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Úvod

Do rukou se vám dostává edice historických pramenů, která v naší odborné literatuře dosud 
nemá co do tématu a rozsahu obdoby. Samozřejmě, že v minulosti byly tu a tam některé starší 
domovní knihy vydány tiskem, jednalo se však spíše o příležitostné, vztahem k rodnému kraji 
motivované činy, než o soustavnou ediční snahu. Náš cíl je v  tomto ohledu jiný. Vydáním 
souboru domovních, sirotčích a horenských knih chceme vytvořit materiálovou základnu pro 
cílený a detailní výzkum venkovského panství na přelomu 16. a 17. století. Vesnice, o nichž 
zmíněné knihy pojednávají, totiž bez výjimky patří k jednomu konkrétnímu vrchnostenskému 
panství, nacházejícímu se v  okolí města Strážnice. V  průběhu 15. a 16. století se zde na 
moravsko-uherském pomezí konstituovalo velké dominium, čítající jedno město, dvě městečka 
a dvanáct vesnic, rozkládajících se jak v pomoravské nížině, tak v kopcovitém podhůří Bílých 
Karpat. Před námi se tak otevírá mikrostruktura, obsahující celou škálu nejrůznějších dílčích 
struktur, počínaje osídlením, přes ekonomii, až po sociální vztahy, jejichž studium může být 
stejně lákavé pro historika, geografa, etnografa či sociologa. Ne že by snad některý z těchto 
pohledů v  bádání nad domovními a sirotčími knihami chyběl, ovšem náročná heuristická 
práce s prameny většinu prací omezila na jednoho badatele a jednu či několik knih. Nám se 
teď nabízí zcela jiná perspektiva, navíc umocněná potenciálem moderní výpočetní techniky. 
Elektronické vydání totiž dovolilo nejen celou edici zpřístupnit veřejnosti, ale současně 
umožnilo v jejich textových souborech cíleně vyhledávat. Dosavadní práce tak získává zcela 
nový rozměr, protože témata jako mobilita poddaných, sňatková strategie, okruhy spřízněných 
osob či péče o sirotky mohou být nahlíženy nikoli jen z jedné, ale hned z několika úředních 
knih, v nichž je možné, třebas zatím jen v rámci jednoho panství, dotyčné osoby bez větších 
obtíží najít.  

Domovní knihy jsou v  české historiografi i pramenem dobře známým, avšak nepříliš 
využívaným. Téměř každý badatel zabývající se agrárními dějinami, J. Pekařem počínaje, 
s  nimi přišel různým způsobem do kontaktu, využíval jejich informací a interpretoval je. 
Průkopníkem systematického studia byl na počátku 20. století třeboňský archivář J. Salaba, 
který upozornil na význam pramene pro hospodářské dějiny. Současně naznačil některé 
okolnosti jejich vzniku, související s  rozšířením dědických práv poddaných po výkupu 
z  odúmrti. Práce badatelů z meziválečného období dobře charakterizují dva různé směry, 
kterými se práce s tímto druhem pramenů může ubírat. Zatímco J. Nožička se zaměřoval na 
regionální výzkum v rámci jednoho panství, J. Wolf se snažil postihnout vývoj domovních 
knih v  celé jejich šíři od počátku až do období 1. republiky. Nové impulzy v  bádání 
přinesla v 50. letech 20. století generace historiků, zastoupená D. Třeštíkem, J. Tlapákem 
a F. Matějkem, pro něž byly domovní knihy bohatým zdrojem pramenů pro řešení témat 
z oblasti sociálního rozvrstvení venkova i jeho právních zvyklostí. Posledně jmenovaný pak 
poprvé detailně analyzoval sirotčí knihy a představil je jako nebývale bohatý zdroj informací 
k životu poddaného obyvatelstva. Do této doby také spadá vydání základní práce věnované 
našemu tématu, jež pochází z  pera Vladimíra Procházky: Česká poddanská nemovitost 
v  pozemkových knihách 16. a 17. století. S  důkladným právněhistorickým školením 
a detailní znalostí českých pramenů vytvořil dílo, jehož závěry jsou dosud platné. Typologii 
usedlostí odvíjí nikoli podle jejich velikosti, ale na základě právních vztahů, které je omezují. 
Rozlišuje tak vztah mezi poddaným a vrchnosti, poddaným a farou či mezi poddanými 
navzájem. Detailním rozborem knih a jejich kritickým srovnáním s  urbáři, matrikami 
a katastry vytvořil pro budoucí badatele metodiku a velice solidní základ pro práci s prameny. 
V  průběhu 60. let postupně vyšly i další závažné příspěvky a rozvinula se terminologická 
diskuse, čímž zájem badatelů zřetelně kulminoval. O to výraznější byl jeho pokles v 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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      3 
            f 1a 
1 Grunt Jíry Vaška Šavrňového 
           
