tomuto sirotku po 
n[ebožtíkovi] Tomášovi Menšíkovi strejci jeho připadl, za   
46 zl. Prodán jest Urbanovi Ambrový[mu], závdanku dáti má 2 zl 
a platiti podle ourody po 4 zl od letha 1608. Rukojmě Viktorin 
Podolský, Jíra Ambrů S.R.S.N. 
   Vína 13 ½ vědra prodáno za 41 zl 28 ½ gr. 
              Summa statkuo 183 zl 26 ½ gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   P[anu] Janovi Skřičkovskému 4 zl. 
   Kašparovi Kašnýmu 15 gr. 
   Starším radějovským 19 gr 2 den. 
   Janovi Dermachovi 1 zl. 
   Viktorinovi Podolskýmu 25 gr 2 den. 
   Na dílu vinohradní[m] na vinobraní, za náčení pro víno a 
odvezení vína 6 zl 8 gr. 
         Summa dluhův 13 zl 7 gr 4 den. 
             f 207b 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův k rozdělení 
170 zl 18 gr 6 ½ den. 
 
   Janovi sirotku na díl jeho zanechává se půl achtele 
vinohradu v Husí hoře s půl boudou a půl presem za 60 zl. 
Zuostává se jemu ještě dodati k doplnění dílu jeho 110 zl  
18 gr 6 ½ den. 
   Toho vinohradu užívati má Viktorin Podolský až do zrostu 
toho sirotka a má jej dobře dělati, sirotka při sobě chovati, 
jej opatrovati a šaty na něj jednati. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato za 13 ½ v[ědra] vína 
prodaného 41 zl 28 ½ gr. Z toho zaplaceno dluhuov napřed 
psaných 13 zl 7 gr 4 den. 
   Od spravování statku písaři a ouřadu dáno 2 zl 24 gr. 
   A za Viktorinem Podolským zuostává 25 zl 26 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Urbana 
Ambrového z ourody za vinohrad a ročních peněz 4 zl. 
   Více položil Urban Ambrů za vinohrad 2 zl. Ty sou dány obci 
radějovské, neb se ještě ten vinohrad Tomáše Menšíka nebyl 
doplatil. To se má z dílu sirotčího sraziti. 
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   NB. Více tomuto sirotku přibylo spravedlnosti po Dorotě, 
manželce Martina, syna Filipa Bartoškového, kteráž náležela 
otci těchto sirotkův jakožto manželce jeho, na gruntě 55 Jana 
Koláře summy 30 zl. Ty peníze jíti mají od letha 1609 po 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Koláře za 
grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno od nápadu spravení písaři 8 gr  
4 den a ouřadu též 15 gr. 
             f 208a 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jana Koláře za 
grunt 1 zl. 
   Od Urbana Ambrového přijato za vinoh[rad] 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jana 
Koláře za grunt 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Ondry 
Vachalce za grunt 2 zl 28 gr. 
   Od B[ratra] Jana Cedrona za g[runt] přijato 2 zl. 
   Od Urbana Ambrového přijato za vinohrad 3 zl. 
   Janovi dáno na díl jeho z dovolení p[ana] ouř[edníka] 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Ondra Vachalcova 
za grunt 3 zl. 
   Od B[ratra] Jana Cedrona za g[runt] přijato 2 zl. 
   Od Urbana Ambrového za vinohrad 4 zl. 
   Janovi dáno na díl jeho hotových 6 zl 28 gr. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Vachalce 
za grunt 3 zl. 
   Od B[ratra] Jana Cedrona za grunt 3 zl. 
   Od Urbana Ambrového za vinoh[rad] přijato 4 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového od Ondry Vachalce 
přijato za grunt 3 zl. 
   Z statku Pavla Narka po Dorotě manželce jeho přijato 1 zl. 
   Od Bratra Jana Cedrona za podsedek přijato 2 zl. 
   Od Urbana Ambrového za vinoh[rad] přijato 4 zl. 
   Janovi vydáno na díl jeho letoších i lonských peněz 12 zl. 
   Jakož Viktorin Podolský do tohoto statku povinen byl 
položiti a zaplatiti 25 zl 26 gr 6 ½ den, ty jest při posudku 
letha ut s[upr]a položil a Jan Menšík je přijal na díl svůj. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Ondry Vachalcového 
přijato za grunt 3 zl. 
   Od Bratra Jana Cedrona za podsedek přijato 2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Pavla Narka přijato 1 zl. Ty všecky 
peníze sou vydány Janovi, totiž 6 zl. 
   Od Urbana Ambrového za vinohrad přijato 3 zl. Ty sou také 
vydány Janovi, totiž 3 zl. 
   Téhož letha přijato z důchodův JM Páně a dáno Janovi 20 zl 
21 gr 5 den a jest jemu dáno místo peněz obilí 16 m[ěřic]     
3 čt[vrti]. A tak není za JM Pánem žádného dluhu. 
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   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Ondry 
Vachalcového za grunt peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány 
Janovi, kteréž jest přijal. 
   Z statku n[ebožtíka] Pavla Narka přijato peněz odkázaných   
1 zl. Ten 1 zl přijal Jan Menšík. 
   Od Urbana Ambrového za vinohrad položených přijato 3 zl. Ty 
sou vydány Janovi Menšíkovi. 
   Od Bratra Jana Cedrona za podsedek přijato peněz 3 zl. Ty 
jsou vydány Janovi Menšíkovi. 
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Ondry 
Vachalcového za grunt peněz ročních 3 zl. Ty jsou vydány 
Janovi na díl svůj. 
   Z statku n[ebožtíka] Pavla Narka 1 zl. Ten jest vydán 
Janovi Menšíkovi. 
   Od Bratra Jana Cedrona za grunt přijato peněz 3 zl. Ty jsou 
také vydané Janovi Menšíkovi. 
   Od Urbana Ambrového za vinohrad 4 zl. Ty sou vydané témuž 
Janovi.   
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             f 209a 
81 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Jursového 
 
   K tomu statku jest sirotek 1, Martin a Kuna mateř jeho 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 58 Jíry Sovkového zaplacených posledních peněz  
42 zl, placením po 5 zl až se předních peněz s[irotkům] 
n[ebožtíka] Martina Bělíka 36 zl a obci radějovské 2 zl 
vyplní. 
   Achtel vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 100 zl. 
   Roubanice orací tři, v Sklenářích, v Lipinským žlebě a 
v Střešňovci za 10 zl. 
   Vína 5 věder prodáno za 15 zl. 
                  Summa statkuo 167 zl. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Jírovi Poslovýmu dluhu 1 zl 6 gr. 
   Na zbor radějovský 1 zl. 
           Summa 2 zl 6 gr. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 164 zl 24 gr. 
Dělíc tu sumu na 2 díly, přijde na každého po 82 zl 12 gr. 
             f 209b 
   Jíra Sovka na díl Kuny manželky své ujal podsedek i s tím, 
což na něm zaplaceno jest 42 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu] v Beraní hoře za 50 zl. 
   Roubanice 3 za 10 zl. 

                              Summa 102 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu Kuny manželky své 82 zl 12 gr. 
Zuostává dopláceti sirotku mimo poražení dílu manželky své 
ještě 19 zl 18 gr, placením za podsedek po 5 zl a za vinohrad 
podle ourody po 2 zl. 
 
   Martinovi sirotku zanechává se na díl jeho půl acht[ele] 
vinohradu v Beraní hoře za 50 zl. Zuostává se jemu ještě 
doplniti na díl jeho 32 zl 12 gr. 
   Toho vinohradu užívati má Jíra Sovka otčím jeho až do jeho 
zrostu a má jej dobře dělati, sirotka při sobě chovati a 
opatrovati a na něj hodné šatky jednati. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato za 5 věder vína 
prodaného 15 zl. Z toho dáno písaři od spravování statku a 
starším z dílu sirotčího 1 zl 14 gr. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za 
vinohrad 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za 
vinohrad 1 zl. 
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   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Sovky za 
užitky vinný od leta 1609 za devět let pořad zběhlých 8 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Jíry Sovky 
přijato za statek převzatý na těch 19 zl 18 gr - 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Sovky za 
statek převazatý přijato peněz 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry 
Sovky za statek převzatý 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry 
Sovky za statek převzatý 2 zl. 
   Doplacený ten statek. 
   Letha 1627 za fojta Urbana Ambrových přijato z vyšlé 
spravedlnosti, kteráž za JM Pánem na dluhu zůstávala, peněz  
32 zl 16 gr. Ty sou vydané Martinovi sirotku k veselí jeho.    
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             f 211a 
82 S[irotci] n[ebožtíka] Lukáše Mlynáře 
 
   K tomu statku jsou sirotci 3, Ondra, Václav a Jan, který 
vandruje po řemesle kovářským. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Dva kusy vinohradu v Střešňovci činžový a zaplacený za    
24 zl.             Summa ut s[upr]a. 
   Z toho statku má se zaplati[ti] dluhu p[anu] Janovi 
Skřičkovskýmu 3 zl. 
   Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 17 zl. Dělíc 
to na 3 díly, dostane se každému na jeho díl po 5 zl 20 gr. 
 
   Ten vinohrad svrchu psaný puštěn k dělání a užívání 
Václavovi Dukovýmu do zrostu těch sirotkův a má jim jej 
dochovati. Rukojmě za dílo Jan Pánků, Jíra Machů S.R.S.N. 
   NB. Ondra sirotek své vuole užívá a k rejstrům se nestavěl, 
spravedlnost jeho, totiž 5 zl 20 gr, jest k ruce panské 
obrácena. Act[um] za fojta Matěje Morúsa letha 1610. 
   Více našlo se dluhu Dobrušovi Židu, jakž se zápis 
v rejstřích rychtářských našel, 24 zl. Když peníze těmto 
sirotkom přijdou, má se takový dluh zaplatiti. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Dukova 
za užitky vinohradní 3 zl. Ty jsou dány p[anu] Janovi 
Skřičkovský[mu]. 
             f 211b 
   Více těmto sirotkom nákleží na gruntě 65 Matěje 
Liboměrského posledních peněz 4 zl, půjdou po 2 zl až 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jan Mlynářova 6 zl vyplatí. Act[um] 
1612. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského ty dva kusy 
vinohradu v Střešňovci dány jsú Dobrušovi Židu za dluh jeho ve 
24 zl. A Šalomún Soplivý Žid na místě s[irotků] n[ebožtíka]  
Dobruše Žida prodal je Václavovi Dukovýmu za tu sumu svrchu 
psanou, totiž 24 R. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho položil Václav 
Duků Šalamounovi Soplivýmu za vinohrad 2 zl. 
   NB. Jakož náleželo Václavovi dílu jeho sumy 5 zl 20 gr, ta 
spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. 
Act[tum] za fojta ut s[upr]a letha 1613. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Dukova 
za vinohrad 2 zl. Ty přijal Šalomoun Soplivý. 
   Václav Duků skoupil na svém vinohradě od Šalomouna 
Soplivého 20 zl za hotových 4 zl 20 gr. 
   A tak má vinohrad zaplacený. 
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             f 212a 
83 S[irotci] n[ebožtíka] Staňka Holého 
 
   K tomu statku jest sirotek 1, Kateřina, a Anna macocha její 
druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 71 Jíry Holejch, strýce toho sirotka, posledních 
peněz 18 zl, placením po 2 zl až se předních peněz 12 zl 
vyplatí. 
   Na achteli vinohradu v Šumědích posledních peněz 
zaplacených 18 zl, placením po 2 zl až se předních peněz 18 zl 
Kateřině Peterkové vyplatí. 
            Summa statku 36 zl. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Mojžíšovi Danielovému synu 18 zl. 
   P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 2 zl. 
   Janovi Gergelovýmu za zákupenství 3 zl. 
   Adamovi písaři 1 zl.       

Summa dluhu 24 zl. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 12 zl. Dělíc 
to na 2 díly, přijde každému po 6 zl. 
 
   Anna macocha majíc dílu svého na gruntě Jíry Holého švagra 
svého 6 zl, takové peníze jemu z lásky přátelské pustila a 
jemu se za položení jich pokládati mají. A tak díl svůj 
zouplna vyzdvihla. 
             f 212b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka Jíra Holých položil za 
grunt těmto sirotkom 6 zl. Ty přijal Adam písař radní na místě 
Mojžíše Danielového syna Žida. 
   Zuostává se ještě za ten grunt doplatiti 12 zl. Ty peníze 
jsou poslední. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry Holých za 
grunt 7 zl. Přijal je Mojžíš Danielů syn na dluh svůj. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry 
Holých za grunt 5 zl. Přijal je Mojžíš Danielů syn. A tak 
je[mu] ten dluh doplacen. 
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        [Vpředu mezi fol. 2b a 3a vložen lístek:] 
   Radějov 
 
   S[irotek] n[ebožtíka] Staňka Holého Kateřina ušla ze dvora 
strážnického, vyhledalo se jí spravedlnosti nápadem po 
Zuzanně, mateři její, při statku n[ebožtíka] Martina Muškatele 
157 zl 15 gr. 
   Z toho se na dluhy vydalo po mateři její 15 zl 21 gr. 
   K ruce JM Páně vyzdviženo do letha 1618 18 zl. 
   Na dluhu za JM Pánem bylo, což jest poraženo, 32 zl 29 gr. 
   Zůstává se jí ještě doplatiti 90 zl 25 gr. 
 
   Tej spravedlnosti nachází se na gruntě 47, kterýž drží Jan 
Hrbatý, platí se ročně po 3 zl - 43 zl 25 gr. 
   Na vinohradě v Telecí hoře nachází se doplatiti 47 zl, 
platiti se má podle ourody po 4 zl. 
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             f 213a 
84 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Peterky 
 
   K tomu statku jest nápadníků 2, Jíra, Pavel a Kateřina 
mateř jejich třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek požár zaplacený za 40 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Telecinku za 60 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v tejž hoře za 30 zl. 
   Druhý čt[vrt] achtele v Telecí hoře za 30 zl. 
   Dva kusy vinohradu v Gruntích za 12 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v tejž hoře za 10 zl. 
   Roubanice na Nádavky za 12 zl. 
   Roubanici nad Lazy za 8 zl. 
   Roubanice na Kotrčce za 12 zl. 
   Roubanice ve Střešňovci za 4 zl. 
   Loučka u Žerůvek za 10 zl. 
   Zahrada u Naděje za 2 zl. 
   Štěpnička v Žadovcích 2 zl. 
   Jíra Machů dlužen 5 zl. 
   Jan Narků dlužen 4 zl. 
   Dorota Maluškova 10 zl 15 gr. 
   Koně 2 po 10 zl šacovaný za 20 zl. Ty koně umřeli, mají 
všickni škodu nésti. 
            Summa 281 zl 15 gr. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Martinovi soukeníku do Strážnice za sukno 2 zl. 
   Mihalovým synom za víno 3 zl. 
   Matyášovi hrnčíři do Stráž[nice] 14 zl. 
   Lukášovi Baštákovi 10 zl 20 gr. 
   Janovi Trpilkovi 13 gr. 
   Pánkovi za víno dluhu 16 gr 5 den. 
                   Summa 30 zl 19 gr 5 den. 
             f 213b 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 250 zl 25 gr  
2 den. Dělíc to na 3 díly, dostane se každému na jeho díl po 
83 zl 18 gr 3 den. 
 
   Kateřina, mateř těch sirotků, přijala na svůj díl: 
   Požár zaplacený za 40 zl. 
   Štěpničku v Žadovcích za 2 zl. 
   Půl acht[ele] vinohradu v Telecinku za 60 zl. 
   Čt[vrt] achtele vinoh[radu] na Gruntích za 10 zl. 
   Roubanici na Kotrčce za 12 zl. 
   Roubanici v Střešňovci za 4 zl. 
                  Summa 128 zl. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 83 zl 18 gr 3 den. Zuostává 
sirotkom dopláceti 44 zl 11 gr 4 den, placením od letha 1607 
po 4 zl. Rukoj[mě] Vaněk Vlachovský, Jan Pánků, Šimek Michalů 
S.R.S.N. 
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   Jírovi zanechává se na díl jeho: 
   Čt[vrt] achtele vinoh[radu] v Telecinku ve 30 zl. 
   Roubanici na Nádavky za 12 zl. 
   Štěpničku u Naděje za 2 zl. 
   Kus vinohradu v Gruntích za 6 zl. 
           Summa 50 zl. 
   Zuostává se jemu na doplnění dílu jeho dodati ještě 33 zl  
18 gr 3 den. 
 
   Pavlovi zanechává se na díl jeho: 
   Čt[vrt] achtele vinohradu  v Telecinku za 30 zl. 
   Roubanici nad Lazy za 8 zl. 
   Louku a zahradu u Žerůvky ve 20 zl. 
   Kus vinohradu v Gruntích za 6 zl.                 

 Summa 64 zl. 
             f 214a 
   Zuostává se jemu dodati k doplnění dílu ještě 19 zl 18 gr   
3 den. 
   Na to má na gruntě Jírovým 6 zl 11 gr 4 den. 
   Na mateřininým vinohradě v Telecinku 13 zl 6 gr 6 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož Jírovi zuostávalo 
se dodati na doplnění dílu jeho 33 zl 18 gr 3 den, ten díl 
svůj sobě srazil na gruntě, kterýž od Kateřiny mateře své 
koupil.  A tak díl svůj zouplna docela vyyzdvihl. 
   Od Kateřiny, mateře těch sirotků, přijato za statek 16 zl  
19 gr 5 den. 
   Z toho zaplaceno Martinovi súkeníkovi do Strážnice za sukno 
2 zl, Michalovým synom za víno 3 zl, Lukášovi Baštákovi do 
Strážnice 10 zl 20 gr, Janovi Trpilkovi 13 gr, Pánkovi za víno 
16 gr 5 den. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Kateřiny 
svrchu psané za statek 14 zl. Ty přijal Matyáš hrnčíř za dluh 
svůj. 
   Od Jíry Machového přijato dluhu 5 zl. Ty jsou naloženy na 
stavení požáru, mají to sirotci a mateř škodovati. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry, bratra 
těchto sirotků, za grunt 4 zl. Ty přijal Pavel na svůj díl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry Peterkova 
za grunt 2 zl 11 gr 4 den. Ty přijal Pavel na díl svůj. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Narkové 
na dluh neboštíka manžela jejího 1 zl. Ty přijal Jíra na díl 
svůj. 
   Z statku Martina Muškatele přijato dluhu za Dorotu 
Muškatelku na těch 10 zl 15 gr – 8 zl 24 gr. Z toho dáno 
Pavlovi 4 zl 12 gr a Jírovi 4 zl 12 gr. 
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             f 214b 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato z s[tatku] 
n[ebožtíka] Martina Muškatele na dluh Doroty Muškatelky 1 zl    
6 gr. Ty sou dány Pavlovi na díl jeho. 
   Z statku n[ebožtíka] Jana Narka na dluh přijato 2 zl. Ty 
přijal Pavel na díl svůj. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato z s[tatku] 
n[ebožtíka] Jana Narka ostatek dluhu 1 zl. Ten přijal Pavel na 
díl svůj. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového přijato z statku 
n[ebožtíka] Martina Muškatele na dluh Doroty Muškatelky 
ostatních 15 gr. Ty přijal Pavel Peterků na díl svůj.      
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             f 215a 
85 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Drašče 
 
   K tomu statku jest sirotků 5, Dorota, Kateřina, Lida, Jíra, 
Pavel a Dorota mateř jeho šestá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Požár co na němž zaplaceno 40 zl. 
   Roubanice v Střešňovci za 10 zl. 
   Roubanice ve Sklenářích za 1 zl. 
   Na vinohradě Jana Gybala v Karlové hoře posledních peněz    
21 zl. 
            Summa statku 72 zl. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   P[anu] Skřičkovskýmu 3 zl. 
   Janovi Vachovýmu 1 zl. 
   Janovi Pernikářovi 1 zl. 
   Jakubovi Dobrušový[mu] Židu 7 zl. 
   Davidovi Holomkovi 24 gr. 
   Levovi Židu 6 zl 25 gr. 
   Fejtlovi Židu za oves 1 zl. 
              Summa 20 zl 9 gr. 
   Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův 51 zl 21 gr. 
Dělíc to na 6 díluo, přijde na každého dílu po 8 zl 18 ½ gr. 
 
   Dorota mateř přijala na svůj díl: 
   Roubanici ve Sklenářích za 1 zl.  
   Roubanici v Střešňovci za 10 zl. 
   Grunt přijala ve 40 zl.                        Summa 51 zl. 
             f 215b 
   Z toho sobě srazila dílu svého 8 zl 18 ½ gr. Zuostává 
dopláceti sirotkom 42 zl 11 ½ gr, placením od letha 1607 po   
3 zl. 
 
   Dorotě 
   Kateřině             Náleží každému dílu jeho 
   Lidě                 po 8 zl 18 ½ gr. 
   Jírovi 
   Pavlovi 
 
   Což těm sirotkom obzvláště náleží při mateři jejich patery 
včely, má jim je dochovati. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry 
Zálešákového, manžela Dorotiného, za statek svrchu psaný 
ostatek 14 zl 15 gr. 
   Z toho zaplaceno Jakubovi Dobrušovi 7 zl. 
   P[anu] Janovi Skřičkovskému 3 zl. 
   Levovi Židu na dluh jeho 4 zl 15 gr. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry 
Zálešákového za grunt 2 zl. Ty přijal fojt židovský na místě 
Levy Žida za dluh jeho ostatní peníze. 
   Letha 1609 a 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry 
Zálešákového za grunt 3 zl 15 gr. Z toho dáno Janovi 
Pernikářovi dluhu 1 zl. 
   Janovi Vachovýmu dluhu 1 zl. 
   Fejtlovi Židu dluhu 1 zl. 
   Davidovi Holomkovi 25 gr. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry 
Zálešákového za grunt 3 zl. Ty jsou vydány Kateřině na díl 
její. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jakuba 
Drašče za grunt 3 zl. Ty přijal muž Kateřinin na díl její. 
             f 216a 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Urbana 
Poláka za g[runt] 3 zl. Ty sou vydány Lidě na díl její. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Urbana Poláka 
za g[runt] 23 zl.  
 
   Dorotha, Jíra a Pavel, sirotci napřed psaní, zemřeli, ta 
spravedlnost jejich připadla na Kateřinu a Lidu, sestry 
jejich, též na Dorothu, mateř těch sirotků, každýmu po 8 zl    
18 ½ gr. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového Urban Polák položil za 
grunt svůj 3 zl. Ty jsou za JM Pánem. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového Urban Polák položil za 
grunt 3 zl. Ty jsou vydány Lidě na díl její. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Urbana 
Poláka za grunt peněz ročních přijato 3 zl. Z toho dáno 
Kateřině ostatních peněz 2 zl a Lida přebrala 15 gr, ty má 
Kateřině Lida navrátiti, a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Zálešáka obráceno 1 zl. 
   NB. Ty 3 zl leta 1615 položeno za JM Pánem, též se obracejí 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Zálešáka. 
   Letha 1620 za fojta Martina Kašparového jakož při mateři 
těmto sirotkům zůstávaly k dochování patery včely, poněvadž 
jiní sirotci zemřeli, toliko Lida a Kateřina živy pozůstaly, 
takové včely patery jim náležely. Kterýžto včely prodaly jsou 
Jírovi Zálešákovi otčímovi svému za hotových 5 zl. Ty peníze 
přijaly Lida a Kateřina, spolu se nimi rozdělily. 
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             f 217a 
86 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vachového 
 
   K tomu statku jest sirotků 6, Ondra, Pavel, Kateřina, Jan, 
Václav, Martin. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Požár zaplacený prodán Pavlovi sirotku za 50 zl. 
   Čtvrt roli na Strážnicku zaplacená za 80 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 100 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Gruntích zaplacený za 30 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu ve Fryzencích za 50 zl. 
   Louka u panského včelínu orací za 40 zl. 
   Louka v Kocúrových orací za včelínem za 30 zl. 
   Roubanice v Střešňovci zaplacená za 1 zl. 
   Roubanice travná nad Drahami za 10 zl. 
   Ve Lhotě na čtvrti Martina Juríkova zaplaceného 20 zl. 
   Hotových peněz u Matyáše Ostřešovského 33 zl. 

    Summa 444 zl.   
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Do sirotčích peněz 5 zl. 
   Starším [radějovským] 3 zl. 
   Abrahamovi Mečířovému 11 zl 15 gr. 
   Abrahamovi Soplivé[mu] 8 zl 15 gr. 
   Zádušních peněz 15 zl 16 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Svatého 1 zl. 
   Bratřím za žalmy 15 gr. 
   Izákovi Kojetínskýmu místo Abrahama Danielového dluhu 16 zl 
15 gr.                       f 217b 
   Davidovi Holomkové[mu] strejci dluhu 11 zl.   
                                            Summa 72 zl 16 gr. 
   Zůstává čistého statku mimo dluhy 371 zl 14 gr. Dělíc to na 
6 dílů, přijde každé[mu] po 61 zl 27 gr 2 den. 
   Více mimo to, co jest na vinohradě na Lhotsku, když se 
vyhledá, má na rozdíly jíti. 
 
   Ondra přijal na svůj díl:  
   Roubanici v Střešňovci za 1 zl. 
   Roubanici travnou nad Drahami v 10 zl. 
                Summa 11 zl. 
   Zůstává se jemu ještě dodati 50 zl 27 gr 2 den. 
 
   Pavel přijal:   
   Požár v 50 zl. 
   Štvrt roli na Strážnicku v 80 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Beraní [hoře] v 100 zl. 
          Summa 230 zl. 
   S toho sobě srazil dílu svého 61 zl 27 gr 2 den. Zůstává 
dopláceti 168 zl 2 gr 5 den, placením takto: za požár po 2 zl, 
za roli po 2 zl, za vinohrad po 2 zl. Rukojmě Matouš Raků, Jan 
Řitka, Václav Poslů, Ondra Žáků, Tomáš Fryštacký S.R.S.A N. 
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   Jan přijímá na dvůj díl: 
   Vinohrad v Frejzácích za 50 zl. 
   Loučku orací v Kocúrovcích za včelínem v 30 zl. 
           Summa 80 zl. 
             f 218a 
   Z toho sobě srazil 61 zl 27 gr 2 den. Zůstává dopláceti  
18 zl 2 gr 5 den, placením po 2 zl z Frejzáku. 
 
   Václav přijímá vinohrad v Gruntích v 30 zl.  
   Zůstává se jemu ještě dodati 31 zl 27 gr 2 den. 
 
   Martin přijal louku orací u panského včelínu za 40 zl.    
   Zůstává se jemu dodati ještě 21 zl 27 gr 2 den. 
 
   Kateřině díl její zouplna zůstává 61 zl 27 gr 2 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1616 přijato hotových peněz 33 zl. 
   Z toho dáno zádušních peněz 15 zl 16 gr. 
   Sirotčích peněz 5 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Svatého 1 zl. 
   Bratřím za žalmy 15 gr. 
   Starším dluhu 3 zl. 
   Z dílů sirotčích od statku dáno 1 zl. 
   Z dílu Václavové[ho] dáno na dílo vinohradu 3 zl 14 gr. 
   Z dílu Martinové[ho] dáno na dělání vinohradu 3 zl 15 gr. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka od Pavla, syna 
n[ebožtíka] Jana Vachového, přijato za statek od něho koupený 
11 zl 7 ½ gr. 
   Abrahamovi mečířovému Židu na zaplacení dluhu dáno 2 zl     
7 ½ gr. 
   Davidovi Holomkovému též na zaplacení dluhu dáno 9 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Pavla za roli 
a vinohrad v Beraní hoře 6 zl. Ty přijal Abraham mečířův na 
dluh svůj. 
             f 218b 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Pavla za roli 
a vinohrad 2 zl. Ty přijal David Holomek ostatek za dluh svůj. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana a Pavla 
za Beraní horu a Fryzák 3 zl. Ty přijal Abraham Izáků syn na 
dluh mečíře Žida. 
   Václav a Jan zemřeli a dílů svých po sobě zanechali každý 
po 61 zl 27 gr 2 den, summy 123 zl 24 gr 4 den. Ta 
spravedlnost připadla na Ondru, Pavla, Kateřinu, Martina, 
bratry a sestru jejich, přijde na každého po 30 zl 28 gr  
4 ½ den. 
   Pavel srazil sobě ten nápad z toho, což dopláceti měl 
bratřím a sestře své, totiž 30 zl 28 gr 4 ½ den. 
   Kateřina přijala na ten nápad vinoh[rad] v Gruntích, kterýž 
Václavů byl, ve 30 zl. 
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   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Pavla za roli 
a vinohrad 3 zl. Náleží Izákovi Kojetínskýmu Židu a zuost[ává] 
při ouřadu, vydali je tomu Židu. 
   Více přijato od Pavla Vachového za vinohrad 2 zl. Přijal je 
Izák Kojetínský na dluh svůj. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského Pavel položil za 
statek 11 zl 15 gr. Ty přijal Izák Kojetínský dluhu svého. A 
tak jemu dluh zaplacen. 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Pavla 
za statek ut s[upr]a 6 zl. Z toho dáno Ondrovi 3 zl a Kateřině  
3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Pavla za 
statek 6 zl. Z toho dáno Ondrovi 3 zl a Kateřině 3 zl. 
   Martin zemřel a dílu svého nedobraného po sobě zanechal 
sumy 58 zl 2 gr 3 den. Ta spravedlnost připadla na Ondru, 
Pavla a Kateřinu, bratry jeho vlastní, přijde na každého po  
19 zl 10 gr 5 ½ den. 
             f 219a 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Pavla Vachového 
přijato za statek 6 zl. Z toho vydáno Ondrovi 3 zl a Kateřině 
sestře jeho 3 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Pavla Vachového 
položeno za statek převzatý peněz ročních 3 zl. Z toho dáno 
Ondrovi 1 zl 15 gr a Kateřině 1 zl 15 gr. 
   Jakož jest po Martinovi zemřelém zůstala spravedlnost podle 
napřed psaného poznamenání, v té spravedlnosti měl jest louku 
orací na díl jeho jemu danou ve 40 zl. Tu louku ujali bratři 
jeho společně k užívání, totiž Ondra, Pavel a Jura Peterků, 
manžel n[ebožky] Kateřiny. Protož se jim společně vypisuje, 
jako by hotové peníze přijali. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Pavla 
Vachového položeno za statek převzatý peněz ročních 6 zl. Ty 
jsou vydané Ondrovi a Kateřině po 3 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Pavla 
Vachového za grunt přijato peněz ročních 6 zl. Ty jsou vydané 
Ondrovi a Kateřině každému po 3 zl. 
   Martin umřel, ta spravedlnost připadla na tři díly na 
Ondru, Pavla, Kateřinu, bratry a sestru, zůstalo jí 30 zl  
28 gr 4 ½ den, dostalo se každému po 10 zl 9 gr 3 ½ den. 
 
   Poněvadž se neplatilo za kolik leth od letha 1618 až do 
letha 1637, Pavel Slováků položil zostatek na místě Pavla 
Vachového 7 zl. Ty přijala Kateřina a Ondra po 3 zl 15 gr.   
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             f 220a 
87 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Bartysového 
 
   Jest k tomu statku sirotkou 4, Zuzanna, Kateřina, Kuna, 
Matúš a Dorotha Tatarka pátá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na podsedku 54 Ondrovi Hulovýmu prodaném zaplaceného 18 zl, 
placením po 4 zl až se obci radějovské přední půjčených vyplní 
32 zl. 
   Na vinohradě v Gruntech Danielovi Mlynářovi prodaném 70 zl, 
závdanku dáti má 5 zl a platiti po 4 zl. R[ukojmě] Vaněk 
Vlachovský, Jan Pánků S.R.S.A N. 
              Summa 88 zl. 
   Z toho se má zaplatiti dluhu toto: 
   Panu Skřičkovskému 13 zl. 
 
   Zůstává čistého statku 75 zl. Dělíc to na 5 dílů, přijde na 
každého po 15 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 přijato od Daniele Mlynáře závdanku za vinohrad 
5 zl. Půjčeno z nich Kateřině Jana Barvínkových z poručení 
pana ouředníka 4 zl. 
   Z dílův sirotčích dáno od rozdílu a spravení statku 2 zl. 
   Vinohrad v Gruntích, kterýž byl prodán Danielovi Mlynáři, 
jest zase prodán Michalovi Fijantovému do Koválovce za 65 zl, 
platiti má podle ourody po 4 zl. Rukojmě Vaněk Vlachovský, 
Martin Matulíků, Václav Malík S.R.S.N. 
             f 220b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Michala 
Fijantova z Ko[vá]lovce dvojích peněz za vinohrad po 4 zl –    
8 zl. Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský na dluh svůj. 
   Letha 1609 a 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato za 
vinohrad od Michala Fijanta 5 zl. Ty jsou vydány p[anu] 
Skřičkovský[mu] dluhu. A tak doplacen. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Michala 
Fijanta za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta ut s[upr]a přijato od Michala Fijanta 
za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Jakuba 
Honzle za vinohrad na místě Michala Fijanta peněz ročních  
2 zl. 
   Ten vinohrad ut s[upr]a Michal Fijant prodal Jírovi Jakuba 
Honzového, což se za něj dopláceti zuostávalo, totižto 47 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Jakuba 
Honzového za vinoh[rad] 2 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry Jakuba 
Honzového za vinohrad v Gruntích 3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového přijato od Jíry Jakuba 
Honzového za vinohrad v Gruntích 2 zl. 
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   Leta 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry 
Jakuba Honzového za vinohrad v Gruntích 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Jíry 
Jakuba Honzového za vinohrad v Gruntech 3 zl. 
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             f 222a 
88 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Huňky  
 
   K tomu statku jest Zuzanna, manželka neboštíkova. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 75 zaplacených peněz 9 zl 5 gr, placením po 1 zl 
až se předních peněz 6 zl 25 gr vyplatí. 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplacený za 50 zl. 
   Vinohrad v Gruntích zaplacený, který jest prodán 
Chytroškovi Poláku 28 zl. Závdanku dal 1 zl, ostatek platiti 
má podle ourody po 2 zl. 
   Vína 5 věder za 15 zl. 
          Summa statku 102 zl 5 gr. 
 
   Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka za obilí 5 zl. 
   Anně, s[irotku] n[ebožtíka] Matúše Zedníka, do Strážnice 
poručených 15 zl. 
   Matúšovi Kovářovi dluhu 4 zl. 
   Viktorinovi Podolskýmu 5 zl 7 ½ gr. 
   Machalovi do Strážnice 1 zl 7 ½ gr. 
   Mikulášovi Frakových do Radošovec 15 gr. 
   Janovi Zyglových 10 gr. 
          Summa dluhův 31 zl 10 gr. 
   Zůstává čistého statku 70 zl 25 gr. 
   Ta summa všeckna náleží Zuzanně, manželce n[ebožtíka] Jíry 
Huňky, toliko povinna bude ty dluhy svrchu psané spokojiti. 
             f 222b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovky přijato za 5 věder vína 
prodaného 15 zl. Z toho zaplaceno dluhu 11 zl 10 gr, Zuzanně 
na díl její dáno 3 zl 20 gr. 
   Od Chytrošky přijato závdanku za vinohrad 1 zl. Přijala jej 
Zuzanna na díl svůj. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Zuzanny vdovy 
za statek 5 zl. Těch vydáno Anně n[ebožtíka] Matúše 
Zedníčka[!] podle poručenství n[ebožtíka] Jíry Huňky. 
   Letha 1608 a 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Zuzanny 
Huňkové za statek 10 zl. Ty jsou vydány Anně n[ebožtíka] 
Matouše Zedníka podle poručenství Jiříka Huňky. A tak ona tu 
žádné spravedlnosti jmíti nebude. 
   NB. Po rozdílu a spravení statku našlo se, že zuostává za 
vinohrad s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova doplatiti ještě 
od letha 1612 9 zl, placením po 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Slámky na 
místě Zuzanny Huňkové, což těm sirotkom Jíry Pavlíkova po 
letech vyplněno jest, 7 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Jíry Slámky za 
vinohrad posledních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry 
Pavlíkova 1 zl 15 gr. 
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             f 224a 
89 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vyšatového 
 
   K tomu statku jest sirotek Jan a Zuzanna mateř jeho druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Vinohrad v Husí hoře z půl boudou a půl presem zaplacený za 
60 zl. 
   Na statku n[ebožtíka] Jana Rožkového dílu Zuzanny, mateře 
téhož sirotka, summy 69 zl 1 gr 2 den. 
   Roubanice ve Zklenářích za 1 zl. 
            Summa statku 130 zl 1 gr 2 den. 
 
   Z toho statku dluhův [se] zaplatiti má: 
   Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Mathouše Vyšaty 1 zl. 
   Zůstává čistého statku 129 zl 1 gr 2 den. To dělíc na  
2 díly, přijde každému po 64 zl 15 gr 4 ½ den. 
 
   Janovi sirotku na díl jeho zanechává se vinohrad v Husí 
hoře s půl boudou a půl presem za 60 zl. Zůstává se jemu ještě 
dodati 4 zl 15 gr 4 ½ den. 
   Ten vinohrad puštěn k užívání Kašparovi Kašnýmu, otčímu 
toho sirotka, do zrostu jeho a má toho sirotka při sobě 
chovati, na něj šaty jednati a dobře opatrovati. 
 
   Zuzanně na díl její odvedeno na statku n[ebožtíka] Jana 
Rožkového 64 zl 15 gr 4 ½ den. A tak díl její zouplna ukázán. 
             f 224b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato [ze] statku 
n[ebožtíka] Jana Rožkového 2 zl. Ty jsou dány písaři a ouřadu 
z dílu sirotčího od spravování statku. 
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             f 226a 
90 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Bučka 
    
   K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra, Kateřina. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na čtvrt achtele vinohradu v Gruntích, kterýž drží Tomáš 
Fryštacký, zaplaceného 23 zl. Závdanku dal 1 zl, platiti má 
podle ourody po 3 zl až se předních peněz na s[irotky] 
n[ebožtíka] Pavla Kutějkového do Strážnice 7 zl vyplatí. 
   V statku n[ebožtíka] Jana Menšíka dílu nedobraného mateře 
těch sirotků 19 zl. 
   Vína 1 ½ vědra prodáno za 4 zl 15 gr. 
                  Summa statku 46 zl 15 gr. 
   Z toho statku zaplatiti se má do statku neb[ožtíka] Jana 
Vděka za zákupenství 2 zl. 
            Zůstává čistého statku 44 zl 15 gr. 
   NB. Více našlo se těm sirotkům na půl podsedku 73 Jíry 
Šubového peněz, což Václav, otec těch sirotkův, vyplatil  
10 zl. Na to jest do letha 1615 přijato 8 zl, ty jsou všecky 
na chování Kateřiny sirotka vydány. A ještě z toho gruntu po 
letech se položiti má, jakož při gruntě zapsáno jest, 2 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Tomáše 
Fryštackého závdanku za vinohrad 1 zl. 
   Za 1 ½ vědra vína prodaného přijato 4 zl 15 gr. 
   Z toho dáno z dílu Kateřininého od chování jí 6 zl 15 gr. 
   Týž z dílův sirotčích od rozdílu písaři 4 gr. 
   NB. Tomáš Fryštacký sráží sobě na vinohradě v Gruntích, co 
sirotka malého při sobě tři leth choval až do letha 1610  
15 zl. Ty se na zaplacení toho vinohradu srážejí. 
             f 226b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jozefa 
Krakovského za grunt 1 zl. Vydán jest od chování malého 
sirotka. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Šubového 
za grunt 1 zl. Ten jest vydán na chování sirotka. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Mikuláše 
Rabáčka 1 zl. Ten jest vydán od chování sirotka malého. 
   Z statku Jana Menšíka dílu mateře toho sirotka za rok 1608, 
1609 a 1610 přijato 3 zl. Ty sou vydány na chování sirotka 
malého. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od 
Mikuláše Rabáčka za g[runt] 1 zl. Vydán jest na chování 
sirotka malého. 
   Od Tomáše Fryštackého přijato za vinohrad 3 zl. Ty jsou 
vydány na chování sirotka. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od 
Mikuláše Rabáčka za grunt 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upra]a přijato od Mikuláše Rabáčka 
za g[runt] 1 zl. 
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   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Urbana 
Havránka za g[runt] 1 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přiajato od Urbana 
havránka 1 zl. Ten jest vydán Thomášovi Fraštackýmu na chování 
sirotka. 
   Téhož letha za téhož fojta přinesl Thomáš výtah z register 
horenských, že jest položil za vinohrad ten za rok 1612, 1613 
a 1614 5 zl 15 gr. Ty sou přijali fojt a starší na předměstí 
strážnickém. 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového od Urbana Havránka 
přijato 1 zl. 
   Leta 1617 za fojta Martina Kašparového od Jury Šnalového 
přijato za grunt peněz ročních ostatních 1 zl. Ten 1 zl i 
lonský vydán na sirotka Tomášovi Fryštac[kému]. Již tomu 
s[irotku] tuto nenáleží nic. 
   NB. A jakož za JM Pánem zůstávalo dluhu na díl Jírů 4 zl, 
ty se jakožto po sirotku zběhlém z téhož dluhu snímají a 
k ruce JM Páně připisují. Ty se po letech vyzdvihovati mají, 
ostatek totiž. 
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             f 228a 
91 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kloučka  
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Anna, Kateřina. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 35 Jana Gybela zaplaceného 27 zl, placením od 
letha 1607 po 3 zl. 
   Vinohradu 2 grefty v Nepřejových zaplacený 10 zl. 
                Summa statku 37 zl. 
   To dělíc na 2 díly, přijde každému po 18 zl 15 gr. 
 
   Kateřině zanechává se na díl její v Nepřejových vinohrad  
10 zl. Zůstává se jí dodati k doplnění dílu jejího 8 zl 15 gr. 
   Ten vinohrad puštěn k dělání a užívání Janovi Křižanovému, 
má jej dobře dělati a když Kateřina toho žádati bude, jí ho 
postúpiti. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Jana Gybela za 
grunt 2 zl. Anně vydáno na díl její 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava 
Vsetínského za grunt 1 zl. Z toho dáno Anně na díl její 15 gr 
a Kateřině též dáno 15 gr. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava 
Vsetínského za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně 1 zl a Kateřině  
1 zl. 
             f 228b 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Václava 
Vsetínského za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně 1 zl a Kateřině 
též 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry 
Zálešáka za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně 1 zl a Kateřině 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Řehoře 
Fryštackýho za grunt 2 R. Z toho dáno Kateřině 1 zl a Anně též 
1 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Řehoře 
Fryštackýho za grunt svůj 2 zl. Z toho vzala Kateřina 1 zl a 
Anna též 1 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Řehoře 
Fraštackýho za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl a Anně 
též 1 zl. 
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             f 230a 
92 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Raka 
 
   K tomu jsou nápadníci tito: Matouš, Pavel, Simeon a Jan. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Požár zaplacený se dvěma roubanici za 50 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Beraní hoře s boudú, presem a 
káděmi zaplacený za 100 zl. 
          Summa 150 zl. 
   Z toho se zaplatiti má dluhu toto: 
   Paterkovi za boudu 3 zl. 
   Ouřadu radějovskýmu 2 zl.         