   Ten Jíra Vašek Šavrňovejch má podsedek svůj od Jana 
Hulínskýho vyfrejmarčenej. Kderýžto podsedek majíce týž Jan 
Hulínskej zaplacenej, dal jej Jírovi Vaškovi Šavrňovejch, 
proti čemuž on zase Janovi Hulínskému grunth svůj se štvrtí 
roli oddal, aby jej sobě, což se kolivěk na něm vyhledá, 
doplatil. A tak ten Jíra Vaškových má grunth svůj zaplacenej. 
 
   Letha Páně 1595 Jíra vejš psaný prodal zase podsedek svůj 
zaplacenej Janovi Ondry Pračkových za sumu hotovou 13 zl.  
A tak ten podsedek svůj zaplacenej má a žádnému za něj nic 
dlužen není. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské 
zejména tito: Jíra Myslivců, Staněk Tomanů R.S.N. 
 

   Leta Páně 1597 ten grunt jest prodán po ne[božtíkovi] 
Janovi Pračkovém Mikolášovi Hrázném[u] za s[ummu] 33 zl. 
Závdanku hned při odevzdávce položil 3 zl, ten závdanek jest 
vydán Janovi Pračkovému a ostatek platiti má od leta 98 po 3 
zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] 
Jan Tkadleček, Matěj Křižanů, Václav Dřímalů, Pavel Tesař, Jan 
Hurbanů S.R.S.A.N. 
                  f 1b 
   Leta [15]98 položil Mikuoláš Hrázný za grunt svůj na 
sirotky n[ebožtíka] Jana Pračka 3 zl. 
 
   Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš Hrázný prodal podsedek svůj 
Janovi Hulínskému za 33 zl. Na to jemu dal závdanku 6 zl a 
peněz ročních položil za rok [15]99 na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jana Pračkového 3 zl. 
 
   Letha [15]99 Jan Hulínský prodal podsedek ut s[upr]a 
Mackovi Hodrlovi za 30 zl, závdanku jemu dal 1 zl. 
 
  Letha 1600 za fojta Martina Lišky Macek Hodrlů prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Cagalovi za summu 30 zl. Závdanku 
jemu dal      5 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Valúchů, Martin 
Ondrušů S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pračkového  
24 zl, Janovi Hulínskému 1 zl. 
   Letha ut s[upr]a položil Jan Cagala za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Pračkového 3 zl. 
   Jan Cagala koupil od Jana Hulínského 1 zl za 6 gr a tak tu 
na tom gruntě Jan Hulínský nic nemá. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Cagala za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pračkového 2 zl. 
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   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Jan Cagala prodal grunt 
ut s[upr]a Ondrovi Klimšový[mu] za sumu 28 zl. Závdanku jemu 
dal    7 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Fráňů, Jan Pěnice 
a Vašek Dopitů S.R.S.N. Stalo se ut s[upr]a.  
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Ondra Klimšů za grunt 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového 1 zl. 
                             f 2a 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Ondra Klimšů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového 1 zl. 
 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škořupy Ondra Klimšů prodal 
podsedek Filipovi Skrbeni za summu 30 zl bez závdanku, platiti 
má od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
Rukojmě Mikuláš Rabáků, Martin Krhlů S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Filip Skrbeň  za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového 2 zl. 
   Jakož náleželo na tom gruntě Janovi Cagalovi 4 zl a Ondovi 
Klimšovýmu 11 zl, ty jest Filip Skrbeň za hotové peníze 
skoupil a tak oni na tom podsedku nic nemají. 
 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky fojt a starší prodali týž 
ut s[upr]a podsedek požár Janovi Moštěnskýmu na ten spůsob, 
aby jej sobě, což tak dopláceti zůstává, doplatil, totiž 13 zl 
bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 1 zl. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škeřoup a Václav Škrachů  
S.R.S.A N. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Moštěnský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Pračkového peněz 
purgkrechtních 1 zl. 
          Pusté 
 
   Letha Páně 1632 za fojta Martina Zákrska Valenta Mazačů 
pojmouc sobě Kateřinu, dceru Jana Moštěnského, ujal se požáru 
ut s[upr]a na ten spůsob, aby což na něm k doplacení zůstává, 
platiti povinen byl každoročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný  
a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a odbývání 
povinností panských i obecních Šimek Tomanů a Jan Zacharů  
S.R.S.a N. 
              f 2b                     
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíkového koupil jest hošták 
podsedek od téhož fojta a úřadu Jiřík Matoušků za tu summu, 
cožkoliv na něm jest dopláceti, komu náležeti bude placení po    
1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu 
Václav Procházka, Pavel Momáň S.R.S.N. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jiřík Matoušků 
za g[runt] svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem. 
 