  Summa 5 zl. 
   Zůstává čistého statku mimo dluhy zaplacené 145 zl. Dělíc 
to na 4 díly, přijde na každého po 36 zl 7 ½ gr. 
 
   Matouš přijal požár z rúbanicemi v Třešňovci a z vinohradem 
za 150 zl. Z toho sobě srazil dílu svého 36 zl 7 ½ gr. Zůstává 
dopláceti 113 zl 22 ½ gr, placením podle ourody za vinohrad po 
5 zl, za grunt po 3 zl. Rukojmě Jan Matušků, Jan Řitků  
S.R.S.A N. 
 
   Pavlovi náleží dílu jeho dovzíti 36 zl 7 ½ gr. Ty jemu 
náležejí na podsedku Matouše bratra jeho placením po 3 zl. 
             f 230b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 položil Matouš Rakou 4 zl 15 gr. Z toho dáno 
Paterkovi na dluh 2 zl. 
   Týž dáno ouřadu radějovskému 1 zl 15 gr. 
   Písaři a ouřadu od statku 1 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše 
Rakového za grunt 1 zl. Ten dán jest obci radějovské. A tak 
tím zaplaceno. 
   
   NB. Jakož náleželo Janovi a Simeonovi dílu jejich každému 
dovzíti ještě po 35 zl 22 ½ gr, což učiní všeho 71 zl 15 gr, 
ty jest od nich Matouš bratr jejich skoupil. A tak oni díly 
své zouplna docela vyzdvihli a tu nic nemají. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matouše 
Rakového za grunt 5 zl 15 gr. Z toho zaplaceno dluhu Peterkovi 
ostatní 1 zl. 
   Izákovi Čaštinskému dáno z dílu Pavlového za dluh jeho 1 zl 
22 ½ gr. 
   Více dáno Majerovi Mojžíšovému na dluh Pavla bratra jeho   
2 zl 22 ½ gr. Zuostává se ještě témuž Židu dluhu 31 zl 7 ½ gr. 
   Těch 31 zl 7 ½ gr jsou Židu Majerovi na gruntě  
k vyupomínání odvedeny. 
  
        
 
 



 

 

      168 
             f 232a 
93 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Mihala 
 
   K tomu statku jsou sirotci 3, Jan, Martin a Václav. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek požár zaplacený za 20 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Gruntích za 40 zl. 
   Roubanice za Drahami za 3 zl. 
   Ondra Peterků za 2 vědra vína dlužen 3 zl. 
               Summa 66 zl. 
   Dělíc tu summu na 3 díly, přijde na každého po 22 zl. 
 
   Jan přijal podsedek a roubanici za Drahami za 20 zl. 
Zůstává se jemu dodati 2 zl. 
 
   Martin a Václav přijali na dvůj díl čtvrt achtele vinohradu 
v Gruntích a kus roubanice za 43 zl. Zůstává se jim dodati 
ještě 1 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za fojta Jana Sovkova přijato od Ondry Peterky 
za 2 vědra vína 3 zl. Z toho dáno Janovi 2 zl, Martinovi 15 gr 
a Václavovi 15 gr. A tak oni svou spravedlnost vyzdvihli. 
   Jakož náleželo Martinovi půl vinohradu v Gruntích ve 21 zl 
15 gr, takové peníze prodal Václavovi bratru svému za hotových 
10 zl. A tak Václav bude míti ten vinohrad zaplacený. 
                 f 232b 
   NB. Jan svrchu psaný zemřel a syna po sobě jménem Jana 
nechal. Náleží jemu spravedlnosti na gruntě Martina Michalova, 
strýce jeho 20 zl, platiti se má od letha 1608 po 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Martina 
Michalova Janovi ut s[upr]a náležitý za g[runt] 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Martina 
Michalova za grunt dvojích peněz 4 zl. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Martina 
Michalova za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Martina 
za grunt 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina 
Michalového za grunt 2 zl. 
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             f 233a 
94 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Filipova 
 
   K tomu statku jest manželka jeho Dorotha. 
   Náleží jí spravedlnosti toto: 
   Podsedek zaplacený za 20 zl. 
   Achtel vinohradu v Kněhnici za 30 zl. 
               Summa 50 zl. 
   Z toho se zaplatiti má dluhův toto: 
   Panu Janovi Skřičkovskému 4 zl. 
   Zůstává čistého statku 46 zl. 
 
   Ten statek přijala Dorota manželka jeho, neb děti i manžela 
svého životem svým přečekala a dluhy zaplatiti povinna bude. 
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             f 234a 
95 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Hřívové[ho] 
 
   K tomu statku jest 1 sirotek Anna a Kateřina mateř její 
druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Požár, na něm zaplaceného 39 zl. Ty se škodují. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 40 zl. 
          Summa ut s[upr]a. 
   Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 20 zl. 
 
   Kateřina vdova ukoupila vinohrad v Beraní hoře ve 40 zl, 
srazila sobě dílu svého 20 zl. Zůstává dopláceti sirotku  
20 zl, placením po 3 zl od letha 1606. Rukojmě Martin Menšíků, 
Jan Sovků S.R.S.A N. 
 
   Anna sirotek zemřel a dílu po sobě zanechal 20 zl. Ta 
spravedlnost připadla na Kateřinu mateř její, poněvadž umřela 
prve nežli se matka její vdala. A tak dotčená Kateřina má 
Beraní horu zaplacenou.  
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             f 235a 
96 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Honzového 
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Ondra, Jan a Kateřina macocha 
třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Požár 16 zaplacený za 50 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Fryzácích z boudou a presem 
zaplacený za 100 zl. 
   Roubanička travná v Boří za 6 zl. 
   Včely troje ze včelínem za 3 zl. 
   Rži 3 měřice po 12 gr - 1 zl 6 gr. 
   Pšenice 10 měřic po 15 gr – 5 zl. 
   Peněz hotových 53 zl 8 gr. 
   Za klisnu prodanou Janošovi 10 zl. 
            Summa 228 zl 14 gr. 
   Z toho se zaplatiti má dluhův: 
   Salašné[mu] dluhu 52 zl. 
   Balcarovi 8 zl 15 gr. 
   Od sklepu a za dolevky 1 zl 18 gr. 
          Summa 62 zl 3 gr. 
   Zůstalo čistého statku mimo dluhy zaplacení 166 zl 11 gr. 
Dělíc to na 3 díly, přijde každému na díl jeho 55 zl 13 gr     
4 ½ den. 
 
   Ondra sirotek ujal na díl svůj požár v 50 zl. 
   Vinohrad v Frejzáku za 100 zl. 
   Roubanici za 6 zl. 
   Rži a žita za 6 zl 6 gr. 
             f 235b 
   Peněz hotových 11 zl. 
   Včelín ze včelami za 3 zl. 
   S toho sobě srazil dílu svého 55 zl 13 gr 4 ½ den. Zůstává 
dopláceti ještě mimo to 120 zl 22 gr 2 ½ den, placením po      
6 zl. Rukojmě Jan Řitka, Jan Matušků, Vašek Poslů, Vaněk 
Vlachovský S.R.S.A N. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za fojta Jana Kachníka přijato peněz hotových  
53 zl 8 gr. 
   Též přijato od Janoše za klisnu 10 zl. 
   Od Jíry Pernikáře závdanku za vinohrad 6 zl. 
   Z toho dáno Ondrovi na díl jeho 11 zl. 
   Balcarovi dluhu 8 zl 15 gr. 
   Salašné[mu] dluhu 48 zl 5 gr. 
   Od sklepu a na dolevky 1 zl 18 gr. 
   Přijato za rýž a žito prodané 5 zl. 
   Peněz hotových přijato 11 zl. 
   Děvce za službu dáno 5 zl. 
   Z dílu Ondrového dáno Jírovi Vávrových za dluh 2 zl. 
   Více dáno Ondrovi na díl jeho včely za 3 zl. 



 

 

      172 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Vávrového 
za grunt 2 zl. 
   Od Jíry Pernikáře za vinohrad přijato 5 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Vávrového 
za g[runt] 3 zl. Janovi vydány sou ty 3 R na díl jeho. 
             f 236a 
   NB. Kateřina macocha zemřela a dílu svého po sobě jest 
zanechala sumy 55 zl 13 gr 4 ½ den. Ta spravedlnost její 
připadla na Bětu Rojíčkovu do Bzence, sestru její vlastní. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Jíry Vávrového 
za grunt a statek 3 zl. Ty přijal Rojíček do Bzence nápadu po 
Kateřině macoše a sestře manželky jeho. 
   Ondra umřel a díl jeho připadl na Jana bratra jeho. A tak 
ten Jan bude mít všecké spravedlnosti své mimo prvnější 
vyzdvižení 107 zl 26 gr. 
   Od Jíry Pernikáře přijato za vinohrad 5 zl. Ty sou vydány 
Rojíčkovi do Bzence. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry 
Vávrového za g[runt] 3 zl. Ty přijala Rojíčkova do Bzence. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry 
Vávrového za grunt 3 zl. Přijal je Rojíček do Bzence. 
   Jakož náleželo Janovi Rojkovi na gruntě Vávrového Jíry sumy 
7 zl 20 gr, ty jest též Jan Rojek Jírovi Vávrový[mu] prodal za 
hotových 1 zl 13 ½ gr. A tak na tom gruntě nic nemá. 
   Od Jíry Pernikáře přijato lonských a letoších peněz za 
vinohrad 5 zl. Ty přijal Jíra Rojíček do Bzence. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a od Jana Vávrového za grunt  
2 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] zběhlým. 
   Jakož náleželo Janovi sirotku dílu jeho nedobraného i po 
Ondrovi, bratru jeho zemřelým, sumy všecké 89 zl 27 gr 2 den, 
ta spravedlnost, že ze dvoru panského podvakráte ušel, jest 
k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena. Z níž poraženo z dluhu 
panského což bylo 6 zl, ostatek po letech jíti má. Act[um] ut 
s[upr]a. 
            f 236b 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jana 
Pernikáře za vinohrad na místě Jíry Pernikáře 5 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Vávrového 
za g[runt] 2 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] 
zběhlým. 
   Od Jana Pernikáře přijato za Fryzák 5 zl. Lonských za rok 
1613 položených přijala 5 zl Běta Rojíčkova ze Bzence a 
letoších též jí dáno 5 zl. 
   Letha 1615 od Jíry Vávrového, toho času fojta radějovského, 
přijato za g[runt] 2 zl. 
   Téhož letha přijato od Jana Pernikáříka[!] za vinohrad 
Fryzák 2 zl 15 gr. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového přijato za grunt od Jíry 
Vávrového 2 zl. 
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   Od Jana Havránka pernikáře za vinohrad ve Fryzáku přijato 
peněz ročních 5 zl. 
   Z těch vydáno Bětě Rojíčkové, kteréž manžel její přijal  
2 zl a k ruce JM Páně obráceno po s[irotku] zběhlém 5 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry 
Vávrového za grunt přijato peněz ročních 2 zl. 
   Jiřík Pernikář maje na tom vinohradě v Fryzáku zaplaceného 
26 R, ty jest prodal Janovi pernikářovi Havránkovi na tom 
vinohradě na hotových 6 zl. A tak tu Jiřík Pernikář nic nemá a 
Janovi se za položení vypisuje. 
   Téhož letha Jan Havránek pernikář položil za vinohrad 5 zl. 
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry 
Vávrového za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Ty jsou 
obrácené k ruce JM Páně po s[irotcích] zběhlých. 
   Od Jana Havránka pernikáře za vinohrad ve Fryzáku 5 zl. Ty 
jsou obrácené k ruce JM Páně.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      174 
             f 237a 
97 S[irotci] n[ebožtíka] Janoše Rezkového 
 
   K tomu statku jest sirotků 5, Tomáš, Zuzanna, Kateřina, 
Barbora, Jan a Kateřina mateř jejich šestá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek zaplacený za 40 zl. 
   Čtyri kusy vinohradu podle sebe ležící v Telecí hoře a se 
dvěma boudami a presy i káděmi zaplacený za 240 zl. 
   Čtvrt roli činžová na Strážnicku zaplacená za 80 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře z půl búdú a půl presem 
za 80 zl. 
   Roubanice orací pod Veselou za 15 zl. 
   Roubanice orací na Kotrčce za 4 zl. 
   Roubanice orací v Třešňovci za 6 zl. 
   Poloufodří vína prodáno Matyášovi Prahenusovi za 58 zl. 
   Peněz hotových našlo se 34 zl 25 gr. 
   Klisna jedna za 10 zl. 
   Kráva jedna za 5 zl.          Summa 572 zl 25 gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Šalašovi za klisnu 7 zl. 
   Vokáčovi za obuv 2 zl 15 gr. 
   Starším dluhu 28 gr. 
   Vděkové dluhu 16 gr. 
   Vlasákovi za sůl 13 gr. 
             f 237b 
   Za 200 šindele 24 gr. 
   Za dolevky do vína 5 gr 1 den.    
   Od ušití šatův k smrti 10 gr. 
           Summa 12 zl 18 gr 1 den. 
   Zůstává čistého statku 560 zl 6 gr 6 den. Dělíc to na 6 
dílů, přijde na každého po 93 zl 11 gr 1 den. 
 
   Kateřina vdova přijala na svůj díl toto: 
   Podsedek v 40 zl. 
   Čtvrt roli na Strážnicku v 80 zl. 
   Roubanici pod Veselou v 15 zl. 
   Vinohradu 2 kusy z boudou v Telecinku za 120 zl. 
   Klisnu za 10 zl. 
          Summa 265 zl. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 93 zl 11 gr 1 den. Zůstává 
jí dopláceti mimo díl svůj ještě 171 zl 18 gr 6 den, placením 
po 10 zl od letha 1606. Rukoj[mě] Ondra Hulů, Jan Michalů, 
Václav Michalů, Vaněk Vlachovský S R S A N. 
 
   Tomáš přijal na svůj díl: 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře z půl boudou a půl presem 
za 80 zl. 
   Roubanici na Kotrčce za 4 zl. 
   Roubanici v Třešňovci za 6 zl.     Summa 90 zl. 
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   Zůstává se jemu dodati 3 zl 11 gr 1 den. 
             f 238a 
   Kateřině a Janovi zanechává se jim 2 kusy vinohradu 
v Telecí hoře z boudou a presem za 120 zl. Zůstává se jim 
dodati ještě na díl jejich 66 zl 22 gr 2 den. 
   Těch vinohradů užívati má: Kateřininého Kateřina vdova a 
Janového Tomáš, bratr jeho, do zrostu jejich. 
 
   Barboře zůstalo dílu jejího 93 zl 11 gr 1 den. 
   Zuzanně dílu jejího tolikéž 93 zl 11 gr 1 den. 
 
   Suržice zůstalo 36 m[ěřic], přijde na každého po  
6 m[ěřicích]. Tím se obilím rozdělili. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 peněz hotových přijato 34 zl 25 gr. 
   Z toho zaplaceno dluhu 12 zl 18 gr 1 den. 
   Tomášovi dodáno dílu jeho 3 zl 5 gr 2 den. 
   Z dílu Kateřininého a Janového dáno písaři a ouřadu 3 zl   
13 gr 5 den. 
   Z dílu Kateřininého a Zuzanniného 1 zl 17 gr 6 den. 
   Dáno písaři od rozdílu po 4 gr. 
   Zuzanně dáno na díl její 2 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka z dílu Zuzanniného dáno 
do statku Jana Vyšaty 2 zl. 
   Zuzanně dáno na díl její 22 zl. 
   Zuzanně na díl její dáno 10 zl. 
   Od Matyáše Prahenusa za polufodří vína jemu prodaného 
přijato 58 zl. 
             f 238b 
   Více dáno Zuzanně na díl její 10 zl. 
   Barboře dáno na díl její 26 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Viktorina 
Podolského za grunt na místě Kateřiny manželky jeho 5 zl. Ty 
přijala Barbora na díl svůj. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Viktorina 
Podolského za grunt 8 zl. Ty přijala Barbora na svůj díl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Viktorina 
Podolskýho za grunt 6 zl. Přijala je Barbora na díl svůj. A 
tak již společně z Zuzanou bráti bude. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od něho za 
statek 10 zl. Z toho přijala Zuzanna 5 zl a Barbora též 5 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od něho za 
grunt 8 zl. Z toho dáno Zuzanně 4 zl a Barboře 4 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od něho za statek a 
g[runt] 10 zl. Z toho vzala Zuzanna 5 zl a Barbora též 5 zl. 
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   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka jakož náleželo Barboře 
dílu jejího ještě dobírati 38 zl 11 gr 1 den a Janovi tolikýž 
30 zl 26 gr 1 den, což toho všeho učiní summy 69 zl 7 gr  
2 den, ty sú prodali Viktorinovi Podolskýmu za hotových 23 zl. 
A tak tu nic nemají. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Viktorina 
Podolského za statek 5 zl. Ty přijal Kašpar Kašný na díl 
Zuzanin. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Viktorina 
Podolského za statek a jsou vydány Kašparovi na díl Zuzany     
5 zl. 
   Letha Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Viktorina 
Podolského za statek přijato 5 zl. Ty jsou vydány Kašparovi 
Kašnýmu na díl Zuzany, manželky jeho. 
                 f 239a 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Jan Havránek 
pernikář pojav Annu Viktorinovou za manželku, položil za grunt 
peněz ročních 5 zl. Ty jsou vydány Kašparovi Kašnýmu na díl 
Zuzanny manželky jeho. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového ten grunt 
prodán Honzovi Emrlichovi, za nějž položil 5 zl. Ty jsou 
vydány Ondrovi Pánkovému na díl Kateřiny.          
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98 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Pánka 
             f 241a 
   Jest jich k tomu statku 6, Václav, Kateřina, Jan, Anna, 
Ondra, Zuzanna a Veruna macocha jejich sedmá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek požár zaplacený za 50 zl, se dvěma koňmi a jiným 
hospodářstvím. 
   Dva vinohrady v Telecí hoře zaplacené z boudú a presem za 
100 zl. 
   Na vinohradě v Ronové hoře na Sudoměřicku zaplaceného  
30 zl. 
   Roubanice u samej cesty za 5 zl. 
   Štěpnička u Lazu za 6 zl. 
   Roubanice na Nádavky za 7 zl. 
   Roli kus slově Podcestík pod Nádavky za 5 zl. 
   Viktorin švec v Strážnici dlužen za víno 7 zl. 
   Pavel Hachů dlužen 12 zl. 
   Peněz hotových našlo se 7 zl. 
                        Summa 229 zl. 
   Z toho se zaplatiti má dluhův toto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Svatého 1 zl. 
   Starším [radějovským] 22 gr 2 den. 
   Janovi Pánkovi 1 zl. 
        Summa 2 zl 22 gr 2 den. 
   Zůstává čistého statku mimo dluhy 226 zl 7 gr 5 den. Dělíc 
to na 7 dílů, přijde každému po 32 zl 9 gr 4 ½ den. 
             f 241b 
   Ondra přijal na svůj díl:  
   Podsedek ze 2 koňmi a jiným hospodářstvím za 50 zl. 
   Kus vinohradu v Telecí [hoře] z půl boudou a půl presem za 
50 zl. 
   Rúbanici na Nádavky za 7 zl.                  Summa 107 zl. 
   Z toho sobě srazil dílu svého 32 zl 9 gr 4 ½ den. Zůstává 
dopláceti ještě 74 zl 20 gr 2 ½ den, placením po 6 zl. Rukojmě 
Jan Pánků, Martin Menšíků S.R.S.A N. 
 
   Jan přijal na svůj díl: 
   Vinohradu kus v Telecí hoře s půl boudou a půl presem za  
50 zl. 
   Štěpničku u Lazu za 6 zl.          Summa 56 zl. 
   Zůstává dopláceti 23 zl 20 gr 2 ½ den, placením po 3 zl. 
Rukojmě Pavel Hachů, Ondra Pánků S.R.S.A N. 
 
   Veruna vdova přijala na svůj díl na vinohradě na 
Sudoměřicku 30 zl. Zůstává se jí dodati ještě 2 zl 9 gr 
4 ½ den. 
 
   Zuzanně zanechává se rúbanice u samé cesty za 5 zl. Zůstává 
se jí dodati 27 zl 9 gr 4 ½ den. 
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   Kateřina přijala kus roli slově Podcestek 5 zl. Zůstává se 
jí dodati 27 zl 9 gr 4 ½ den. 
             f 242a 
   Pavel Hachů přijal na díl Anny manželky své dluhu na sobě 
sraženého 12 zl, dluhu na Viktorinovi 7 zl. Zůstává se jemu 
dodati 13 zl 9 gr 4 ½ den. 
 
   Václavovým dítkám do Kněždubu 32 zl 9 gr 4 ½ den. 
 
   Více náleží nahoře psaným nápadníkům kromě Veruny macochy 
jejich louka u Žerůvky, kterou neb[ožtík] Jan Pánek na 
smlouvách svadebních sobě vymínil a ji Veruně nepoddal. 
Prodána jest Ondrovi polovici za 20 zl, Janovi druhú polovici 
za 20 zl. Z toho sobě srazil každý dílu svého 6 zl 20 gr, a 
tak dopláceti mají 26 zl 20 gr, placením jeden každý po 2 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 přijato hotových peněz 7 zl. 
   Z toho zaplaceno dluhu 2 zl 22 gr 2 den. 
 
   Veruně vdově dodáno ostatek dílu jejího 1 zl 9 gr 4 ½ den. 
A tak díl svůj zouplna a docela přijala. 
   Zuzanně dáno na díl její 1 zl 11 gr 6 den. 
   Kateřině dáno též 1 zl 11 gr 6 ½ den. 
   Písaři dáno od rozdílu 4 gr 2 den. 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry 
Pánkového za g[runt] 3 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj. 
             f 242b 
   Václav nahoře psaný oženíc se zemřel a dítěte po sobě 
zanechajíc také zemřelé a spravedlnosti po sobě zanechal 32 zl 
9 gr 4 ½ den. Ta spravedlnost připadla na Dorotu Papášku, 
mateř dítěte Václavového, na Jana, Ondru strejce a Kateřinu a 
Zuzannu, tetky její, přijde na každého po 6 zl 13 gr 6 ½ den. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry za grunt 
3 zl. Též on položil za louku 1 zl.  
   Ty 4 zl přijala Kateřina na svůj díl. 
   Ondra ut s[upr]a srazil sobě na gruntě svém nápadu po 
dítěti Václava, bratru jeho zemřelém, 6 zl 13 gr 6 ½ den. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Ondry za grunt 
4 zl. Přijal je Václav Šimonec po Dorotě Papášce z Kněžduba 
nápadu po Václavovi, sirotku zemřelým. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Ondry 
za statek a g[runt] 4 zl. Zuzana přijala ty 4 zl na díl svůj. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Ondry 
za statek 6 zl. Z toho vzala Dorota 2 zl a Zuzanna 4 zl. 
   Od Jana přijato za vinohrad 2 zl. 
   Též od něho přijato za louku 1 zl. 
   Od Ondry přijato za louku 1 zl. 
   Zuzanně dáno na díl její 4 zl. 
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   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Ondry za statek a 
vinohrady 6 zl. Též od něho přijato za louku 1 zl. 
   Zuzaně dáno na díl její 7 zl, přijal je muž její. 
   Od Jana Pánka přijato za vinohrad 2 zl. Ty přijala Zuzanna 
na díl svůj. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry za grunt 
6 zl. 
   Též od něho přijato za louku 1 zl. 
   Zuzaně dáno na díl její 7 zl. 
   Od Jana Pánka přijato za vinohrad 2 zl. Přijala je Zuzanna 
na díl svůj. 
             f 243a 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového Ondra Pánků položil za 
grunt 6 zl. 
   Též od něho přijato za louku 1 zl. 
   Od Jana Pánka za vinoh[rad] a loučku přijato 3 zl. Ty jsou 
vydány Kateřině na díl její. 
   NB. Našlo se, že Zuzanna na díl svůj přebrala 4 zl 2 gr     
2 ½ den. Ty jest zase položila a jsou vydány Kateřině na díl 
její. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového Ondra Pánků položil za 
grunt 6 zl. Z toho dáno ostatek, což Kateřině dílu otcovského 
náleželo 4 zl 25 gr 1 ½ den. 
   Od Jana Pánka za vinohrad a loučku přijato a dáno Kateřině 
2 zl. 
   Dáno z nich Václavovi Šimuncovi po Dorotě ostatních 13 gr  
½ den. A tak tu nic více nemá. 
   Kateřině vydáno na díl její 20 gr 4 den. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Ondry 
Pánkového přijato za grunt peněz ročních 6 zl. Ty jsou vydány 
Zuzanně na díl její s dovolením Kateřiny. 
   Od téhož Ondry přijato za louku 1 zl. Ten 1 zl jest vydán 
Kateřině na díl její. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana Pánkového 
přijato za vinohrad 2 zl. Ty sou vydané Kateřině. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Ondry 
Pánkového za grunt a louku přijato peněz 7 zl. Dáno z toho 
Kateřině 4 zl a Zuzaně 3 zl. 
   Urban Ambrů ujmouce se toho gruntu po nebo[žtíkovi] Ondrovi 
Pánkovi zůstalého, porazil sobě [což bylo na něm dopláceti] po 
Zuzanně, manželce své summy 12 zl 6 gr 3 den. 
   A tak jest ten grunt zouplna zaplacený.     
   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      180 
             f 244a 
99 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Martinového 
 
   K tomu statku jest jeden sirotek, Jan, jest od nepřítele 
zajat, a Barbora mateř jeho druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Požár, co na něm zaplaceného, ty se škodují. 
   Achtel vinohradu v Telecinku zaplacený za 100 zl. 
          Summa [ut supra]. 
   Z toho se má zaplatiti dluhu: 
   Panu Janovi Skřičkovskému 2 zl 15 gr. 
   Jírovi Drličkovi 2 zl 15 gr. 
                Summa 5 zl. 
   Zůstává čistého statku mimo dluhy 95 zl. Dělíc to na  
2 díly, přijde na každého po 47 zl 15 gr. 
 
   Barbora koupila požár a vinohrad v Telecí hoře za 100 zl. 
Z toho sobě srazila 47 zl 15 gr, zůstává dopláceti 52 zl  
15 gr, placením od letha 1606 po 3 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Kachníka položil Jíra Vávrů na 
místě Barbory, ženy své 5 zl. Z toho dáno dluhu p[anu] 
Skřičkovskýmu 2 zl 15 gr, Jírovi Drličkovi též dluhu 2 zl  
15 gr. 
             f 244b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož Barbora, mateř Jana 
sirotka od nepřátel zajatého, povinna byla jemu 52 zl 15 gr 
vyplniti. I poněvadž malá naděje jest, aby se ten sirotek 
navrátiti měl, jest jí od pana ouředníka puštěno, aby za ten 
statek tomu sirotku neplatila a jestliže by ten sirotek se 
navrátil, že jemu půl achtele vinohradu v Telecinku pustiti 
chce. 
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             f 246a 
100 S[irotci n[ebožtíka] Petra Honzového 
 
   K tomu statku jsou 5 sirotků, Barbora, Jan, Ondra, Markyta, 
Jíra a Anna mateř jejich šestá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 9 Jakuba Adamova posledních peněz placením po  
3 zl – 40 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře za 55 zl, dopláceti 
má posledních peněz 15 zl. 
   Dva kusy vinohradu v novosadě v Karlové hoře zaplacených   
9 zl. 
   Roubanice dvě v Žadovci zaplacené 25 zl. 
   Na gruntě 11 Jana Hřívy zaplaceného 40 zl, placením po 4 
zl. 
   Na gruntě 52 Ondry Jana Vachového 9 R 28 gr 1 den, placením 
po 10 zl. 
       Summa statku 178 zl 28 gr 1 den. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Margetě sestře neb[ožtíkové] 15 zl. 
   Levovi Židu 4 zl. 
   Šalomúnovi Židu 23 zl. 
   Janovi Pánkovi 1 zl.        

 Summa 43 zl. 
   Zůstává čistého statku 135 zl 28 gr 1 den. Dělíc to na  
6 dílů, přijde každému po 22 zl 19 gr 4 ½ den. 
                 f 246b 
   Anna mateř přijala na svůj díl:  
   Vinohrad v Beraní hoře v tom, což měl zaplaceného 55 zl. 
   Roubanice v Žadovcích v 10 zl.     Summa 65 zl. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 22 zl 19 gr 4 ½ den. Zůstává 
dopláceti 42 zl 10 gr 2 ½ den, placením podle ourody po 10 zl 
až se předních peněz 15 zl vyplatí. 
 
   Jan přijal na svůj díl: 
   2 kusy vinohradu v novosadě v Karlové hoře na Lhotsku, což 
na něm zaplaceného jest 9 zl. 
   Roubanici v Žadovci v 15 zl.     Summa 24 zl. 
   Zůstává dopláceti sirotkům ještě 1 zl 10 gr 2 ½ den. 
 
   Barboře 
   Ondrovi          Každýmu přijde dílův 
   Markytě          po 22 zl 19 gr 4 ½ den. 
   Jírovi 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Ondry Jana 
Vachového za g[runt] 3 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše 
Zádverskýho za grutnt 1 zl. 
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   Od Ondry Jana Vachového za g[runt] přijato 4 zl. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Mikuláše 
Zádverského za grunt 1 zl. 
   Od Ondry Jana Vachového za g[runt] přijato ost[atních] 
peněz 2 zl 28 gr 1 den. 
             f 247a 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od 
Mikuláše Zádverského za g[runt] 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od 
Mikuláše Záleského za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Mikuláše 
Záleskýho za grunt 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše 
Záleského za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového přijato od Mikuláše 
Záleského za grunt 2 zl. 
   Ten vinohrad v Karlové hoře po smrti n[ebožtíka] Jana, syna 
Petra Honzového, na spuštění přišel. Takže když prodán byl 
zase znovu dotčený vinohrad v Karlové hoře Janovi Kolářovi, 
jakž v registřích horenských lhotských zapsáno jest, škodováno 
na tom vinohradě, což Jan na dílu svém přijal. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového přijato od Mikuláše 
Záleského za grunt 2 zl. 
   Jakož jest Anna, mateř těch sirotků, mimo díl svůj převzala 
peněz napřed 42 zl 10 gr 2 ½ den, těmi jest dluhy po 
n[ebožtíku] zůstalé zaplatila a věřitele všecky spokojila.  
 
   A poněvadž napřed psaní sirotci, totiž Jan, Vondra a 
Margeta zemřeli všickni, spravedlnost jejich připadla na Jíru, 
bratra jejich vlastního, což jí koli zůstalo, a na Barboru 
sestru jeho, kteréž se našlo 58 zl 28 gr 6 ½ den. Dostane se 
každému na díl jeho po 29 zl 14 gr 3 den 1 hal. 
   Letha ut s[upr]a od Izáka Častinského Žida na místě Anny, 
mateře těch sirotků, přijato za vinohrad v Beraní hoře za rokh 
1614 a 1615 peněz položených 4 zl. 
   Více od Beneše Vlacha za týž vinohrad přijato 1 zl 15 gr. 
   Těch 5 zl 15 gr odvedeno na kostel strážnický podle 
poručenství n[ebožky] Margety Jana Salašného, kteréž sou 
přijali Jan Frýdl a Pavel Černý, hospodářové. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového Jíra Hanzlů 
položil za grunt peněz ročních těm sirotkům 2 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry 
Hanzlového přijato peněz ročních za grunt 2 zl. 
   Od Beneše Vlacha za vinohrad v Beraní hoře přijato 3 zl.  
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             f 248a 
101 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Sovky 
 
   K tomu statku jest sirotek 1, Jan a Anna mateř jeho druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek 32 zaplacený za 30 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený za 70 zl. 
   Roubanice pod Drahami k podsedku přidaná za 1 zl. 
   Na vinohradě Václava Dukova v Gruntích zaplaceného 40 zl, 
placením po 5 zl od letha 1606. 
                  Summa 141 zl. 
   Dělíc to na 2 díly, přijde na každého po 65 zl 15 gr. 
 
   Anna mateř ujala na svůj díl podsedek a vinohrad v Beraní 
hoře a z roubanicí pod Drahami ve 100 zl. Z toho sobě srazila 
dílu svého 65 zl 15 gr. Zuostává mimo poražení dílu svého 
sirotku dopláceti ještě 31 zl 15 gr, placením od letha 1606 po 
6 zl. Rukojmě Ondra Hulů, Štěpán Hulů, Matúš Pavlíků R.S.N. 
 
   Janovi dílu jeho náleží 65 zl 15 gr. 
 
   Ta summa na těchto věcech jest: 
   Na Anně mateři, což mimo díl svůj dopláceti zůstává, 35 zl     
15 gr, placením od letha 1606 po 5 zl. 
   Na vinohradě Václava Dukova 30 zl, placením podle ourody po 
5 zl. 
             f 248b 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka jakož Pavel Bělíků, 
manžel Doroty, mateře tohoto sirotka, zuostával jemu dopláceti 
35 zl 15 gr, v tej sumě dal jemu půl vinohradu v Beraní 
[hoře], totiž Janovi sirotku. A tak ten statek na místě 
maželky své Pavel Bělík doplatil. 
   Od Václava Dukového za vinohrad přijato 5 zl. Ty přijal 
Pavel Bělík na místě manželky své za tou příčinou, že se u 
horného o těch 5 zl více vyhledalo. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Václava 
Dukového za vinohrad 2 zl. Půjčeny sou Pavlovi Bělíkovi na 
opravu boudy a má je o posudku letha 1611 oplatiti. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Václava 
Dukova za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Václava Dukova 
lonských a letoších za vinohrad 6 zl. 
   Janovi dáno na dělání sobě vinohradu 9 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Václava Dukova 
za vinohrad 4 zl. 
   Jan sirotek zběhl a spravedlnost jeho připadla na Jeho 
[Mil]ost Pána, což se jí koliv najde. 
   Vinohrad svrchu psaný má se prodati a potom do register 
zapsati, za což se prodá. 
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   Hotových peněz k ruce panské po témž sirotku zběhlým 
vyzdviženo 4 zl. 
   Od Pavla Bělíka oplacených přijato 2 zl. Ty sou přijaty 
k ruce panské. 
 
   Leta Páně 1615 při času s[vatéh]o Jana Křtitele Jeho Milost 
Pán, pan Jan Fridrich z Žerotína, pán dědičný panství 
strážnického, vinohrad ten v hoře Beraní, Janovi sirotku 
zběhlému od Pavla Bělíka v 35 zl 15 gr odvedený, darovati jest 
ráčil z milosti a lásky jako svůj vlastní, po s[irotku] 
zběhlém připadlý, Krištofovi Cviklovi, salašnému radějovskému, 
za vlastní, svobodný, zaplacený a žádnému nezávadný, kromě 
desátky a zemní z něho spravovati povinen bude. Ac[tum] 
15.Julii 1616.   
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             f 250a 
102 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Barvínka 
 
   K tomu statku jest sirotek 4, Babuše, Kateřina, Jan, Jíra a 
Salomena mateř jejich pátá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek 40 zaplacený ve 30 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Šumědi zaplacený za 15 zl. 
           Summa 45 zl. 
   Dělíc to na 5 dílů, přijde na každého po 9 zl. 
 
   Kateřina přijala na svůj díl podsedek v 30 zl. Srazil[a] 
sobě dílu svého 9 zl, zůstává dopláceti sirotkom 21 zl, 
placením po 3 zl. Rukojmě Ondra Hulů, Matěj Mušviců, Václav 
Poslů, Matěj Gybal S.R.S.A N. 
 
   Salomena mateř přijala na svůj díl čtvrt achtele vinohradu 
v Šumědi za 15 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 9 zl, 
zůstává dopláceti 6 zl, placením po 1 zl. Rukojmě Matěj 
Hanáků, Ondra Hulů S.R.S.A N. 
 
   Jakož náleželo Babuši dílu jejího 9 zl, ty jest prodal 
Matěj Gybalů manžel její Václavovi Dukovýmu za hotový 2 zl. A 
tak Babuše sprave[dlnost] zouplna vyzdvihla. 
 
   Janovi           Přijde každému dílu jeho 
   Jírovi           po 9 zl. 
             f 250b 
   Jírovi samému náleží mimo díl jeho čtvrt achtele vinohradu 
v Nepřejově, který jemu Václav Čuňů poručil. Ten vinohrad 
puštěn jest k užívání Matoušovi Rakovi do zrostu jeho. 
   Salomena mateř a Jan bratr těchto sirotkův zemřeli a dílů 
svých po sobě zanechali sumy 18 zl. Ta [spravedlnost] připadla 
na Kateřinu, Babuši a Jíru, bratry jejich, přijde na na 
každého po 6 zl. 
 
   Václav Duků skoupil od Jana Hanáka, manžela Kateřininého, 
což na díl její i nápadu přišlo 10 zl, dal za to hotových 
peněz 2 zl. Zuostává se ještě tej Kateřině dovzíti 5 zl. 
   NB. Vinohrad svrchu psaný v Nepřejově prodán jest Pavlovi 
Němčanskýmu za sumu 20 zl, platiti má podle ourody od letha 
1614 po 2 zl. 
   NB. Jakož náleželo Jírovi dílu jeho otcovského 9 zl, ta 
spravedlnost jakožto po zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána jest 
obrácena. Act[um] za fojta Viktorina Podolskýho letha 1613. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Machového 
za g[runt] 3 zl. Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] 
zběhlým. 
   Od Pavla Němčanského za vinohrad 2 zl. Přijaty k ruce 
panské po s[irotku] zběhl[ým]. 
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   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového od Pavla Němčanského 
přijato k ruce panské po s[irotku] zběhlém za vin[ohrad] 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Pavla Němčanského 
přijato za vinohrad 2 zl. Jsou obrácené k ruce JM Páně. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Pavla 
Němčanského přijato za vinohrad 2 zl. Ty sou obrácené k ruce 
JM Páně ostatních dobraných peněz. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Pavla 
Němčanského za vinohrad 2 zl.  
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             f 252a 
103 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Zálešáka 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Pavel a Margeta mateř 
jeho druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 56 Matěje Gybala náleží jim 80 zl, závdanku dáti 
má 5 zl 15 gr a platiti od letha 1609 po 4 zl. 
   Na vinohradě v Beraní hoře zaplacený za 60 zl. 
   Na vinohradě Petra Puškaře v Nepřejově zaplacených 26 zl, 
placením od letha 1608 po 4 zl. 
                   Summa statku 166 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají: 
   Jírovi Záleskému půjčených peněz 5 zl 15 gr. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vděka za obilí 10 zl. 
   P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 7 zl 10 gr. 
   Václavovi Michalovému 1 zl. 
   Janovi Pánkovému 15 gr. 
   Abrahamovi Izákovému Židu 5 zl 5 gr. 
   Ondrovi Žákovi 15 gr. 
                Summa dluhův 30 zl. 
   Zuostává čistého statku mimo dluhy 136 zl. To dělíc na  
2 díly, přijde na každého po 68 zl. 
             f 252b 
   Margita mateř přijala na svůj díl: 
   Vinohrad v Beraní hoře v 60 zl. 
   Na vinohradě Petra Puškaře v Nepřejově ukázáno jí 
k vyzdvižení 26 zl. 
         Summa, což ona na díl svůj přijala, 86 zl. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 68 zl. Zuostává dopláceti   
18 zl, ty má platit od letha 1609 po 4 zl. 
 
   Pavlovi sirotku díl jeho zuostává 68 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matěje Gybala 
závdanku za podsedek 5 zl 15 gr. Ty jsou zaplaceny na Zálesí 
Jírovi Záleskému na dluh jeho. 
   Od Markéty mateře jeho přijato, což dopláceti zuostává     
6 zl. Z těch dáno p[anu] Janovi Skřičkovskému na dluh jeho  
3 zl, Václavovi Michalovému 15 gr, Abrahamovi Židu 2 zl 15 gr. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Matěje Gybala 
za grunt 2 zl. Přijal je Abraham Žid na dluh svůj. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Matěje Gybala 
za grunt 2 zl. Z toho dáno Abrahamovi Židu ostatek dluhu  
20 gr, Václavovi Michalovému ostatek dluhu 15 gr, Janovi 
Pánkovýmu dluhu ostatek 15 gr, Pavlovi na díl jeho dáno 10 gr. 
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             f 253a 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Matěje 
Gybala za grunt 2 zl. Z toho dáno dluhu Ondrovi Žákovi 15 gr a 
Pavlovi sirotku na díl jeho na šaty 1 zl 15 gr. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Matěje 
Gybala za grunt 3 zl. Ty přijal p[an] Jan Skřičkovský na dluh 
svůj. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Matěje Gybala za 
grunt 4 zl. Z toho zaplaceno dluhu nápad[níkům] pana Jana 
Skřičkovského ostatek 1 zl 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jana Vděka prvního dluhu 2 zl 20 gr. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Matěje Gybala 
za g[runt] 4 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového přijato od Matěje Gybala 
za grunt 3 zl. Ty jsou dány do statku Jana Vděka za dluh za 
obilí. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Matěje Gybala za 
grunt přijato 4 zl. Ty jsou dány do statku Jana Vděka za dluh 
za obilí. 
   Leta 1617 za fojta Martina Kašparového od Matěje Gybala za 
grunt přijatých peněz 4 zl. Ty sou dány do statku Jana Vděka 
za dluh za obilí ostatních na doplacení toho dluhu 10 gr a na 
sirotky zanecháno 3 zl 20 gr. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Urbana 
Ambrového za grunt přijato peněz ročních 4 zl. 
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             f 254a 
104 Sirotci nebožtíka Jana Řitky 
 
   K tomu statku jsou sirotci dva, Mathúš a Jakub, který jest 
vzat od nepřátel. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech toto: 
   Na podsedku 30 Staňka Bešťáka zaplacených posledních peněz 
náleží 14 zl, placením po 2 zl až se předních peněz nápadníkům 
Pinkuštiným totiž 2 zl vyplatí. 
   Rúbanice v Lipinském žlebě, která jest prodána Jozefovi 
Krakovskýmu za 5 zl. Závdanku dáti má 1 zl a doplatiti po  
1 zl. 
   Vinohrad v Karlové hoře zaplacený za 7 zl. 
                Summa statku 26 zl. 
   Z toho statku má se dluhu zaplatiti Matějovi Morúsovi 5 zl. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 21 zl. Dělíc 
to na dva díly, přijde na každého po 10 zl 15 gr. 
 