      Pustý 
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               f 9a 
2 Grunt Jíry Myslivcova 
 
   Letha Páně 1592 Jíra Myslivcuo koupil podsedek svůj od Jana 
Pastejře za 20 zl, na kderejž závdanku téhož letha vejš 
psaného Janovi Pastejři položil 2 zl. A ostatek od letha 
[15]93 při Vánocích dopláceti má po 1 zl – 18 zl. Na to jest 
zadržel 1 zl. 
   Ty peníze vejš psané náleží osobám těmto: 
   Item obci lhotský 11 zl. Ty jim pořadně od letha [15]93 
jíti mají po 1 zl. 
   Též náleží Janovi Pastejři 7 zl. Ty jemu jíti mají, když 
obec svou spravedlnost vyberou též po 1 zl. 
 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth 
svůj obci lhotské 2 zl. 
   Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth obci lhotské   
1 zl. 
   Letha [15]96 položil Jíra vejš psaný za grunth peněz obci 
lhotské 1 zl. 
   Letha 1598 položil Jíra Myslivců za grunt obci lhotské  
1 zl. 
               f 9b 
   Leta [15]97 prodán grunt napřed psaný od Jíry Myslivce 
Martinovi Tomšovýmu za tu summu, což na něm Jíra Myslivců 
doplatiti jměl, totiž 13 zl, kteréž pokládati má od 97 leta po   
1 zl. Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] 
Jan Křižanů, Jan Šavrňů S. 
   Téhož leta [15]97 položil Martin Tomšů obci lhotské 1 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin Tomšů 
za podsedek obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Martin Tomšů 
za g[runt] obci lhotské 1 zl. 
 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Martin Tomšů prodal 
podsedek ut s[upr]a Janovi Kločkovi za summu 20 zl. Pustil  
jemu, což na něm zaplatil 10 zl a ostatek dopláceti má od 
letha ut s[upr]a, totiž obci 3 zl, Janovi Pastýři 7 zl, 
placení po     1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a opravu gruntu Jan Pěnica, Ondra Klimšů 
S.R.S.N. Stalo se ut supra. 
    
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Kloček prodal 
podsedek svůj Mikulášovi Hráznýmu za summu 20 zl. Závdanku 
jemu dal 1 zl a pustil jemu Jan Kloček, což tu zaplaceného 
měl, totiž 9 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 
zl, totiž obci lhotské 3 zl a Janovi pastýři 7 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěnica, Vaněk Tomanů S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Mikuláš Hrázný položil za 
podsedek obci lhotské 15 gr. 
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   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš 
Hrázný za podsedek obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš 
Hrázný za podsedek obci lhotské 1 zl. 
 
       Pusté místo  
                 f 10a 
   Letha 1614 za fojta Václava Roškového starší prodali požár 
podsedek po n[ebožtíkovi] Hrázném zůstalý Mikulášovi Pyskatýmu 
za 16 zl 15 gr bez závdanku, placením od letha 1616 po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za něj Mikuláš Tomků a 
Vávra Smůlů S.R.A N. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Pyskatý položil za 
grunt peněz ročních obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Mikuláš Pyskatý 
položil za grunt obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Mikuláš Pyskatý 
položil za g[runt] obci lhotské 1 zl. 
 

    Pusté 
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              f 17a 
3 Grunt Jana Nivnického 
 
   Letha 1589 Jan Nivnickej koupil jest podsedek svůj od 
Urbana Hložkového za 16 zl, na kderejž jest od letha [15]92 
vyplnil peněz purgkrechtních i s tím, což od Adama Zhernčařova 
skoupil   9 zl. A ostatek dopláceti má od letha [15]93 při 
Vánocích po 1 zl sirot[ku] nebož[tíka] Staňka Hložkového 
Barboře 7 zl, na to jim zadržel 2 zl. 
 