   Mathouš sirotek na díl svuoj přijal vinohrad v Karlové hoře 
v 7 zl, kterýž prodal Martinovi Matulíkovi za hotové peníze. A 
na to místo koupil sobě zase vinohrad v Gruntích. Zuostává se 
ještě jemu dodati na díl jeho 3 zl 15 gr. 
   Jakubovi od nepřátel zajatému zuostává díl jeho zouplna    
10 zl 15 gr. 
             f 254b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jozefa 
Krakovského závdanku za rúbanici 1 zl. Ten přijal Matěj Morús 
na dluh svuoj. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morúsa přijato od Staňka Bešťáka 
za grunt 2 zl. Přijal je Matěj Morús na dluh svůj. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Staňka 
Bešťáka za grunt 2 zl. Přijal je Matěj Morús dluhu ostatek. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Staňka 
Bešťáka za grunt 2 zl. Ty přijal Matouš na díl svůj. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Staňka Bešťáka za 
grunt 2 zl. Přijal je Matouš na díl svůj. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Staňka Bešťáka 
za g[runt] 2 zl. Přijal je Matouš na díl svůj. 
   Více Matouš přijal roubanici v Lipinským [žlebě] na díl 
svůj ve 4 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového od Staňka Bešťáka 
přijato za grunt 2 zl. Ty jsou vydány Matoušovi na díl jeho. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Staňka Bešťáka 
přijato za grunt 2 zl. Ty přijal Matouš na svůj díl.   
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             f 256a 
105 S[irotci] n[ebožtíka] Štěpána Bělobrada 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Martin. 
   Náleží jemu spravedlnosti: 
   Na gruntě 64 Jíry Křižanového předních peněz 38 zl, 
placením od letha 1608 po 2 zl. 
   Dluhu přebraného od Pinkusky Židovky z gruntu letha 1604    
4 zl.          Summa 42 zl. 
 
   Z toho statku dluhu zaplatiti se má toto: 
   Abrahamovi, Izáka Lysého synu dluhu 31 zl 6 gr. Na to 
přijal pětítku vína v 13 zl. 
   A tak mimo ten dluh zuostává statku Martinovi sirotku 
náležitého 10 zl 24 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry 
Křižanového za grunt 1 zl. Ten přijal Martin na díl svůj. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Křižanova 
za grunth 1 zl 15 gr. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Jíry 
Křižanového za g[runt] 2 zl. Přijal je Abraham Izák Lysý Žid 
na dluh svůj. 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od Jíry 
Křižanového za g[runt] 2 zl. Ty přijal Abraham Izák Lysý na 
dluh. Ostatek dluhu ukázáno jemu k vyzdvižení na gruntě 64 
Jana Martinového.         
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             f 258a 
106 S[irotci] n[ebožtíka] Eliáše Vachového 
 
   K tomu statku jsou tito nápadníci: Ondra, Pavel, Kateřina a 
Martin, dítky neb[ožtíka] Jana Vachového. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 21 Matěje Těšínského náleží předních peněz 49 zl, 
placením od letha 1608 po 3 zl. 
   Na vinohradě v Beraní hoře, který jest prodán Martinovi 
Masaři jinak Malenovskýmu do Strážnice, zuostává se 78 zl. 
   Roli v Žirůvkách ve 40 zl. 
   Roubanice pod Hájem ve 5 zl. 
   Roubanice v Žadovcích ve 1 zl. 
   Roubanice na Kotrčce ve 4 zl. 
   Roubanice pod Bečínem nad Drahama ve 10 zl. 
   Roubanice v Žadovci ta se v ceně nepokládá, neb sotva stojí 
za ten činž, co se z ní dává. 
                   Summa statku 187 zl. 
   To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 46 zl 22 ½ gr. 
 
   Toto jeden každý na svuoj díl přijímá: 
   Ondra polovici roli v Žirůvkách ve 20 zl. 
   Roubanici v Žadovci ve 1 zl.                   Summa 21 zl. 
   Zuostává se jemu dodati 25 zl 22 ½ gr. 
 
   Pavel přijal roubanici na Kotrčce ve 4 zl. 
   Roubanici nad Drahami ve 10 zl.     Summa 14 zl. 
   Zuostává se jemu ještě dodati 32 zl 22 ½ gr. 
             f 258b 
   Kateřina přijala půl roli v Žirůvkách ve 20 zl. 
   Zuostává se jí dodati 26 zl 22 ½  gr. 
 
   Martin přijal na svuoj díl roubanici pod Hájem ve 5 zl.  
   Zuostává se jemu dodati 41 zl 22 ½ gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Matěje 
Těšínského za grunth 2 zl. Z těch 2 zl každému sirotku dáno na 
díl jeho po 15 gr. 
   Letha 1615 za fojta Jury Vávrového přijato od Jíry 
Křižanového za grunt 3 zl. Z toho vydáno Ondrovi 1 zl, Pavlovi   
1 zl a Kateřině 1 zl. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Křižanového za 
grunt přijato 3 zl. Z toho dáno Ondrovi 1 zl, Pavlovi 1 zl a 
Kateřině 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry Křižanového 
přijato za grunt 3 zl. Vydáno jakž nahoře. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry 
Křižanového za grunt přijato peněz ročních 3 zl. Ty jsou 
vydané na díly podle svrchu psaného rozepsání. 
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             f 260a 
107 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Mlynářova 
 
   K tomu statku jest sirotků 3, Zuzanna, Kateřina, Anna a 
Johanna macocha jejich čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 49 Mikuláše Němčanského náleží 50 zl, placením od 
letha 1608 po 3 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v Gruntech podle Václava Malíka 
zaplacený za 15 zl. 
   Druhý čtvrt achtele vinoh[radu] podle Václava Michalového 
zaplacený za 15 zl. 
   Roubanice 2 na Kotrčce zaplacené za 15 zl. 
                Summa statku 95 zl. 
   Z toho se zaplatiti má dluhu Bartholomějovi Šlechtovi 2 zl. 
   Zuostává čistého statku 93 zl. Dělíc tu summu na 4 díly, 
přijde na každého po 23 zl 7 ½ gr. 
 
   Jíra Vaňků na díl Kateřiny, manželky své, přijal dvě 
roubanice na Kotrčce v 15 zl. Zuostává se jemu dodati 8 zl       
7 ½ gr. 
 
   Martin Sovka na díl Zuzanny manželky své přijal čtvrt 
achtele vinohradu v Gruntech podle Václava Malíka v 15 zl. 
Zuostává se jemu dodati 8 zl 7 ½ gr. 
 
   Johanka macecha přijala druhého čtvrt achtele vinoh[radu] 
v Gruntech podle Václava Michalového v 15 zl. Zuostává se jí 
dodati 8 zl 7 ½ gr. 
 
   Anně díl její zouplna zuostává, totiž 23 zl 7 ½ gr. 
 
   NB. Po rozdílu statku našlo se těmto sirotkům i z macechou 
jejich spravedlnosti na gruntě 65 zl. 
             f 260b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1608 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše 
Němčanského za grunt 2 zl. Ty sou vydány Bartholomějovi 
Šlechtovi za dluh jeho. 
   Letha 1609 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše 
Němčanského za grunt 2 zl. Z toho dáno Jírovi Vaňkovému 15 gr, 
Martinovi Sovkovi 15 gr, Johance matcoše dáno 15 gr, z dílu 
Anniného dáno ouřadu a písaři 11 gr 5 ½ den. 
   Letha 1610 za fojta Matěje Morousa přijato od Mikuláše 
Němčanského za g[runt] 3 zl. Z toho vzal Jíra Vaňků 22 ½ gr, 
Martin Staňků[!] 22 ½ gr, Johanka macocha 22 ½ gr a do 
truhlice na sirotka vloženo 22 ½ gr. 
   Jíra Vaňků a Martin Sovků, což se každému dílu jeho dovzíti 
po 6 zl 12 zl dostalo, ty prodali Mikulášovi Němčanskýmu za 
hotové 2 zl 12 gr. A tak oni tu nic nemají. 
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   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato od 
Mikuláše Němčanského za grunt 1 zl 15 gr. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od 
Mikuláše Němčanskýho za g[runt] 1 zl 15 gr. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Mikuláše 
Němčanskýho za g[runt] 1 zl 15 gr. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Mikuláše 
Němčanského za g[runt] 1 zl 15 gr. 
   Letha 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry 
Nezdenského za grunt 1 zl 15 gr. 
   Od Matěje Liboměřskýho za grunt přijato 1 zl. 
   Vydáno Johance Pěkníkové na díl její z těch peněz 1 zl     
15 gr. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového Jíra Nezdenský položil 
za grunt peněz 1 zl 15 gr. 
   Od Matěje Manšvice na místě Matěje Liboměřského přijato 
peněz ročních za grunt 1 zl. Ty sou vydány Johance na díl 
její. 
             f 261a 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry 
Nezdenského za grunt položených přijato 1 zl 15 gr. 
   Od Matěje Manšvice za grunt peněz přijato 1 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jíry 
Nezdenského za grunt peněz položených přijato 1 zl 15 gr. 
   Od Matěje Manšvice za grunt též přijato peněz ročních 1 zl. 
   Johance macoše vydáno ostatních na díl její 2 zl 7 ½ gr.  A 
tak táž Johanka tu nic více nemá.   
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             f 161a 
108 S[irotci] n[ebožtíka] Thomáše Rezkového 
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Jan, Zuzanna a Kateřina mateř 
jejich třetí. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Na podsedku 43 což zaplaceného bylo, vše škodovati musili. 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplaceného v 60 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře zaplacený v 40 zl. 
   Roubanice krajina v Střešňovci zaplacená ve 4 zl. 
   Roubanice druhá v Střešňovci zaplacená ve 5 zl. 
   Zelnice v Střešňovci ve 3 zl. 
   Zelnice druhá v Střešňovci 2 zl. 
   Štěpnička pod Drahami ve 4 zl. 
   Roubanice v Kotrčce ve 3 zl. 
   Vína 15 věder v summě 18 zl. 
               Summa statku 139 zl. 
   Z toho se má zaplatiti dluhův toto: 
   Oráčům 18 gr. 
   Malušce 10 gr. 
   Šimkovi 5 gr. 
   P[anu] Janovi Skřičkovskýmu 2 zl. 
   Janovi Pernikářovi 1 zl 15 gr. 
   Zasedělých peněz za grunt 8 zl. 
             Summa 12 zl 18 gr. 
   Zůstává čistého statku po splacení dluhův 126 zl 12 gr. To 
dělíc na 3 díly, přijde na každý po 42 zl 4 gr. 
             f 262b 
   Kateřina mateř přijala na díl svůj: 
   Vinohrad v Beraní hoře ve 40 zl. 
   Roubanici krajina v Střešňovci ve 4 zl. 
   Zelnici v Střešňovci 3 zl. 
   Zelnici druhou v Střešňovci ve 2 zl. 
   Štěpnici pod Drahami ve 4 zl. 
   Roubanici na Kotrčce ve 3 zl. 

  Summa, což Kateřina na díl svůj přijala 61 zl. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 42 zl 4 gr. Zůstává 
dopláceti sirotkům 18 zl 26 gr, placením od letha 1612 po  
2 zl. 
 
   Půl achtele vinohradu zanechává se, který jest v Husí hoře, 
na Jana a Zuzannu v 60 zl. Zůstává se jim na doplnění dílu 
jejich dodati 24 zl 8 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolského přijato za 
poloufodří vína prodaného 18 zl. 
   Z toho zaplaceno dluhův, jakž nahoře psáno, v summě 12 zl   
10 gr. 
   Od rozdílu statku dáno písaři z dílů sirotčích 8 gr. 
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   Blažkovi Krčmovi, otčímovi jejich, půjčeno peněz hotových 
z toho statku 5 zl. 
   Letha 1613 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Blažka 
Krčmy za statek 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Blažka Krčmy 
za statek 2 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jíry Vávrového od Blažka Krčmy přijato 
za statek 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Blažka Krčmy za 
statek přijato peněz 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Blažka 
Krčmy za statek za rok 1617 2 zl. 
   Více položil za rok 1618 za statek svrchu psaný 2 zl. 
   Vydáno Janovi sirotku od učení školního 1 zl. 
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             f 265a 
109 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Narkovýho 
 
   K tomu statku jest sirotek 1, Jíra a Johanka mateř jeho 
druhá. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Na vinohradě v hoře Šumědi prodaném Jírovi Kobelářovi 
zaplaceným 25 zl. 
   Dělíc to na 2 díly, přijde na každý 12 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1611 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry 
Kobeláře za vinohrad v Šumědi závdanku i s lonskými penězi    
5 zl. Ty sou dány Johance na díl její. 
   Po rozdílu statku našlo se dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] 
Ondry Peterky 4 zl. Ten dluh má se těm siro[tkům] zaplatiti. 
   Letha 1612 za fojta Viktorina Podolskýho přijato od Jíry 
Kobeláře za vinohrad 1 zl. Vydán jest do s[tatku] n[ebožtíka] 
Ondry Peterky na dluh. 
   Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Kobeláře za 
vinohrad 2 zl. Dány sou do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Peterky 
na dluh ut s[upr]a. 
   Letha 1614 za fojta Jana Kachníka přijato od Jíry Kobeláře 
za vinohrad 2 zl. Z toho dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry 
Peterky ostatek dluhu 1 zl a Johance 1 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového přijato od Jíry 
Kobeláře za vinohrad v Šumědi 1 zl 15 gr. Ty jsou vydány 
Johance na díl její. 
   Leta Páně 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Kobeláře 
přijato za vinohrad v Šumědi 1 zl 15 gr.  
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Margety 
na místě Jíry Kabeláře, manželky jeho, za vinohrad v Šumědi do 
s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kabeláře 2 zl. 
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             f 269a 
110 Sirotci Jíry Petráše 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Václav. 
   Našlo se jemu spravedlnosti toto: 
   Na vinohradě v Gruntích zaplaceného, který drží Jan Spurný, 
60 zl. 
   Rúbanice jedna v Sklenářích zaplacená za 1 zl. 
   Rúbanice druhá slove mezi Drahami zaplacená za 1 zl. 
   Štěpnička nad Drahami zaplacená za 5 zl. 
   Na gruntě 19 náleží těm sirotkům 25 zl. 
            Summa toho všeho statku činí 92 zl. 
   Ten všecken statek drží a užívá Jan Spurný, ujec tohoto 
sirotka, a má za užitky podle uznání každý rok platiti. 
 
   Letha Páně 1615 za fojta Jíry Vávrového položil Jan Spurný 
za užitky z statku svrchu psaného 2 zl. 
   Leta 1617 za fojta Martina Kašparového poněvadž ten Václav 
sirotek umřel, ta pozůstalost všecka jest právem na rathouze 
města Strážnice přisouzena přípovědníkům Zábrodským z Šumic a 
Janovi Spurnému z Radějova, tu sobě mají vyzdvihovati. 
   Na gruntě 19 což těm Zábrodským náleželo 12 zl 15 gr, to 
sou prodali Balcarovi Bernartovi za 1 zl 20 gr.   
   Vinohrad ten v Gruntích koupili fojt a starší radějovští na 
obec radějovskou za summu 80 zl. Závdanku dali nápadníkům  
6 zl, platiti mají po 6 zl. 
   Ouřad a starší radějovští skoupili všecken díl těch 
Záblatských[!], což na tom vinohradě měli za 9 zl 7 ½  gr. A 
tak ti Zábrodští tu nic nemají než sám Jan Spurný. A tak jej 
platiti mají ročně toliko po 3 zl. 
   Téhož leta Janovi Spurnému za oužitek dáno peněz hotových  
3 zl. 
   A Jan Spurný což měl ještě dílu svého na tom vinohradě    
34 zl, ty jest prodal fojtu a starším radějovským za 8 zl. 
   A tak na tom vinohradě Jan Spurný ani žádný jiný nic nemá a 
starší radějovští mají ten vinohrad zaplacený. 
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                               [Přivázán volný list s dopisem]  
 
   Panu fojtu a starším radějovským cedule k dodání. 
   Pane fojte a starší radějovští, vinšujeme vám od Pána Boha 
dobrý a šťastný večer. 
   Oznamujeme vám, že mezi Janem Zpurným a jinými přípovědníky 
na pozůstalost neboštíka Vácslava, syna Jíry Petrášového, 
dnešního dne vejpověď se stala, a to taková, že ta všecka 
pozůstalost rovným dílem na dvě strany mezi přípovědníky 
k rozdělení přisouzena jest. Díl jeden přípovědníkům společně 
Zábrodským, díl druhý Janovi Zpurnýmu samému z Radějova. 
Protož budete se věděti čím spraviti a kterak tou pozůstalost 
mezi ty přípovědníky rozděliti. 
   S tím ochrana Pána Boha našeho rač s námi všemi býti. 
   Act[um] v městě Strážnici v středu před památkou s[vatéh]o 
Jana Křtitele Božího letha 1617. 
        Purgmistr a radda města Strážnice. 
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             f 271a 
111 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vyšaty 
 
   K tomu statku sirotek jeden, Jan. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto: 
   Vinohradu půl achtele v Husí hoře s půl boudou za 80 zl. 
Ten vinohrad drží Kašpar Kašný a jeho užívá a za to sirotka 
chovati a na něj šaty jednati má. 
   Od letha 1616 tomu sirotku za užívání toho vinoh[radu] 
platiti má rok po roku po 2 zl ten Kašpar Kašný. 
 
   Leta Páně 16156 za fojta Ondry Žákového od Kašpara Kašného 
přijato za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového od Kašpara Kašného 
přijato za vinohrad. 
   Letha 1618 za fojta Martina Kašparového přijato od Kašpara 
Kašného za vinohrad v Husí hoře 2 zl. 
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             f 272a 
112 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Malíka 
 
   K tomu statku jest sirotkův 3, Anna, Zuzanna a mateř jejich 
Kateřina. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na 34 gruntě totiž půl podsedku zaplaceném 20 zl. 
   Na čtvrti achtele vinohradu v Gruntích zaplaceném 40 zl. 
   Na druhém vinohradu čtvrt achtele v Husí hoře 10 zl. 
         Summa statku za 70 zl. 
   Dělíc tu summu na 3 díly, dostane se každému po 23 zl  
10 gr. 
   Více zůstalo vína 5 v[ěder], z toho sou dluhové splaceni. 
 
   Kateřina přijala vinohrad v Gruntích ve 40 zl. Z toho sobě 
srazila dílu svého 23 zl 10 gr. Dostane se jí dopláceti 
sirotkům 16 zl 20 gr. 
 
   Anna přijala vinohrad v Husí hoře a na něm zapalaceného   
10 zl. Srazíc těch 10 zl, dostane se jí doplatiti od macochy   
13 zl 10 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1615 od Jana Štípského přijato za grunt závdanku  
2 zl. Z toho propůjčeno Kateřině mateři do užitku vinného  
1 zl. 
   Anně vydán též 1 zl. 
   Letha 1616 za fojta Ondry Žákového od Jana Štípského za 
grunt přijato 2 zl. 
   Anně na díl její vydány 2 zl. 
   Od Kateřiny macochy přijato, což jí půjčeno bylo 1 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jana 
Štípského přijato za grunt peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydány 
na díl Kateřiny. 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato od Martina 
Kolářového za vinohrad 2 zl. Ty sou vydané Zuzaně na díl její. 
   Od Jana Štípského přijato za grunt 2 zl. 
                 f 272b 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jana 
Štípského za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Ty jsou 
obrácené k ruce JM Páně po Zuzaně, kteráž i s mužem svým preč 
z gruntu ušla. 
   Od Martina Kolářového za vinohrad v Gruntích 2 zl. 
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             f 273a 
113 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Vaňka Horákového 
 
   Jest těch sirotkův 4, Kateřina, Dorotha, Jan, Anna a mateř 
jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na věcech níže psaných toto: 
   Na gruntě 39 zaplaceno v summě 100 zl. 
   Na gruntě 38 zaplaceno 8 zl. 
   Na vinohradě v Gruntích Matouše Řidky 21 zl 25 gr. 
   Půl achtele [vinohradu] v hoře Beraní zaplacený v 60 zl. 
   V též hoře slově Dešťovský půl achtele [vinohradu] 
zaplacený v 50 zl. 
   Louka orací pod Kamennými doly zaplacená v 15 zl. 
   Roubanice orací slově Štvrtovská v Žadovcích v 30 zl. 
   Roubanice jiná též orací v Kotrčce zaplacená v 40 zl. 
   Roubanice v Třešňovci zaplacená v 10 zl. 
   Roubanice v Sklenářích za 1 zl. 
   Roubanice neb zelnice za 4 zl. 
   Koňského při gruntě 3, vůz 1, pluhy 2, brány 2, železa 
orací 2, řetězy 2, to všecko v 50 zl. 
   Ovec 17, kteréž se pokládají za 15 zl 8 gr. 
   Jalovička roční 1 za 2 zl. 
   Dobytka svinského vědšího i menšího 10 kusů za 7 zl. 
   Ručnice při gruntě 3, palaš 1, sekerka janičárská 1, to vše 
za 10 zl. 
   Vína od letha 1615 1 bečka prodaná jest za 20 zl. 
   Též vína od letha 1616 1 bečka za 30 zl. 
   Obilé na zrně, totiž suržice 17 m[ěřic] po 26 gr učiní  
14 zl 22 gr. 
   Včel 18 oulů, každý oul po 24 gr počítaje, učiní 14 zl     
12 gr. 
         Summa statku všeho za 504 zl 7 gr. 
             f 273b 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Janovi Mračinkovi na Tuří Louku za klisnu 10 zl. 
   Jírovi Vávrových do Radějova 2 zl. 
   Za oves do Velký 2 zl. 
   Lukášovi Vaňkovému za obuvi 2 zl 6 gr. 
   Sedlářovi do Strážnice 8 gr. 
          Summa dluhův 16 zl 14 gr. 
   Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se na každý díl po 97 zl 
16 gr 3 ½ den. 
 