   Letha [15]94 Jan Leskovský koupil podsedek vejš psaný od 
Jana Nivnickýho za sumu 18 zl, závdanku týž Jan položil 
Mikolášovi Zajícovi 2 zl. A ostatek náleží všecko Barboře 
napřed psané, a to tím spůsobem, že jest jí Jan Nivnický, což 
na tom gruntě vyplaceno měl, všecko pustil. A platiti má po 1 
zl od letha [15]94 při Vánocích. Rukojmě Mikoláš Zajíček, Jan 
Pastejř R.S.N. 
   Letha [15]94 položil Jan Leskovský za grunth 1 zl. 
              f 17b 
   Letha [15]95 ten podsedek napřed psaný prodán od Barbory 
Staňka Hloškových Urbanovi Syrovému za 8 zl, ty pokládati má 
od letha 95 po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i 
povinnosti panské Macek Hodrlů, Pavel Škeřupů S.R.S.N. 
   Letha [15]95 přijato a položeno od Urbana peněz ročních 
Barboře nadepsané 1 zl. 
   Letha [15]96 položil Urban Syrový za grunth 1 zl. Jest dán 
Barboře nadepsaný. 
 
   Leta [15]97 ten podsedek prodán po n[ebožtíkovi] Urbanovi 
Syrovém Tomášovi Krejzlovi za 28 zl. Závdanku hned při 
odevzdávce položil Tomáš 4 zl a ostatek platiti má od letha 
[15]98 po 2 zl. Z toho závdanku dáno Vaňka(!) Hložkových 
Barboře 1 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] 
p[anské] Martin Lišků, Vašek Lišků S.R.S.N. 
   Letha 1598 položil Tomáš Krejzl za grunt na sirotky 
n[ebožtíka] Urbana Syrového 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Tomáš Krejzl 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 2 zl. Ty sou 
vydány Barboře Hloškové za rok [15]98 a [15]99. 
   A jakož tej Barboře Hloškové náleželo na tomto gruntě  
11 zl, ty jest prodala Tomášovi Krejzlovi za hotových peněz  
1 zl 10 gr a tak na tom gruntě nic nemá. A tak týž Tomáš 
Krejzl platiti bude od letha 1600 po 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Tomáš Krejzl za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Tomáš Krejzl za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Tomáš Krejzl za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 1 zl. 
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             f 18a 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Thomáš 
Krejzl za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového    
2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Tomáš Krejzl 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového(!) 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynka položil Jan Remšů na místě 
Tomáše Krejzle, kterýž manželku po něm zůstalú pojal, na 
s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynka položil Jan Remšů za grunt 
na s[irotky] n]ebožtíka] Urbana Surového 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Remšů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jan Remšů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jan Remšů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Surového 2 zl. A tak 
má grunt svůj zouplna a docela zaplacený. 
 
        Pusté  
 
   Letha 1624 ten podsedek napřed psaný prodán jest od Jana 
Remše Martinovi Liškovi za summu hotových 12 zl, kteréž týž 
Jan Remeš zouplna přijal. Rukojmě za opravu gruntu a 
povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Martin Stehlíků a Jíra Nováků 
S.R.S.a N. 
 
   Letha 1628 ten podsedek prodán jest od Martina Lišky 
Šebestovi Tomanovému za summu 22 zl. Závdanku při odevzdávce 
dal 2 zl. Ty přijali fojt a starší na dluh od něho k obci 
povinný a ostatek platiti má při posudcích rok po roku po 2 
zl. Z té summy Martinovi Liškovi náleží 10 zl a Vácslavovi 
Rožkovi 10 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti 
Jeho [Mil]osti Páně Martin Stehlíků a Jíra Nováků S.R.S.a N. 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka Šebesta Tomanů položil za 
g[runt] peněz ročních 3 zl. Z nich přijal Václav Rožek 2 zl a 
Martin Liška 1 zl. 
   Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Šebesta Tomanů položil 
za g[runt] peněz ročních 2 zl. Z nich přijal Vácslav Rožek  
1 zl a Martin Liška 1 zl. 
              f 18b 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Šebesta Tomanů položil 
za g[runt] peněz ročních 2 zl. Z nich přijal Vácslav Rožek  
1 zl a Martin Liška 1 zl. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Šebesta Tomanů položil za 
g[runt] Vácslavovi Rožkovi 15 gr a Martinovi Liškovi 15 gr, 
učiní 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Pavla Momáňa Šebesta Tomanů položil za 
g[runt] Rožškovi 15 gr a Martinovi Liškovi 15 gr, to jest  
1 zl. 
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   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Šebesta Tomanů položil 
za grunt Martinovi Liškovi 1 zl 15 gr, Václavovi Rožškovi 1 zl     
15 gr, učiní toho 3 zl. 
   Leta Páně 1637 za fojta Pavla Momáňového Šebesta Tomanů 
položil za grunt Martinovi Liškovi 1 zl a Václavovi Rožškovi       
1 zl. 
  
   Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka dostal toho gruntu 
frýmarkem Martin Rožek od Šebesty Tomanového, tak aby sobě 
Martin Rožek doplácel na tom gruntě komu náleží po 2 zl. 
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za doplacení gruntu, 
povinnosti panské i obecní Václav Rožek a Kašpar Kopec 
S.R.S.N. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Martin Rožek 
ročních peněz za g[runt] svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem, 
ten náleží Bětě Rožškovej. 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Martin Rožek položil 
za grunt svůj ročních peněz, kteréž přijala Běta Rožšková na 
díl svůj 1 zl. 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodán jest týž podsedek Janovi Kolesíkovi 
ze čtvrtí roli za summu 10 zlm bez závdanku, platiti má 
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Pavel 
Škrobáček a Tomáš Lipa SRSAN. 
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              f 24a 
4 Grunt Martina Křižanového 
 
   Tenž Martin Křižanů měl grunth svůj koupenej od Mikle 
Křižanového, z kderéhož se do vinohradů robotuje, za sumu 100 
zl. A již jej zaplacenej má. 
 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového podle rozdílu statku 
po n[ebožtíkovi] Martinovi Křižanovém Kateřina zůstalá vdova 
po něm podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli činžovou koupila za 
100 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 24 zl 14 gr a tak 
dopláceti zůstává sirotkům 75 zl 16 gr placením od letha 1604 
po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tomků, 
Martin Bešťáků, Kašpar Hrubců, Jan Hynků S.R.S.N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Filipů za 
podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanova 3 zl. 
   Jan Pškavý pojmouc sobě Kateřinu ut s[upr]a, na to placení 
vstoupil. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Jan Pškavý za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jan Pškavý za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Pškavý za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jan Pškavý za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanovýho 3 zl. 
   Jan Pškavý sráží sobě na tomto gruntě, což Kateřině 
manželce jeho nápadu po zemřelých dítkách přišlo 12 zl 7 gr. 
             f 24b 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jan Pškavý za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového položil Jan Pškavý za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jan Pškavý za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého týž Jan položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl. 
   Téhož letha Martin Rabáků, manžel Zuzanin, oznámil, že jest 
prodal z dílu manželky své Janovi Pškavému peněz 13 zl za 
hotových 2 R 18 gr a ještě mu náleží 14 zl 21 gr. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého týž Jan položil za grunt 
peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 
zl. 
   Martin Rabáků s vůlí Zuzany manželky své prodal ostatek 
dílu svého, totiž 13 zl 21 gr, Janovi Pškavému za 2 zl 22 gr. 
A tak na tom gruntě Martin ani manželka jeho nic nemá. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Pškavý položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlka Jan Pškavý položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového 3 zl. 
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   Letha 1623 za fojta Martina Liškového položil Jan Pškavý za 
grunt ostatních peněz, což se vyhledalo 2 zl 18 gr. A tak má 
grunt svůj zouplna a docela zaplacený. Ty 2 zl 18 gr dány jsou 
Kuně v její nouzi. 
 
   Letha 1625 za fojta Martina Liškového po smrti Jana 
Pškavého týž fojt a starší prodali ten grunt ze čtvrtí roli 
činžové a dvojíma hony osetí Zuzaně, vdově po neboštíku 
zůstalé, za summu 50 zl. Takovou summu Zuzana vdova na svůj 
díl poráží a tak má týž grunt zouplna zaplacený. Rukojmě za 
stavení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Martin 
Rožků, Jan Lišků a Václav Rožků SRSaN. 
   Letha 1631 za fojta Václava Rožka Martin Zákrsek pojmouc 
sobě Zuzannu, pozůstalou vdovu po neb[ožtíkovi] Janovi 
Pškavém, za manželku ujal se grunthu ut s[upr]a. A tak jest 
jemu odevzdán za volný a svobodný a zouplna zaplacený. Rukojmě 
za opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Vácslav Rožek a 
Pavel Mumáň S.R.S.a N.   
              f 25a   
Letha 1645 za fojta Adama Smůla Jan Pškavý zemřel a Martin 
Zákrsek pojmouc Zuzannu vdovu pozůstalú a tenž grunt ujal, jak 
vejše rozepsáno. Kterejšto jemu jest odevzdán za volný [a] 
svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti všelijaké JHM 
i obecní Adam Smůl a Jíra Liška SRSAN. 
 