   Anna, mateř těch sirotků, toto přijímá: 
   Grunth vystavený v 100 zl, koně 3, vůz 1, pluhy 2, brány 2, 
železa orací 3, řetězy 2, to vše se jí dává v 50 zl, též ovec 
17 za 15 zl 8 gr, jalovička roční za 2 zl, dobytka svinského 
za 8 zl. K tomu obilí vymlácené 17 m[ěřic] za 14 zl 22 gr, 
ručnice 3, palaš 1, sekerka janičárská 1, ta zbroje v 10 zl, 
čehož všeho učiní za 200 zl. 
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   Roubanice orací v Žadovcích v 30 zl. 
   Roubanici druhou v Kotrčce v 40 zl. 
   Roubanici v Třešňovci v 10 zl. 
   Roubaničku v Sklenářích v 1 zl. 
   Zahrádku zelnou na Lazích v 4 zl. 
   Vína od letha 1616 1 bečku v 20 zl. 
   Včel 18 oulů v 14 zl 12 gr. 
   Hotových peněz přijala 3 zl 16 gr. 
 Summa, což Anna, mateř těch sirotků, přijímá 322 zl 28 gr. 
             f 274a 
   Z toho sobě srazila dílu svého 97 zl 16 gr 3 ½ den. Zůstane 
dopláceti sirotkům počna při posudcích letha 1617 po 15 zl – 
235 zl 11 gr 3 ½ den.  
 
   Kateřině zanechává se 1 čtvrt achtelu vinohradu v Beraní 
hoře slově Štvrtovský v 30 zl. Zůstává jí doplatiti 67 zl 16 
gr 3 ½ den. 
 
   Janovi zanechává se tolikéž čtvrt achtelu v Beraní hoře 
v 30 zl. Dostane se jemu doplatiti 67 zl 16 gr 3 ½ den. 
 
   Dorotě zanechává se půl achtele vinohradu v hoře Beraní 
slově Dešťovský v 50 zl. Dostane se jí doplatiti 47 zl 16 gr  
3 ½ den. 
 
   Anně zanechává se loučka orací pod Kamennými doly v 15 zl. 
Dostane se jí doplatiti 82 zl 16 gr 3 ½ den. 
 
   Ta summa nachází se na těchto věcech: 
   Matka těch sirotkův dopláceti má za roubanice a jiné věci 
napřed psané 235 zl 11 gr 4 den. 
   Na gruntě 38 vyplacených peněz 8 zl. 
   Na vinohradech Matouše Řidky 21 zl 25 gr. 
               Summa 265 zl 6 gr 4 den. 
   Příjem a vydání: 
   Za 1 bečku vína utěženého letha 1615 přijato 20 zl. Z toho 
dluhu zaplaceno, o čemž napřed doloženo, 16 zl 14 gr. 
   Anně, mateři těch sirotkův, dáno 3 zl 6 gr. 
             f 274b 
   Leta 1616 za fojta Ondry Žákového od Jíry Machového 
z gruntu 38 přijato peněz za grunt 2 zl. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Jíry 
Machového přijato za grunt peněz ročních 2 zl. 
   Téhož letha od Jana Petrova na místě Matouše Řitky za 
vinohrad v Gruntích přijato peněz 2 zl. 
   Anna, matka těch sirotků, položila za statek 8 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Mikuláše 
Zádverskýho za grunt na místě Jíry Machového 2 zl. 
   Od Ondry Popelky na místě Jana Petrového za vinohrad 2 zl. 
   Od Anny, matky těch sirotků, za statek 8 zl. 
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   Letha 1637 za fojta Jana Nožičkového za ouřadu, co přijali 
Martin Kašparů a ouřad peněz, ty jsou vydány Dorotě na podíl 
její, ona jich přijala 8 zl, nebo ty peníze zastaralé byly a 
zůstávaly za fojtem Martinem Kašparovým. 
 
   Téhož leta činí se pamět, poněvadž se nemohlo správy dáti, 
co se kdy pokládalo s toho statku ut supra, za fojta Nožičky 
Bartoň přijal na podíl na místě Doroty, manželky svej 10 zl. 
   Téhož leta za fojta Jana Nožičkového Jan, syn Jury 
Vaňkového, přijal na podíl svůj 21 zl.   
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             f 278a 
114 S[irotci] n[ebožtíka] Viktorina Podolského 
 
   Jest sirotkův čtvero, Zuzanna, Anna, Běta, Pavel a Anna 
mateř jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 41, na něm doplaceného 224 zl 12 gr 4 den, zůstává za 
něj doplatiti 40 zl 17 gr 3 den. 
   Roubanice orací pod Veselou za 15 zl. 
   Čtvrt roli činžové na Strážnicku za 100 zl Pavlovi. 
   Roubanice nad Lazy zaplacená za 210 zl Pavlovi. 
   Zelnice v Třešňovci, při ní čtyri krefty vinohradu za 5 zl. 
   Vinohradu půl achtele s boudou, presem a káděmi v hoře 
Teletinku zaplacený za 90 zl Zuzanně. 
   Druhý vinohrad v též hoře podle téhož za 90 zl Anně. 
   Více v též hoře čtvrt achtele vinohradu za 40 zl Zuzanně. 
   V Husí hoře půl achtele vinohradu za 90 zl manželce. 
   V též hoře půl achtele vinohradu i s vrchem za 150 zl Bětě. 
   Na vinohradě Skuliny Žida náleží dopláceti 38 zl 15 gr. 
   Na gruntě Jana Spurného dopláceti zůstává 17 zl 22 ½ gr.  
   V Veselí na gruntě Jana Mezníka zůstává 12 zl. 
   Klisna 1 s hříbětem podle nebo[žtíkova] kšaftu za 20 zl. 
   Krávy 2, ty mají při podsedku zůstati.  
   Dobytka hovězího 6 podle kšaftu za 30 zl. 
   Ovec starých 21, jehňat 12 za 30 zl. 
   Svinského dobytka 7, to má zůstati při gruntě. 
   Knihy tyto: Biblí jedna, Postylla a jiné drobné knížky mají 
dochovány býti Pavlovi synu. 
                              Summa statku 942 zl 20 gr ½ den. 
             f 278b 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Na kostel strážnický z vinohradu Žida Skuliny podle 
poručenství má dáno býti 10 zl. 
   Na zbor radějovský z téhož vinohradu 5 zl. 
   Na kostel veselský z gruntu Jana Mezníka 6 zl. 
   Na zbor veselský  z téhož gruntu podle poručenství 6 zl. 
                                           Summa dluhův 27 zl. 
   Peněz do truhlice sirotčí radějovské s[irotkům] n[ebožtíka] 
Jana Višenky dluhu 8 zl. 
 
   Jiné dluhy drobné mají býti z oužitku vinného zaplacené 
podle poručenství, jmenovitě: 
   Mojžíšovi Čechovi Hrubému za věci krámské 11 zl 20 gr. 
   Z peněz na mistra popravního vypůjčených 7 zl. 
   Danielovi Vanovskému půjčených 7 zl. 
   Kateřině Hájkové 2 zl. 
   Vazačkám od Husí hory 1 zl. 
   Od Teletinky vazačkám 1 zl 15 gr. 
   Za víno Kučerovi neboštíkovi brané 2 zl 15 gr. 
   Janovi Kachníkovi 1 zl 15 gr. 
   Kašparovi pacholku i za boty 12 zl 15 gr. 
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   Pohunkovi služebnému 5 zl.  
   Za boty nové a dvoje podšití 2 zl. 
 
   K tomu jiné příměnky: 
   Valentovi bednáři z předměstí od pobíjení 2 zl 12 gr. 
   Matějovi Kohoutovi do Strážnice 1 zl 18 gr. 
   Lukášovi Vaňkovému za obuvi 1 zl 2 gr. 
   Adamovi Hruškovi od šití 1 zl. 
   Na pohřeb naloženo i za truhlu 4 zl. 
   Od spravování statku. 
               Summa dluhů 71 zl 22 gr. 
             f 279a 
   Po zaplacení dluhu zůstává statku za 915 zl 20 gr ½ den. 
Dělíc tu summu na pět dílů, dostane se každému po 183 zl 4 gr. 
   Více na všecky dluhy, což jich mimo 27 zl zůstalo, ty podle 
poručenství povinna jest vdova z oužitku obilného a vinného 
platiti, kterýchž se podle poznamenání nachází přes 71 zl     
22 gr. 
 
   Což komu podle poručenství zapsáno býti má, to jest napřed 
poznamenáno, jmenovitě takto: 
 
   Anně, manželce po něm zůstalé: 
   Grunt a na něm zaplaceného 224 zl 12 gr 4 den, na něm má 
dopláceti 40 zl 17 gr 3 den po [chybí] zl od letha 1617. 
   Roubanice orací pod Veselou za 15 zl. 
   Zahrádka zelná v Třešňovci za 5 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře za 90 zl. 
   Klisna 1 s hříbětem za 20 zl. 
   Krávy 2, ty mají při podsedku zůstati. 
   Dobytka hovězího 6 kusů za 30 zl. 
   Ovec starých 21, jehňat 12 za 30 zl. 
   Svinského dobytka 7, to má zůstati při gruntu. 
 
   Zuzanně zanechává se na díl její: 
   Vinohradu půl achtele s boudou, presem a káděmi v hoře 
Teletinku zaplacený za 90 zl. 
   Více v též hoře čtvrt achtele vinohradu za 40 zl. 
              Summa 130 zl. 
   Dostane se jí doplatiti 53 zl 4 gr. 
             f 279b 
   Anně zanechává se na díl její půl achtele vinohradu v hoře 
Teletinku zaplacený za 90 zl. Dostane se jí doplatiti 93 zl     
4 gr. 
 
   Bětě zanechává se na díl její půl achtele vinohradu i 
s vrchem v Husí hoře za 150 zl. Dostane se jí doplatiti 33 zl   
4 gr. 
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   Pavlovi zanechává se na díl jeho čtvrt roli činžové na 
Strážnicku za 100 zl, roubanice nad Lazy zaplacená za 20 zl. 
   Ta roubanice jest prodaná Honzovi Emrlichovi v té summě, za 
kterouž má platiti od letha 1619 při posudcích po 3 zl. 
 
   NB. Více našlo se těm sirotkům na gruntě 10 Jana Spurného, 
což na Babuši, zůstalou po n[ebožtíku] Janovi Višinkovi, 
kterouž Viktorin za manželku pojal, a což po Kateřině sirotku 
spravedlnosti, kterýž umřel, zůstalo naspátkem na matku 
připadla. Má se ještě z toho gruntu doplatiti 12 zl 22 ½ gr. 
   Za JM Pánem vyšlé spravedlnosti téhož sirotka zemř[eléh]o 
29 zl. 
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             f 283a 
115 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Fryštatského 
 
   Zůstalo po něm sirotků 3, Anna, Kateřina, Zuzanna a 
Kateřina mateř jejich čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 31 s rolí osetou a se vším příslušenstvím, šacován od 
ouřadu v summě 150 zl, za něj dopláceti zůstává 2 zl. 
   Kráva jedna za 6 zl. 
   Jalovice jedna za 4 zl. 
   Ovec starých 16, mladých 13, šacováno za 20 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Nespřejových zapla[cený] za  
40 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu [v] Gruntích za 40 zl, za něj 
doplatiti 2 zl. 
           Summa statku 260 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Za podsedek zaplatiti zůstává 2 zl. 
   Za vinohrad v Gruntích 12 zl. 
   Izákovi Židu do Strážnice půjčených na víno 2 zl 12 gr. 
   Na pohřeb naloženo neboštíkovi 1 zl 15 gr. 
                    Summa dluhu 7 zl 27 gr. 
   Zůstává statku po zaplacení dluhu 252 zl 3 gr. Dělíc ten 
statek na 4 díly, dostane se každému na díl jeho po 63 zl  
5 den Ľ hal. 
             f 283b 
   Toto jeden každý na díl svůj přijímá: 
   Anně zanechává se na díl její čtvrt achtele vinohradu 
v Nespřejových za 40 zl. Dostane se jí doplatiti 23 zl 5 den  
Ľ hal. 
 
   Kateřině čtvrt achtele vinohradu v Gruntích za 40 zl. 
Dostane se jí doplatiti 23 zl 5 den Ľ hal. 
 
   Jiný statek všecken Kateřina, mateř těch dítek, ujala, aby 
je opatrovala i všeho toho užívala do zrostu sirotků. 
   Když sobě srazí dílu svého 63 zl 5 den Ľ hal, dostane se jí 
dopláceti jiným sirot[kům] 109 zl 2 gr 1 den 1 v. Platiti má 
ročně podsedek po 6 zl a za statek převzatý po 2 zl. 
 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového Jakub Svobodníček 
pojav Kateřinu za manželku, položil na místě jejím za podsedek 
a statek peněz 8 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Jakuba 
Svobodníčka za statek peněz položených přijato 9 zl. 
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             f 286a 
116 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Kabeláře 
 
   Zůstalo po něm sirotků 3, Dorota, Barbora, Jan a Margeta 
mateř jejich čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto níže psaných 
věcech: 
   Na podsedku 6 zaplaceného nachází se podle register 21 zl. 
   [Na] vinohradě v Husí hoře čtvrt achtele zaplacený za  
30 zl. 
   Na vinohradě v Šumědi zaplaceného 13 zl. 
                Summa statku 64 zl. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Matyášovi Ostřešovskému do Strážnice za obilí 6 zl. 
   Janovi Chalúpkovi do Radějova 2 zl 4 gr. 
   Michalovi Židu synu Izákovému za obilí dluhu 6 zl, více za   
5 v[ěder] vína po 1 zl 6 gr 6 zl, učiní všeho 12 zl. 
                Summa dluhu 20 zl 4 gr. 
   Zůstává statku po zaplacení dluhu za 43 zl 26 gr. Dělíc to 
na 4 díly, dostane se každému po 10 zl 29 gr. 
 
   To všechno zanecháno mateři těch dítek, aby je opatrovala, 
šatky na ně jednala a jim ročně platila z podsedku po 3 zl a 
z vinohradu podle úrody po 2 zl. 
   Matka sráží sobě dílu svého 10 zl 29 gr, dostane se 
dopláceti 32 zl 27 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1617 za fojta Martina Kašparového přijato z statku 
n[ebožtíka] Jana Narka 2 zl. 
             f 286b 
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového Margeta, mateř 
těch sirotků, prodala ten vinohrad v Šumědi Matějovi 
Liboměřskýmu za 40 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. 
   Téhož letha Matěj Liboměřský položil za ten vinohrad 2 zl. 
   Téhož leta prodala matka svrchu psaná vinohrad v Husí hoře 
Urbanovi Čejkovskému za summu 30 zl. Závdanku dal Urban 
Margetě 7 zl. Ty jest přijala Margeta na díl svůj, platiti to 
se má po 2 zl. 
   Letha 1624 za fojta Martina Kašparového Matěj Liboměřský 
položil za vinoh[rad] v hoře Šumědi dvojích peněz 4 zl. Ty 
zůstávají za ouřadem radějovským.  
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             f 288a 
[117] S[irotci] n[ebožtíka] Václava Vsetínského 
 
   Jest těch sirotků 2, Jan a Pavel a Kateřina mateř jejich 
jest třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Půl podsedku zaplaceného v summě 20 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Šumědi zaplacený za 30 zl. 
   Vína zůstalého po n[ebožtíkovi] 3 vě[dra] prodáno jest za   
6 zl. 
               Summa 59 zl. 
   Z toho se dluhův zaplatiti [má] totiž 4 zl, zůstává statku 
55 zl. Dělíc tu summu na 3 díly, dostane se po 18 zl 10 gr. 
   Ten statek všecken Kateřina ujímá, po sražení dílu jejího 
dostane se sirotkům doplatiti 36 zl 20 gr. Platiti má za 
podsedek od letha 1617 po 1 zl a za vinohrad od téhož letha po 
2 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Za 3 vě[dra] vína prodaného přijato 9 zl. Z toho zaplaceno 
dluhu 4 zl a za mateří zůstalo těch peněz 5 zl. 
             f 288b 
   Letha Páně 1617 za fojta Martina Kašparového od Pavla 
Němčanského za grunt přijato 1 zl. Ten 1 zl jest vydán 
Kateřině na chování sirotka. 
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Pavla 
Němčanského za grunt přijato 1 zl. 
 
   NB. Ten Jan sirotek umřel a Kateřina, mateř těch s[irotků], 
neproměníc stavu svého vdovského umřela také a ta spravedlnost 
připadla na Pavla, syna jejího. 
   Přibylo tomu sirotku za 3 vě[dra] vína utěženého leta 1618, 
to jest prodáno za 7 zl 22 ½ gr. 
   Více za víno, kteréž n[ebožka] Kateřina prodala, zůstalo 
3 zl 7 ½ gr. 
   Více zůstalo po též Kateřině, mateři sirotka, šatů ložných 
pernatých 3 kusy a jiné některé šaty vetché plátěnné, kteréž 
ouřad pošacovali za 6 zl. To mají prodati a peníze sirotku 
odvésti. 
   Ty šaty podle pošacování ujal Mikuláš Rabáček i s jinými 
věcmi za těch 6 zl. Ty má při posudku letha 1619 položiti. 
   Summa tomu sirotku mimo to, což matka 6 zl utratila, 
náleží. 
 
   Z toho zaplaceni tito dluhové: 
   Na kostel strážnický poručených 2 zl. 
   Na pohřeb její utraceno 22 ½ gr. 
   Útraty při spravování statku ouřadu a písaři 15 gr. 
   Od sklepu a presování vína 3 zl 15 gr. 
   Po zaplacení dluhu zůstává statku tomu sirotku [neuvedeno]. 
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   Příjem a vydání: 
   Za grunt od Pavla Němčanského 1 zl. 
   Za víno prodané přijato peněz 11 zl. Dáno z nich na kostel 
strážnický podle poručenství 2 zl. 
   Utraceno při spravování statku a písaři dáno 15 gr. 
   Od sklepu a presování vína [neuvedeno]. 
             f 289a 
   Za ouřadem zůstává hotových 7 zl 15 gr. 
   Na chování sirotka dáno Mikulášovi Rabáčkovi 1 zl. 
   NB. Vinohradu v Šumědi má užívati Mikuláš Rabáček do zrostu 
sirotka. 
   Z dovolení pana ouředníka půjčeno Mikulášovi Rabáčkovi     
2 zl. 
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             f 290a 
[118] S[irotci] n[ebožtíka] Václava Janečky 
 
   Jest sirotků 2, Dorota a Ondra a Dorota matka jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 69 vyplaceného a vyděleného nachází se 42 zl. 
   Na vinohradě v hoře Pomykalce zaplaceného, kterýž drží Jan 
Červenka, nachází se 6 zl. 
   Na vinohradě v Staré hoře na Lhotsku, kterýž drží Martin 
Sovků, zaplaceného 13 zl. 
   Vinohrad v hoře Veselé na Strážnicku za 60 zl. 
                   Summa statku 121 zl. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Do Fryštátu bratru jeho dluhu zůstalo 18 zl. 
   Michalovi koželuhovi do Strážnice Židovi 14 zl. 
   Matoušovi Velickému půjčených 3 zl. 
   Drobných dluhův rozličných zůstalo 3 zl 10 ½ gr. 
   Na pohřeb vynaloženo neboštíkovi 1 zl 7 ½ gr. 
   Od spravení statku a rozdílů učiněných dáno 12 gr. 
                        Summa dluhův 40 zl. 
   Po zaplacení dluhův zůstává statku čistého na díly 81 zl, 
dělíc to na 3 díly, dostane se každému po 27 zl. 
 
   Dorota, matka těch sirotků, přijímá na díl svůj peněz 
hotových za vinohrad prodaný a z podsedku přijatých vzala    
23 zl, dostane se jí doplatiti na díl její 4 zl. Ty bude bráti 
z pokládaných peněz s sirotky, dítkami svými. 
             f 290b 
   Příjem a vydání: 
   Za vinohrad v hoře Veselé na Strážnicku prodaný za 60 zl. 
   Z gruntu 69 peněz ročních 3 zl. 
   Michalovi Židu koželuhovi do Strážnice dáno 14 zl. 
   Matoušovi Velickému dluhu dáno 3 zl. 
   Rozličných dluhů drobných zaplaceno 3 zl 10 ½ gr. 
   Na pohřeb naloženo neboštíkovi 1 zl 7 ½ gr. 
   Od spravování statku a od rozdílů 12 gr. 
   Dorotě mateři dáno na díl její peněz hotových 23 zl. 
 
   NB. Ondra Popelka má za sebou míti peněz hotových 18 zl. Ty 
má ouřadu odvést na zaplacení dluhu do Fryštáku po 
n[ebožtíkovi] zůstalého. 
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             f 292a 
[119] S[irotek] n[ebožtíka] Jíry Šnalového 
 
   Zůstal po něm sirotek 1, Anna a Kateřina mateř jeho 
s těžkým životem druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 73 zaplaceného nachází se i s závdankem 20 zl. 
   Klisna stará 1 šacovaná na 6 zl. 
   Klisna mladší 1 šacovaná za 7 zl. 
   Hříbě malé 1 šacované za 2 zl. 
   Vůž špatný šacován za 7 zl. 
   Ovec starých i mladých 37 po 1 zl s jehňaty činí 37 zl. 
            Summa statku 79 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Honzovi Emrlichovi peněz půjčených dluhu 8 zl. 
   Jírovi pacholku Honzovému dluhu 1 zl 15 gr 1 den. 
   Janovi Sovkovi půjčených 1 zl. 
   Martinovi Sovkovému za klisnu dlužen zůstal 2 zl. 
   Jírovi Děvečkovému za seno 22 gr. 
   Mikulášovi Poláchovému od dělání sekaniny 20 gr. 
         Summa dluhův 13 zl 28 gr 1 den. 
   Po zaplacení dluhu zůstává statku čistého za 65 zl 1 gr     
6 den. To dělíc na 3 díly, dostane se každému na díl jeho i  
s tím, kteréž ještě není narozeno, po 21 zl 20 gr 4 den ½ hal. 
 
             f 292b 
   Na zaplacení těch dluhů zanechány 12 klisny za 13 zl. 
   Vůz špatný na týž dluhy zanechán za 7 zl. 
   A cožkoli peněz zbude, to se na sirotky zanechá. 
 