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípska prodali fojt a 
starší svrchu psaný grundt za čtvrtí roli po Martinovi 
Zákrskovi Pavlovi Škrabalovi za summu 15 zlm, platiti má ročně 
komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Michal Vítků a 
Mikuláš Liška  
S.R.S.a N.R. 
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              f 32a 
5 Grunt Jíry Vítka Šimkového 
 
   Letha 1586 Jíra Vítka Šimkového koupil jest grunth svůj ze 
čtvrtí roli od fojta a starších s povolením pana ouředníka za  
130 zl. Na kderejž j[es]t vyplnil toto: 
   Letha 1586 
   Letha 1587 
   Letha 1588 
   Letha 1589           Za těch osm leth měl položiti každého 
   Letha 1590           roku při svatém Jiří po 6 zl – 48 zl. 
   Letha 1591           I nachází se, že j[es]t toliko za těch 
   Letha 1592           8 leth 36 zl 20 gr vyplnil. 
   Letha 1593 
   A zadržel sirot[kům] nebož[tíka] Martina Klimšového 11 zl    
10 gr a ostatek dopláceti má od letha 94 při svatým Jiří po 6 
zl – 82 zl. Ty peníze též sirot[kům] nebož[tíka] Martina 
Klimšového náleží. 
   Letha [15]94 Jíra vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 zl. Více položil na zadržalé peníze 6 zl. 
             f 32b 
   Letha [15]95 ten grunth napřed psaný prodán Mackovi 
Prchlíkovému se čtvrtí roli i jiným vším k němu příslušenstvím 
za summu 130 zl. Závdanku položil Jírovi Vítka Šimkových hned 
při odevzdávce 25 zl a ostatek doplatiti má od letha [15]95 
při Vánocích pořadně po 6 zl. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu i povinnosti panské Jíra Myslivců, Jíra Rabáků, Jan 
Hejvolků, Macek Pišťák, Kašpar Hrubců, Jan Jíry Husákového 
S.R.S.N. 
   Letha [15]95 položil Macek Prchlíků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 zl a ostatní má doložiti o s[va]tým Jáně 
letha [15]96. 
   Jakož jest Jíra Vítka Šimkového na tom gruntě peněz 
vyplacenejch měl 35 zl, takové peníze jest Mackovi Prchlíkovi 
pustil, za kteréž jemu tenž Prchlík na gruntě Jíry Šustala 
předních peněz ukázal, kteréž týmuž Jírovi Vítka Šimkovi 
pořadně vyplniti mají po 4 zl. 
   Letha [15]96 položil Václav(!) Prchlíků za grunth peněz 
purgkrechtních 8 zl. 
   Letha [15]97 položil Macek Prchlíků za grunth 6 zl. 
   Leta [15]98 položil Macek Prchlíků za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Macek 
Prchlíků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Klimšového 6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Macek 
Prchlíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Klimšového 6 zl. 
                  f 33a 
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  Letha 1601 za fojta Jana Tomkového podle rozdílu statku                    
pozůstalého po n[ebožtíkovi] Matějovi Prchlíkovi Dorota, vdova 
po něm pozůstalá, ujala grunt ze čtvrtí roli, s půl achtelem 
vinohradu v Šumbercích, s půl boudou, s půl presem, jednou 
kádí, se 3 koni, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím i se 
vším osetím, což na té roli jest, v summě 300 zl. Z toho sobě 
místo závdanku porazila dílu svého 71 zl 6 gr a tak zůstává 
dopláceti 228 zl 24 gr, a to těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Klimšového předních peněz     
34 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 194 zl 24 gr. 
   Placením od letha 1601 po 10 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Tomáš Krejzl, Macek Křižanů, Martin 
Valouchů, Jíra Vašků, Jan Holuša, Jíra Myslivců, Kašpar Hrubců 
S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Rožků na 
místě Doroty manželky své za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] 
Martina Klimšového 6 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Rožků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Rožků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 8 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Rožků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 10 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Rožků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 4 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Václav Rožků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 5 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Vácslav Rožků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Vácslav Rožků 
na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl.  
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Václav Rožků 
na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl. 
              f 33b 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil on za grunt 
na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového peněz 6 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Roškového položil týž Václav za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Klimšového 6 zl. 
   Vyhledalo se, že jest přeplaceno těm sirotkům Martina 
Klimše z tohoto gruntu 13 zl 20 gr, kteréž se jim zase 
navrátiti mají. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a odvedeno do statku n[ebožtíka] 
Matúše Prchlíka na přebrané peníze 6 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václav Rožků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 10 zl. 
Z toho na (nedopsáno). 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Rožků položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 
10 zl.   
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 Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Rožků položil 
peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 10 zl. 
 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Rožků položil 
peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 8 zl. 
   Leta Páně 1619 za fojta Martina Navrátilového Václav Rožků 
položil za grunt svůj peněz ročních za rok 1618 2 zl, více za 
rok 1619 a 1620 než povinnosti, než znaje potřebu Martinovi, 
aby se mohl živiti 30 zl, čehož učiní všeho 32 zl. Přijal ty 
všecky peníze Martin Matěje Prchlíkového, k čemuž se Martin 
přiznal   20. Februarii leta 1620. 
 
   Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Jan Hrbatý z Radějova, 
majíc na g[runt] ut s[upr]a nápad po Anně, manželce své a 
sestře Martina Prchlíka (podle správy od fojta a starších 
lhotských učiněné), takové všecky peníze, což se jich koliv 
nachází, prodal jest Vácslavovi Rožkovi, držiteli grunthu 
svrchu psaného, za summu hotových peněz 13 zl. A tak Vácslav 
Rožek má g[runt] svůj zouplna zaplacený. 
                 f 34a 
   Leta 1641 za fojta Martina Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Matějovi Šulovi za 
summu 11 zl, platiti majíc po vyjití jednom roku komu náleží 
po  1 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě za placení gruntu, 
povinnosti J.H.M. a jinších Jan Pechů a Martin Stehlíků 
slíbili R.S.A N. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Matěj Šula za 
g[runt] svůj 2 zl. Ty mají obec tvarožnolhotská vzíti. 
 
        Pusté 
 
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípska prodali ouřad 
svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli po Matějovi Šulovi Jurovi 
Koníčkovi za summu 11 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude 
po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i 
povinnosti J.H.M. a obecní Martin Šulík a Václav Štípský 
S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Vácslava Zahradníčka Jíra Koníček pro nemocnost svou a starost 
pustil jest svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli, tak jakž jej 
sám byl ujal, Thobiášovi Polešovskému za 8 zlm, platiti jej má  
každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní 
Martin Chropovský a Tomáš Lipa SRSAN. 
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              f 41a 
6 Grunt Jana Hejvolkové[ho] 
 
   Letha Páně 1593 Jan Hejvolků koupil podsedek se štvrtí 
roli, z dobytkem i jiným k tomu příslušenstvím od fojta a 
starších za 41 zl a platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 
3 zl. Ty všecky peníze náleží Václavovi, sirotku nebož[tíka] 
Matouše Hajvolka. 
   Letha [15]94 Jan vejš psaný položil za podsedek svůj peněz 
purgkrechtních sirot[kovi] nadepsaným 3 zl. 
   Letha [15]95 položil Jan Hejvolka půl peněz za podsedek 1 ½ 
zl a ostatek položiti má o s[va]tým Václavě letha [15]96. 
   Letha [15]96 položil Jan Hejvolka za grunth 4 ½ zl. 
   Letha [15]97 položil Jan Hejvolka za grunth 3 zl. 
   Leta 1598 položil Jan Hejvolka za grunt svůj na s[irotka] 
n[ebožtíka] Matouše Hajvolka 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Hejvolků 
za grunth svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolka 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Hejvolků za 
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hejvolka 3 zl. 
              f 41b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Hejvolků za 
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hejvolky 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Hejvolků za 
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hejvolky 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Hejvolků 
za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hejvolky 2 zl. 
 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Jan Hejvolků prodal 
podsedek se čtvrtí roli Vaškovi Škrachovýmu za sumu 60 zl bez 
závdanku a platiti má od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný 
[a] svobodný. Rukojmě Jan Mikulášů, Vašek Vlků, Martin Hynků, 
Pavel Rožků S.R.S.N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil za podsedek Vašek 
Škrachových na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 3 zl. 
 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového Vašek Škrachových prodal 
podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli Mikulášovi Tomkovýmu za  
60 zl bez závdanku. A což měl týž Vašek Škrachů zaplaceného, 
totiž 3 R, ty jest Mikulášovi Tomkovýmu pustil, ostatek 
platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Škeřupů, Jíra Urbánků R S A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Mikuláš Tomků za 
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Martina Lišky položil Mikuláš Tomků za 
g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Mikuláš Tomků 
za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky i za 
1610     2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Mikuláš Tomků 
za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 2 zl. 
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   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Mikuláš Tomků 
za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvoly 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Mikuláš Tomků 
za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mathouše Hejvolky 2 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Tomků položil za 
grunt peněz ročních na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolky    
2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Tomků položil za 
grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolka 2 zl. 
              f 42a 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Mikuláš Tomků položil 
za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolka 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Mikuláš Tomků položil 
za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matouše Hajvolky 2 zl.          
 
        [Pusté]                           
       
   Letha 1634 za fojta Pavla Momáňa koupil ten grunt od ouřadu 
a starších grunt požár za summu Jíra Cihlář 14 zl bez 
závdanku, placení rok po roku po 1 zl. Rukojmě za stavení a 
placení gruntu a povinností odbejvání vrchnosti a obci Jiřík 
Vykoukal, Martin Kučerek SRSAN. 
    