   Kateřina, matka těch sirotků, přijala na díl svůj: 
   Podsedek a což na něm zaplaceného, totiž 20 zl. Dopláceti 
jej bude povinna podle zápisu do vyplnění 11 zl po 2 zl. 
   Hříbě 1 přijala za 2 zl. 
   Ovec starých i mladých s jehňaty 37 za 37 zl. 
                   Summa, což Kateřina matka přijímá za 59 zl.    
   Sráží sobě dílu svého 21 zl 20 gr 4 den ½ hal, dostane se 
jí doplatiti sirotkům 37 zl 9 gr 3 den. Platiti má za ten 
převzatý statek po 3 zl a za podsedek po 2 zl. 
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   Příjem a vydání: 
   Za 2 klisny, jednu starou a druhou mladou, prodané 13 zl. 
   Za vůz vetchý prodaný přijato 7 zl. 
   Z toho zaplaceno dluhu Honzovi Emrlichovi 8 zl. 
   Jírovi pacholku Emrlichovému 1 zl 15 gr 1 den. 
   Janovi Sovkovi 1 zl. 
   Martinovi Sovkovi za klisnu 2 zl. 
   Jírovi Děvečkovému za seno 23 gr. 
   Mikulášovi Poláchovému od dělání sekaniny 20 gr. 
   Od rozdílů a spravení statku dáno 8 gr. 
   Ostatek za ouřadem zůstává hotových 5 zl 23 gr 6 den. 
 
   Z těch hotových peněz půjčeno Kateřině, mateři těch 
sirotků, když v šestinedělích ležela, na vychování její 2 R. 
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             f 294a 
[120] S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Nezdenského 
 
   Zůstalo sirotků 5, Jan, Jura, Mikuláš, Pavel, Margeta a 
Margeta matka šestá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 49 zaplaceného 60 zl. 
   Na vinohradě v Nespřijových zaplaceno 14 zl. 
   Na vinohradě v Střešňovci, který Jan syn drží, 19 zl. 
   Na gruntě 23 Martina Lejchy náleží jim 70 zl. 
   Na vinohradě v Kuní hoře na Kněždubsku, kterýž drží Mikuláš 
Odrola, 78 zl. 
   Mentýk šacován za 3 zl. 
   Na gruntě 2 Filovém v Lideřovicích na posled[ních] 
pen[ězích] 9 zl. 
   Košík v Kněždubě za krávu dlužen 2 zl. 
   Kráva 1 s teletem letoší za 7 zl. 
   Sviní 9 malých i větších za 6 zl.        

                 Summa všeho statku 268 zl. 
 
   Z toho se dluhové tito zaplatiti mají: 
   Davidovi Volavkovému Židu v Strážnici 5 zl. 
   Michalovi Židu koželuhovému bratru 24 gr. 
   Janovi Kachníkovi za 3 desky po 9 kr 11 gr 5 den. 
   Jírovi Vávrovému za 1 desku 3 gr 6 den. 
   Ambrožovi Bednáři, klíčníku panskému 15 gr. 
   Krejčířům co jim do cechu dlužen zůstal 1 zl 23 gr. 
          Summa dluhů 8 zl 25 gr 2 den. 
   Ty dluhy se mají při posudcích z peněz pokládaných 
zaplatiti. 
             f 294b 
   Po zaplacení dluhův zůstane čistého statku 259 zl 4 gr  
5 den. To dělíc na 6 dílů, dostane se každému na díl jeho po   
43 zl 5 gr 1 ½ den. 
 
   Toto na díly každému dáno: 
   Margeta, matka těch sirotků, ujala grunt, kterýž má 
doplatiti, jakž v registřích purkrechtních zapsáno jest. A 
místo závdanku porazila sobě dílu svého na témž gruntě 42 zl. 
   Více přijala krávu s teletem za 7 zl. 
   Sviní malých i větších za 3 zl. 
           Summa, což matka přijímá 52 zl. 
   Porazíc dílu svého 43 zl 5 gr 1 ½ den, zůstává doplatiti 
sirotkům 8 zl 24 gr 5 ½ den, placením od letha 1618 po 2 zl. 
 
   Jan na díl svůj toto přijímá: 
   Na vinohradě v Střešňovci zaplaceného 19 zl. 
   Dobytka svinského za 3 zl. 
   Mentýk po otci za 3 zl. 
              Summa, což Jan přijímá 25 zl. 
   Dostane se mu doplatiti na díl jeho 18 zl 5 gr 1 ½ den. 
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   Jírovi, Mikulášovi, Pavlovi a Margetě každému dílů jejich 
po 43 zl 5 gr 1 ½ den. 
             f 295a 
   Ta summa nachází se na těchto níže psaných věcech: 
   Na gruntě 49, kterýž ujala matka Margeta 18 zl. 
   Na gruntě 23 Martina Lejchy 70 zl. 
   Na vinohradě v Kuní hoře na Kněždubsku 78 zl. 
   Na vinohradě v Nespřejových 14 zl. 
   Na Košíkovi v Kněždubě dluhu 2 zl. 
   Mateř dopláceti má za převzatý statek 8 zl 24 gr 5 ½ den. 
   Na gruntě 2, na němž Filip Vašeců v Lideřovicích, 9 zl. 
          [Summa] 199 zl 24 gr 1 ½ den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha Páně 1618 za fojta Martina Kašparového od Martina 
Lejzového[!] za grunt přijato 5 zl. 
   Od Mikuláše Odrole za vinohrad v Kuní hoře přijato 4 zl. 
   Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných 8 zl 25 gr 2 den. 
   Za ouřadem zůstává 4 gr 5 den. 
   Letha Páně 1620 za fojta Martina Kašparového přijato od 
mateře za převzatý statek 2 zl 15 gr. 
 
   Z toho dáno od školy, co se Mikuláš a Jura učili v Nivnici 
ve škole, 2 zl 15 gr. 
   Mikuláš sirotek tento jsouc v Radějově u otčíma svého, 
uhodil kamenem Ondru, syna Jana Nožičkového, v hlavu, že od 
hojení toho pacholete Ondry otčím těch sirotků barvíři dáti 
musil 3 zl 15 gr. Ty se z dílu téhož Mikuláše poraziti a 
otčímovi navrátiti mají. 
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             f 296a 
[121] S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Hanzlové[ho] 
 
   Jest sirotků 4, Jura, Anka, Kateřina, Jan a Margeta mateř 
jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech: 
   Na gruntě 11 zaplaceného 24 zl. 
   Na vinohradě v hoře Gruntích 18 zl. 
   Dobytka hovězího, telat ročních dvý za 5 zl. 
         Summa všeho statku činí 47 zl. 
   Tito dluhové se nacházejí: 
   Václavovi Michalovému dluhu 2 zl 15 gr. 
   Jírovi Drusovi do Vrbky za obilí 5 zl. 
                   Summa dluhů činí 7 zl 15 gr. 
   Sejmúce ty dluhy z statku napřed psaného, zůstane čistého 
statku 39 zl 15 gr. To dělíc na 5 dílů, dostane se na jeden 
díl 7 zl 27 gr. 
 
   Jura Ondrů pojmouce sobě Margetu, mateř těch sirotkův, ten 
všecken statek ujal a porazíce sobě díl po manželce své, 
sirotkům zaplatiti má při každých posudcích po 2 zl. 
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             f 297a 
[122] S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Holých 
 
   K tomu statku jsou sirotci tito: Anna a Kateřina matka 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na těchto věcech: 
   Na gruntě 61 zaplaceného 31 zl. 
   Vinohrad v hoře Telecinku krajina zaplacená, šacuje se za  
50 zl. 
         Summa všeho statku činí 81 zl.  
   Tito dluhové se nacházejí: 
   Jírovi Zálešákovi dluhu 1 zl 4 gr. 
   Michalovi Židu do Strážnice 2 zl 22 gr. 
   Janovi Krejčířovi 16 gr 2 den. 
   Ondrovi Pánkovému 6 gr. 
   Mojžíšovi Danielovému Židu za obilí 7 zl. 
        Summa dluhu činí 11 zl 18 gr 2 den. 
   Sejmouce ty dluhy, zůstane čistého statku 69 zl 11 gr  
5 den. Dělíc na dva díly, přijde na jeden díl po 34 zl 20 gr  
6 den. 
 
   Kateřina, matka toho sirotka, přijala vinohrad v hoře 
Telecinku v sumě 50 zl, placením podle ourody po 3 zl. A 
porazila sobě dílu svého na týmž vinohradě 34 zl 20 gr 6 den. 
Zůstane sirotku dopláceti 15 zl 9 gr 1 den. 
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             f 299a 
[123] S[irotci] n[ebožtíka] Jakubovi Ivanovským 
 
   Zůstalo sirotků po něm dvý, Václav, Kateřina a Margeta 
matka jejich třetí. 
   Vyhledalo se spravedlnosti jim: 
   Na podsedku 12 zaplaceného 28 zl. 
   Dělíc na 3 díly, dostane se po 9 zl 10 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Ondry Zlivického přijato závdanku za grunt 3 zl. Ty 
přijala Margetha matka na díl svůj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      219 
             f 300a 
[124] S[irotci] n[ebožtíka] Šimka Neřádové[ho] 
 
   Zůstalo sirotek 1, Kateřina a Anna matka druhá. 
   Vyhledalo se spravedlnosti jim: 
   Podsedek 24 zaplacený za 76 zl. 
   Na čtvrti achteli vinohradu v hoře Gruntích, který drží 
Jíra Ondra zaplaceného 21 zl. 
   Na krajině v hoře Beraních zaplaceného 65 zl. 
   Na 1 gruntě Václava Martina Matějkového peněz nedobraných 
zůstává 18 zl. 
                   Summa statku 180 zl. 
   Dělíc na dva díly, dostane se po 90 zl. 
 
   Anna matka přijímá na díl svůj: 
   Podsedek zaplacený za 76 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Gruntích za 21 zl. 
                    Summa toho, což na svůj díl přijímá 96 zl. 
   Srazíce dílu svého 90 zl, doplatiti má sirotku 6 zl. 
 
   NB. Mimo ten poznamenaný statek nachází se ještě nápadu 
v statku Ondry Stožka po otci téhož Jana [Šimkovi Neřádovi], 
jakož v tom statku Stožkovském poznamenáno stojí jmenovitě. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1624 za fojta Martina Kašparového přijato jest 
z statku Ondry Stožka za krajinu vinoh[radu] v Beraní hoře, 
kteréž položil Ondra Žáků, totiž 5 zl. Ty sou vydané Jírovi 
Jana Ondrových na díl Anny matky a manželky jeho. 
   Letha 1625 za fojta Martina Kašparového z statku Ondry 
Stožka nápadu svrchu psaného přijato 5 zl. Ty sou vydané 
Jírovi Jana Ondrového na díl Anny, manželky jeho. 
   Letha 1632 za fojta Martina Kašparového Vácslav Mračnů 
položil za krajinu vinohradu v Beraní hoře peněz ročních 
dvojích, který Jíra Jana Ondrového přijal 6 zl 15 gr. 
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             f 302a 
[125] S[irotci] n[ebožtíka] Urbana Polácha 
 
   Zůstal po něm sirotek 1, Anna a Aneška matka druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti: 
   Na gruntě 33 zaplaceného 33 zl. 
          Summa ut s[upr]a. 
   Dělíc na dva díly, dostane se po 16 zl 15 gr. 
 
   Aneška ujala grunt a na něm sobě dílu svého 16 zl 15 gr 
porazila. Ostatek má platiti sirotku, když se první peníze na 
tom gruntě vyplatí, po 3 zl. 
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             f 303a 
[126] S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vachalce 
 
   Zůstalo po něm sirotků 3, Zuzanna, Dorota, Kateřina a Anna 
matka jejich čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 32 zaplacený za 80 zl. 
   Na achteli vinohradu na Lhotsku v Šumbercích zapl[aceného] 
51 zl. 
   Na půl achteli vinoh[radu] také v Šumb[ercích] 
zapl[aceného] 8 zl 11 gr 4 den. Ty oba vinoh[rady] drží matka 
těch sirotkův. 
   Na gruntě ve Lhotě, jak Bartoň Hořinka býval, zaplaceného 
zůstává 20 zl. 
      Summa všeho statku 159 zl 11 gr 4 den. 
   Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se po 39 zl 25 gr 2 den 
víd. 
 
   Anna matka porazila díl svůj na achteli vinoh[radu] na 
Lhotsku v Šumbercích. 
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             f 304a 
[127] S[tatek] n[ebožky] Anny, vdovy pozůstalé po 
      n[ebožtíkovi] Jurovi Vaňkovém 
 
   Grunt podsedek požár prodaný jest od fojta a starších 
Janovi Hrbatému s některými přídavkami, totiž dvěma koňmi,    
1 hříbětem, pluhem, železy a bránami, podělkem rži pod Husími 
horami, podělkem ječmene pod Stračinkami, podělkem ovsa nad 
Zelnicemi za summu 140 zl. 
   Tolikéž prodali jemu tyto roubanice: 
   Louku orací pod Kamennými doly zaplacenú za 15 zl. 
   Roubanici orací slove Štěrtovskou v Žadovcích za 20 zl. 
   Roubanici orací v Kotrčce zaplacená za 30 zl. 
   Roubanici v Sklenářích za 1 zl. 
   Zelnička za 4 zl. 
             Čehož všeho učiní za summu 210 zl. 
   Závdanku od téhož Jana Hrbatého přijato jest 12 zl a 
platiti jej má rok po roku po 8 zl. 
   Za dvě krávy prodané přijato 13 zl. 
   Za 1 jalůvku prodanou 2 zl 15 gr. 
   Za ovce prodané utrženo 5 zl. 
   Za dobytek svinský prodaný utrženo 4 zl 6 gr. 
   Vinoh[rad] půl achtele v hoře Beraní prodaný jest Martinovi 
Poleškovi za summu 86 zl, závdanku dal 6 zl a platiti má po  
4 zl. 
   Druhý vinoh[rad] půl achtele v hoře Beraní prodaný jest 
Martinovi Kašparové[mu] za summu 90 zl, závdanku dal 6 zl, 
platiti má po 4 zl. 
   Za 4 m[ěřice] súržice po 26 gr Mathouš Benků dlužen 3 zl   
14 gr. 
   Za 4 m[ěřice] súržice po 26 gr Jan Chalúpka dlužen 3 zl    
14 gr. 
   Za 4 m[ěřice] súržice po 26 gr za hotový prodaný přijato    
3 zl 14 gr. 
          Pars 421 zl 3 gr. 
             f 304b 
   Za 9 m[ěřic] rži po 20 gr Martin Kašparů dlužen zůstává  
6 zl. 
   Za 8 m[ěřic] rži po 20 gr Jan Chalúpka dlužen zůstává 5 zl 
10 gr. 
   Za 1 m[ěřici] rži po 20 gr Jura Vávra dlužen jest 20 gr. 
                Pars 12 zl. 
   Summa hotového statku 433 zl 3 gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatily: 
   Jeho [Milosti] Pánu do důchodův za 2 m[ěřice] rži po 1 zl   
6 gr zaplacené 2 zl 12 gr. 
   Panu Janovi Stařínskýmu za 4 m[ěřice] rži po 1 zl 15 gr 
zapl[aceno] 6 zl. 
   Na pohřeb utraceno 1 zl 10 gr. 
   Berně zasedělé 18 gr. 
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   Knězi Danielovi za skopec dáno 1 zl 15 gr. 
   Od dělání plátna dáno 22 gr, to plátno dětem rozdáno jest 
na košile. 
   Kateřině sirotku na boty 22 gr. 
   Formanům co obilí s pole vozili 18 gr. 
   Nákladu na vinohrady letha 1620 vynaloženo 12 zl 11 gr      
2 den. 
   Utěženo bylo polufodří vína a složeno v městě, když lid 
císařský tu přes zimu leželi, to víno vypili. 
       Summa všeho vydání 26 zl 8 gr 2 den. 
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             f 306a 
[128] S[irotci] n[ebožtíka] Martina Matulíka 
 
   K tomu statku jsou sirotek 1, Pavel a matka druhá Anna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt podsedek 68 zaplacený za 40 zl. 
   V Střešňovci 12 jar kreftů vinoh[rad] zaplacený za 80 zl. 
             Summa všeho statku 120 zl. 
 
   Z toho se dluhové zaplatiti mají: 
   Mathoušovi panskýmu sečkáři dluhu 6 zl. 
   Ambruzkovi Bednáři za 3 m[ěřice] rži 2 zl. 
              Summa dluhu 9 zl. 
   Zůstává čistého statku po zaplacení dluhu 111 zl. Dělíc na 
dva díly, dostane se po 55 zl 15 gr. 
 
   Anna matka přijala:  
   Podsedek za 40 zl. 
   V Střešňovci 6 kreftů vinoh[rad] za 40 zl. 
                                Summa toho, což přijímá 80 zl.    
   Porazíce sobě dílu svého 55 zl 15 gr, zůstává dopláceti  
24 zl 15 gr, placením po 4 zl. 
 
   Pavlovi zanechává se 6 kreftů vinoh[rad] v Střešňovci za  
40 zl. Zůstává se jemu doplatiti 15 zl 15 gr. 
 
   Toho vinoh[radu] matka má užívati až do zrostu sirotka a má 
sirotka opatrovati, na něj šaty jednati. 
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             f 308a 
[129] S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Knápka 
 
   Zůstalo po něm sirotků trý, Jan, Dorota, Matěj a Kateřina 
matka jejich čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na 77 gruntu půl podsedku zaplaceného 26 zl. 
   Na čtvrt achteli vinoh[radu] v hoře Fryzácích zaplacené[ho] 
16 zl 23 gr. 
   Včely 9 oulů po 2 zl - 18 zl. 
   V Sudoměřic[ích] nápadu, vyptati se. 
          Summa všeho statku 54 zl 22 ½ gr. 
   Dělíc to na 4 díly, dostane se po 13 zl 20 gr 4 ½ den. 
 
   Kateřina matka ujímati: 
   Půl podsedku za 26 zl. 
   Včely 9 oulů po 2 zl za 18 zl. 
                     Summa což učiní 44 zl. 
   Porazíc dílu svého 13 zl 20 gr 4 ½ den, zůstává sirotkům 
doplatiti 30 zl 19 gr 2 ½ den, placením po 3 zl.  
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             f 310a 
[130] S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Bešťáka 
 
   Zůstalo sirotků po něm dvý, Václav a Pavel. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt podsedek 63 zaplacený za 50 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Nepřejově zaplacený, který 
prodán jest Staňkovi Bešťákovi za summu 50 zl, platiti jej má 
podle ourody po 3 zl. 
   Na gruntě 19 Balcara Bernata peněz nedobraných 7 zl. 
            Summa všeho statku činí 107 zl. 
   Dělíc na dva díly, dostane se po 53 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Staňka Bešťáka závdanku za vinoh[rad] v Nepřejových. 
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             f 311a 
[131] S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Tesaře 
 
   Zůstalo po něm sirotků 5, Mikuláš, Anna, Kača, Zuzanna a 
Babuše. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 9 zaplaceného 29 zl. 
   Na půl achteli vinoh[radu] v hoře Gruntích zaplaceného    
19 zl. Ten vinoh[rad] polovici drží Mikuláš a polovici Annka. 
                            Summa statku 48 zl. 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Šimkovi Tesařovému do Strážnice za 3 m[ěřice] žita po 1 zl 
15 gr učiní 4 zl 15 gr. 
   Mathoušovi sečkaři panskýmu 10 zl. 
   Matějovi Šimkovému 6 zl 15 gr. 
           Summa dluhův činí 21 zl. 
   Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 27 zl. Dělíc na 
pět dílů, dostane se po 5 zl 12 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1623 za fojta Martina Kašparového od Jana Kokše 
přijato jest peněz závdanku 7 zl 15 gr. Ty sou vydané 
z poručení p[ana] Tobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na 
Strážnici, Mikulášovi sirotku na díl jeho. 
 
   NB. Při prodaji nadepsaného gruntu vyděláno jest na něm, 
jakž v registřích purgkrechtních zapsáno stojí, summy [kteráž 
se má tolikéž na svrchu psaných 5 dílů rozděliti] jmenovitě  
20 zl. 
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             f 313a 
[132] S[irotci] n[ebožtíka] Matějovi Morousovi 
 
   K tomu statku jest sirotků dvý, Kateřina a Anna a matka 
jejich Zuzanna třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti a statku toto: 
   Podsedek shořelý 3 od konce, s roubanicemi třemi,  
v Žadovci 1, v Šrancích koutek druhá a pod Hájem třetí v summě 
100 zl. 
   Čtvrt roli neobseté na Strážnicku v summě 100 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu] v hoře Telecinku s búdou, presem,  
s dvěma káděmi v summě 100 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplacený v sumě 110 zl.  
Ten jest prodán Pavlovi Němčanskému za tu s[umu] ut s[upr]a. 
Závdanku dáti má 4 zl a platiti rok po roku po 4 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu] v hoře Beraní  zaplacený v summě 
110 zl. Ten jest prodán Thobiášovi Kopřivovi za túž summu ut 
s[upr]a. Závdanku dáti má 6 zl a platiti má rok po roku po  
6 zl. 
           Summa všeho statku učiní 510 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Pavlovi Tučkovi půjčených peněz 6 zl. 
   Bratru Janovi Cedronovi za 2 v[ědra] vína 12 zl. 
   Též jemu za 1 m[ěřici] rži 1 zl. 
                  Summa dluhův učiní 19 zl. 
   Sejmouce dluhy, zůstává čistého statku 491 zl. Dělíc tu 
summu na tři díly, dostane se na každý díl po 163 zl 20 gr. 
             f 313b 
   Toto každý na díl svůj přijímá: 
   Anna matka toto přijala: 
   Podsedek No 3 od konce shořelý se třema roubanicemi, jakž 
napřed psáno jest, v summě 100 zl. 
   Čtvrt roli neobseté na Strážnicku v summě 100 zl. 
   Půl achtele vinohradu v hoře Telecinku s búdou, presem a 
káděmi, jakož napřed ut s[upr]a, v summě 100 zl. 

               Summa, což na díl svůj přijala 300 zl.  
   Srazíce dílu svého 163 zl 20 gr, zůstane sirotkům dopláceti 
136 zl 10 gr, placením počna při prvních Vánocích letha 1622 
po 10 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Thobiáše Kopřivy závdanku za vino[rad] v hoře Beraní 
přijato 6 zl. 
   Ty jsou vydány Martinovi Bendinskému na místě manželky jeho 
do st[atku] B[ratra] Jana Cedrona. 
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             f 316a 
[133] S[irotci] n[ebožtíka] Jury Sovkového 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Kateřina a matka Kuna 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek 21 se třema rúbanicemi činžovými, jeden slove na 
Kotrčce, druhá v Strešňovci a třetí v Lipenským žlebě v summě 
200 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Beraní s půl búdou, půl 
presem a 1 kádí v summě 90 zl. 
   Na vinohradě Jana Hrbatýho v hoře slove Gruntích peněz 
k doplacení povinných 94 zl, placením rok po roku, uroď se neb 
neuroď, po 6 zl. 
   Dluhu na Anně Prahanusce za vína, což nebožtík Jura Sovka 
jí 2 b[ečky] byl svěřil, každá bečka po 47 zl a na to dala  
20 zl. Zůstává ještě doplatiti 74 zl. 
               Summa všeho statku učiní 458 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Janovi Auerfírovi 1 zl 12 gr. 
            Zůstává čistého statku 456 zl 18 gr. 
   Dělíc to na dva díly, dostane se na jeden díl 228 zl 9 gr. 
 
   Anna matka toto na svůj díl přijala: 
   Podsedek s roubanicemi, jakž napřed rozepsáno jest, ujala 
v summě 200 zl. 
   Čtvrt achtele vinoh[radu] v hoře Beraní, jakž také napřed 
rozepsáno jest, v summě 90 zl. 
   Summa toho, což na díl svůj přijímá, 290 zl. 
   Sejmouce s toho, což na její díl 220 zl 9 gr přijde, 
zůstane dopláceti sirotku 61 zl 21 gr, placením počna letha 
1622 při Vánocích po 8 zl. 
             f 316b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1623 za fojta Martina Kašparového přijato jest od 
Anny Prahanusky za ty 2 bečky vína 60 zl. 
   A jakož jest ještě měla táž Anna Prahanuska za takové vína 
14 zl doplatiti, takové peníze [poněvadž jsou jí týž vína od 
lidu vojenskýho vzaté a ona jich ničím neužila] jsou jí od 
Kuny vdovy pasírované. A tak jak těch 14 zl, tak tolikéž i 
těch ut s[upr]a 60 zl týž Kuně vdově na díl její připsány 
jsou. 
   Letha 1625 za fojta Martina Kašparového přijato jest od 
Jana Hrbatého za vinohrad v Gruntech 3 zl. 
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             f 318a 
[134] S[irotci] n[ebožtíka] Mathouše Velického 
 
   Zůstal sirotek jeden, Zuzanna a Alžběta matka druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti: 
   Půl achtele vinohradu v hoře Beraní zaplacený, ten jest 
prodán Janovi Hrbatému za summu 85 zl, závdanku 5 zl, platiti 
jej má po 4 zl. 
    
   Dluhové po něm zůstaly, které se zaplatiti mají: 
   Janovi Chalúpkovi za 1 m[ěřici] žita 5 zl. 
   Ondrovi Žákovi 5 zl. 
                        Summa dluhův 10 zl. 
   Zůstává čistého statku za 75 zl. Dělíc to na dva díly, 
dostane se po 37 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Od Jana Hrbatého závdanku za vinoh[rad] v hoře Beraní 
přijato 5 zl. Ty jsou vydány na dluh Janovi Chalúpkovi. 
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             f 319a 
[135] S[irotci] n[ebožtíka] Jury Křižanového 
 
   Zůstal po něm sirotek jeden, Kateřina. 
 
   Na podsedku 21 zaplaceného 38 zl. 
   Krajina půl achtele v hoře Beraní zaplacená za 100 zl. 
   Za 5 věder vína utěženého po 7 zl v 35 zl. 
                     Summa všeho statku 173 zl. 
   Z toho dáno za pětítku pro víno 1 zl 15 gr. 
 
   Ta krajina půl achtele v hoře Beraní puštěna k užívání 
Pavlovi Křižanovému na ten spůsob, aby sirotka choval a 
opatroval až do zrostu jejího. 
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             f 320a 
[136] S[tatek] n[ebožtíka] Ondry Pánka 
 
   Neostalo žádných sirotkův. 
 
   Na gruntě 53 zaplaceného 94 zl 23 gr 4 den. 
   Dva vinohrady po půl achteli v hoře Telecincích s búdou, 
presem, káděmi zaplacený za 200 zl. 
   Roli Nivka v polích strážnických u Dubravky za 20 zl. 
   Loučka orací pod Kamennými doly za 15 zl. 
   Roubanice pod Veselou za 10 zl. 
   Roubanice v Sklenářích za 10 zl. 
   Roubanice v Střešňovci za 3 zl. 
   Nádavek za Hliníky za 12 zl. 
    Summa všeho toho statku 364 zl 23 gr 4 den. 
 
   K tomu statku právo má Urban Ambrů tímto spůsobem, že jest 
měl Zuzannu, vlastní sestru n[ebožtíka] Ondry Pánka, a táž 
Zuzanna manželka jeho přečkala živobytím téhož Ondru Pánka i 
dceru jeho Kateřinu, protož po tej Kateřině týž statek svrchu 
psaný jakožto na tetku vlastní připadl. 
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             f 323a 
[137] S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Žákového 
 
   Zůstalo po něm sirotků 3, Jíra, Anna, Zuzanna a Kateřina 
mateř jejich čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Podsedek [v počtu 53] a což na něm, i s tím, což k němu 
přináleží, zaplaceného jest našlo se za 177 zl 2 gr 3 ½ den. 
   Loučka u Kamenných dolů zaplacená za 10 zl. 
   Louka za salašem zaplacená za 15 zl. 
   Roubanice Ožvaldovská na Kotrčce za 20 zl. 
   Roubanice 2 v Žadovcích po 5 zl činí 10 zl. 
   Roubanice orací pod Veselou za 3 zl. 
   Štěpnice pod Bečínem za 4 zl. 
   Čtvrt roli na Strážnicku v sedlském poli zaplacená za  
80 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu s boudou a jednou kadečkou v Beraní 
hoře zaplacený ve 100 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře slove Krajina a na 
něm zaplaceného mimo škodování podle prodaje učiněného, což 
dopláceti zůstává, totiž 42 zl. 
   Dobytka svinského 7 kusů v 7 zl. 
   Včel 15 klátův po 1 zl činí 12 zl 24 gr 5 den. 
      Summa všeho statku činí 480 zl 28 gr 1 ½ den. 
    
   Tito dluhové se nacházejí: 
   P[anu] Adamovi Šamberkovi do Lhoty Tvarožné 2 zl. 
   Na Vrbovce za dílo 9 zl.        f 323b 
   Na Starou Tuří dluhu 2 zl. 
   Za podstavení roli na Strážnicku 10 zl. 
                   Summa dluhův činí 23 zl. 
   Po zaplacení dluhův zůstává statku čistého za 457 zl 28 gr  
1 ½ den. Rozdělíc tu summu na 4 díly, dostane se jednomu 
každému z nich po 114 zl 14 gr 3 den 1 víd. 
 
   Toto každý z nich na díl svůj přijímá: 
   Jíra syn:  
   Čtvrt achtele vinohradu v Beraní hoře podle poručenství 
neb[ožtíka] otce v summě 100 zl. 
   Roubanice 12 v Žadovcích ve 10 zl. 
   Na vinohradě v hoře Beraní na doplnění dílu jeho vykázáno 
jemu 4 zl 14 gr 3 den 1 víd. 
        Summa, což Jíra na díl svůj přijímá, činí 114 zl 14 gr 
3 den 1 víd. 
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   Kateřina, mateř sirotkův těchto, mimo zaplacení všech 
dluhův napřed rozepsaných přijímá všecken ten ut s[upr]a 
statek a kromě vykázání dílu Jíry syna jejího, kteréhož 
v summě učiní 343 zl 13 gr 4 ½ den. Porazíc dílu svého 114 zl 
14 gr 3 den 1 víd, zůstává dopláceti sirotkom dvěma, Anně a 
Zuzanně, 228 zl 29 gr 1 ½ den, placením každoročně počnouc 
1631 letha po 6 zl až do vyplnění tej summy. 
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             f 326a 
[138] S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Žákového 
 
   Zůstalo po něm sirotkův 2, Jíra, Kateřina a Zuzanna mateř 
jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt i s tím, což k němu přináleží za 100 zl. 
   Čtvrt roli na Strážnicku v sedlském poli za 100 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Beraní hoře, kterýž jest Jírovi 
Branickému prodán za 90 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu v hoře Fryzácích za 20 zl. 
             Summa všeho statku činí za 310 zl. 
 
   Na ten statek tito dluhové se našly: 
   P[anu] Martinovi Šaštínskému půjčených peněz na roli 16 zl. 
   Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Vachového za převzatý statek 
k doplácení ročně po 6 zl, zůstává ještě 107 zl 17 gr 5 den. 
          Summa dluhův činí 123 zl 17 gr 5 den. 
   Po sražení dluhův zůstává čistého statku za 186 zl 12 gr    
2 den. Rozdělíc tu summu na tři díly, dostane se každému 
z nich po 62 zl 4 gr ½ den. 
 
   Toto každý na díl svůj přijímá: 
   Kateřina mateř: 
   Grunt se čtvrtí roli na Strážnicku, i s tím, což k tomu 
přináleží, v summě 200 zl. 
          Summa což přijímá 200 zl. 
             f 326b 
   Porazíc dílu svého 62 zl 4 gr ½ den, zůstává dopláceti za 
převzatý statek summy 137 zl 25 gr 6 ½ den, a to takto: 
   Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Vachového 107 zl 17 gr 5 den. 
   P[anu] Martinovi Šaštínskýmu dluhu 16 zl. 
   Na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Žákového 14 zl 8 gr 1 ½ den. 
 
   Jíra syn přijímá: 
   Čtvrt achtele vinohradu v hoře Fryzácích za 20 zl. 
   Na vinohradě v Beraní hoře 42 zl 4 gr ½ den. 
     Summa, což Jíra dílu svého přijímá činí 62 zl 4 gr ½ den. 
 
   Kateřině dceři zanechává se: 
   Na vinohradě v hoře Beraní Jíry Branického 47 zl 25 gr 6 ½ 
den. 
   Zuzanna mateř, když se přední peníze do s[tatku] 
n[ebožtíka] Jana Vachového vyplní, témuž sirotku doplatiti 
povinna bude področně 14 zl 8 gr 1 ½ den. 
             Summa, což se Kateřině sirotku malému na díl její 
zanechává, činí 62 zl 4 gr 1 den. 
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             f 328a 
[139] S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kašpárka 
 
   Jest sirotků k tomu statku 2, Mikuláš, Martin a Kateřina 
macocha jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na věcech níže psaných 
těchto:  
   Na podsedku v počtu 3 i z rolí k němu přináležející 
zaplaceného 100 zl. 
   Na podsedku 44, kteréhož nyní Jíra Zátopík v držení jest, 
dobírati 57 zl 19 gr 3 ½ den. 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře Menšíkovský 80 zl. 
   Item achtel vinohradu v Telecí hoře z boudou zaplacené 
v 200 zl. 
   Item v Telecí hoře půl achtele vinohradu židovského, co na 
něm zaplaceno, totiž 108 zl. 
   Na kostelovém vinohradě v Baraní hoře področně ještě 
dobírati po 2 zl - 9 zl. 
   Na vinohradě Jana Dětkovým v Nepřejově 34 zl 15 gr. 
   Půl čtvrti roli na Strážnicku zaplacená v 50 zl. 
   Item na roli Gergelovský [na ni se ještě 18 zl platiti má] 
zaplaceno 22 zl. 
   Dva koně za 22 zl. 
   Tři krávy za 15 zl. 
   Svinského dobytka dle šacunku za 4 zl. 
   Vůz, pluh, bránu a jinší věci za 12 zl. 
   Za obcí městské strážnické zůstává spravedlnosti po 
n[ebožce] Kateřiny Kavkové, manželce n[ebožtíka] Martina 
Kašpárka, dle výtahu dobírati 137 zl 26 gr 5 ½ den. 
   N[ebožtík] Bernart Patulínský slíbil za svého strejce za 
koně v 9 zl 12 gr 6 den. 
   Summa všeho toho statku činí 857 zl 14 gr 5 den. 
 
             f 328b 
   Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají: 
   Do důchodu JM starého restu 28 zl 19 gr 3 ½ den. 
   Item do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Morúsa za převzatý 
statek na vinohradě v Telecinku, kteréhož v držení jest 
Mikuláš Mlynář, strejc Cibulkové, zaplac[ených] 8 zl 14 gr     
2 den ½ hal. 
   Knězi od pohřbu n[ebožtíka] Martina Kašpárka dáno 4 zl. 
   Za 12 loket mezulánu na hazuku po 15 kr – 2 zl 17 gr 1 den. 
   Za pět loket plátna na košili 1 zl 2 gr 1 den. 
   Za tři desky na truhlu po 10 kr - 12 gr 6 den. 
   Žákům od spívání při pohřbu 25 gr 5 den. 
   Jírovi Zátopíkovi za víno 4 zl. 
   Janovi Zerzavému dluhu 10 zl. 
   Kovářovi za všelijakého dílo 2 zl. 
   Beščáčkovi pacholku služby 8 zl. 
   Řezníkovi za rozdílně vzaté maso 4 zl. 
   Od udělání hynšta a hlavice v búdě dáno 12 zl. 
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   Do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Vnučka za polovice krajinu 
vinohradu v hoře Mrhoních, co n[ebožka] Kateřina Kavkova, 
manželka n[ebožtíka] Martina Kašpárka, mimo svůj podíl 
převzala a nezaplatila, totiž 21 zl 15 gr. 
   Panu ouředníkovi od spravování statku accidenci 12 zl 14 
gr. 
   Písaři jeho accidenci 7 zl 4 gr.  
   Summa všech dluhů, které se z toho statku zaplatiti mají, 
127 zl 5 gr 1 den ½ hal. 
 
   N[ebožtík] Martin Kašpárků poručil přede všemi díly Aničce 
dceře své jednu krávu, která se ani do podílu nepotahuje, 
nýbrž Kateřině matce její za opatrování téhož sirotka se 
taková [mimo podílu] zanechává. 
   Item Aničce, manželce Pavla Bukovskýho, jednu jalovici. 
 
   Tehdy zůstane čistého statku k rozdělení 730 zl 8 gr  
6 ½  den. Dělíc to na tři díly, přijde na každý díl 240 zl  
12 gr 6 den 1 hal, kromě 1 hal mimo dílův zbývá, který se již 
na tři díly rozděliti nemohl. 
             f 329a 
   Kateřina, macocha sirotkův ut s[upr]a, přijímá na díl svůj 
věci tyto: 
   Předkem se jí mimo její podíl zanechává jedna kráva, která 
byla n[ebožce] Aničce předkem poručena z příčiny tej, že ona 
byla téhož sirotka od zemřití n[eboštíka] Martina Kašpárka až 
do smrti její ochránila a chovala. 
   Na podsedku z rolí k němu přináležející v počtu 3 
v Radějově dobírati 15 zl. 
   Item na podsedku 43, kterého Jíra Zátopa drží 11 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Telecí hoře z půl boudou 100 zl. 
   Item na půl achteli vinohradu v Telecí hoře židovským, co 
na něm zaplaceno, totiž 108 zl. 
   Item půl čtvrti roli na Strážnicku zaplacená v 50 zl. 
   Item na roli Gergelovskej co na ní zaplaceno 18 zl. 
   Item dva koně v 22 zl. 
   Item tři krávy za 15 zl. 
   Item vepře čtyři ve 4 zl. 
   Vůz, pluh, brána a jinší věci k tomu přináležející za  
12 zl. 
   Dluhu za ouřadem města Strážnice po n[ebožce] Kateřině 
Kavkové, manželce n[ebožtíka] Martina Kašpárka, na díl její se 
vykazuje 41 zl 26 gr 5 ½ den. 
   Nebožtík Bernart Patulínský slíbil na místě svého strejce 
za koňa v 3 zl 4 gr 2 den. 
       Summa, co Kateřina, macocha sirotkův ut s[upr]a, na díl 
svůj přijímá 400 zl 1 gr ½ den. 
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   Srazíce sobě z toho dílu svého, totiž 243 zl 12 gr 6 den 
1 ½ hal, tehdy přijde Kateřině ut s[upr]a sirotkům nadepsaným 
a jinší dluhy področně při posudcích po 6 zl splacovati summy 
196 zl 18 gr 1 ½ den. 
             f 329b 
   Mikuláš sirotek přijímá na díl svůj věci tyto: 
   Na podsedku Jiříka Zátopíka zaplaceného dobírati 46 zl  
19 gr 3 ½ den. 
   Na vinohradě v Beraní hoře, a jeho nyní Jan Košila v držení 
jest, področně dobírati 9 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Husí hoře zaplace[ého] v 80 zl. 
   Na vinohradě Nepřejově, kteréhož nyní Jan Dětkův v držení 
jest, dobírati 34 zl 15 gr. 
   Dluhu za obcí městské strážnické po n[ebožce] Kateřině, 
matce vlastní jeho, 53 zl. 
   N[ebožtík] Bernart Patulínský slíbil na místě strejce svého 
za koňa v 3 zl 4 gr 2 den. 
   Dluhu na Kateřině macoše své, co jemu področně při 
posudcích po 3 zl spláceti má, 17 zl 4 gr 1 den ½ hal. 
          Summa, co Mikuláš sirotek na díl svůj přijímá 243 zl 
12 gr 6 den 3 ½ hal.  
   A tak má sobě díl svůj zouplna a docela vykázaný. 
 
   Martin sirotek přijímá na díl svůj věci tyto: 
   Na podsedku z rolima k němu přináležejícími v počtu 3 
dobírati 95 zl. 
   Půl achtele vinohradu s půl búdú a presem v 100 zl. 
   Dluhu za obcí městské po n[ebožce] Kateřině Kavkové, mateři 
vlastní jeho, 43 zl. 
   N[ebožtík] Bernart Patulínský slíbil na místě strejce svého 
za koňa v 3 zl 4 gr 2 den. 
   Dluhu na Kateřině macoše jeho, co jemu področně při 
posudcích po 3 zl splacovati má, summy 2 zl 8 gr 4 den. 
           Summa, co Martin sirotek na díl svůj přijímá 243 zl 
12 gr 6 den 1 ½ hal.  
   A tak má ten sirotek ut s[upr]a díl svůj docela sobě 
vykázaný. 
             f 330a 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1642 za purgkmistra strážnického Martina Mráza od 
obci strážnické do toho statku a na díl Kateřinin ut s[upr]a 
přijato 18 zl. 
   Z toho p[anu] ouředníkovi a písaři accidenci od spravování 
toho statku dáno 18 zl. 
   Item od Kateřiny macoše ut s[upr]a přijato na splacení 
dluhův peněz 48 zl 27 gr 6 den. 
   Z toho knězi od pohřbu dáno 4 zl. 
   Za 12 loket mezulánu na hazuku po 15 kr 2 zl 7 gr 1 den. 
   Za 5 loket plátna na košili 3 zl 2 gr 1 den. 
   Za 3 desky na truhlu po 10 kr dáno 12 gr 6 den. 
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   Žákům od spívání při pohřbu 25 gr 5 den. 
   Jírovi Zátopíkovi za víno 4 zl. 
   Janovi Zerzavému dluhu zaplaceno 10 zl. 
   Kovářovi za všelijaké dílo 2 zl. 
   Beščákovi pacholku služby dáno 8 zl. 
   Řezníkovi za rozdílně vzaté maso 4 zl. 
   Od děkání hynšta a klanice v búdě dáno 12 zl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
 
Kniha sirotčí z Radějova, Moravský zemský archiv v Brně, 
fond C 7, č.380. 
Přepsal PhDr.Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, červen 2004. 
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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.
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