   Letha 1639 za fojta Jana Pechova ten svrchu psaný grunt ze 
čtvrtí roli ujal v tej summě jakž zápis jest Jan Rožškův za     
14 zl, placení poročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán 
jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinností 
všelijakých panských i obecních Jura Vykoukal, Jura Matoušků 
S.R.S.A N. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jan Roškův 
ročních peněz 1 zl k obci tvarožnolhotský. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového položil položil Jan 
Rošků za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec 
tvarožnolhotská. 
   Letha 1645 za fojta Martina Šulíka Jan Rošků položil za 
grunt svůj peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec 
tvarožnolhotská. 
             f 42b 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodán jest ten grunt ze čtvrtí roli 
Tomášovi Lipovi za summu 10 zlm bez závdanku, platiti má komu 
náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
za placení povinnosti panské i obecní Jíra Šmach, Jakub 
Jurčeků SRSAN. 
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             f 41a 
7 Grunt Jakuba Šoustala 
 
   Tenž Jakub Šoustal má grunth svůj ze čtvrtí roli ode 
dvaceti leth zaplacenej. 
 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového Jakub vejš psaný 
prodal grunt ze čtvrtí roli Martinovi Krhlovému za summu 36 
zl, závdanku jemu dal 4 zl. A jakož ještě měl ten Jakub 
Šoustal mimo vzetí závdanku na tom gruntě 32 zl, takové peníze 
od něho Martin Krhlů za hotových peněz 6 zl skoupil a tak má 
grunt zaplacený. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za 
opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jan Mikolášů, Martin 
Outerků, Klimeš Hodrlů S.R.S.N. 
 
      Pusté místo 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár 
pozůstalý po n[ebožtíkovi] Martinovi Krhlovým ze čtvrtí roli 
Martinovi Kejdovi za summu 13 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Mikuláš Tomků a Mikuláš Pyskatý S.R.S.N. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Kejda položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Krhly 1 zl. 
    
         Pusté 
 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka prodán jest ten g[runt] 
Mikulášovi Tomkovému bez závdanku za summu 36 zl, platiti jej 
má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin 
Stehlík a Martin Zákrsek S.R.S.a N. 
   Letha Páně 1634 za fojta Pavla Momáňového Mikuláš Tomků na 
ten g[runt] svůj položil k obci Tvarožný Lhoty 1 zl. 
               f 41b 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Mikuláš Tomků položil 
k obci tvarožnolhotské za grunt 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Mikuláš Tomků položil 
k obci tvarožnolhotské 1 zl. 
   Letha Páně 1637 za fojta Pavla Momáňového Mikuláš Tomků 
položil za g[runt] k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1638 za fojta Martina Šulíka Mikuláš Tomků položil za 
grunt k obci Tvarožné Lhoty a ten jest přijali 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Mikuláš Tomků položil 
ročních peněz k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Mikuláš Tomků položil 
za grunt ročních peněz k obci tvarožnolhotské, kteréž přijali 
1 zl. 
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   Letha 1645 [za] Adama Smůla fojta Mikuláš Tomků, souce 
v svém věku velmi zešlý, prodal jest ten grunt ut s[upr]a 
Martinovi Lipovi za summu 36 zl a co na něm vyplatil, totiž 7 
zl, ty jest jemu pustil, placením po 2 zl. Odevz[dán]. Rukojmě 
Michal Vítkův a Martin Chropovský SRSAN. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pechového Martin Lipa položil za 
grunt ročních peněz k obci tvarožnolhotské, které přijali 2 
zl. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Martin Lipa položil peněz 
ročních 1 zl. Takový přijala obec tvarožnolhotská. 
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              f 50a 
8 Grunt Jana Šebového 
 
   Ten Jan Šebů drží grunth po nebož[tíkovi] Václavovi otci 
svém zaplacenej. Správu dávají starší lhotský, že by měl 
sirotek po nebožtíku Urbanovi, synu dotčeného Václava 
Šebového, jménem Barbora zůstati měla. I sloužíc táž Barbora  
v Skalici, kde se jest odtud poděla, o tom se neví. A jestliže 
se najde, povinnen bude vejš psaný Jan Šebů se s tímž sirotkem 
Barborou o ten podsedek urovnati. 
 
   Letha [15]96 ten grunth jest prodán Jírovi Zárubovi za 10 
zl. Na to položil týž Záruba Janovi Šebovi 1 ½ zl a platiti 
jej má od letha [15]97 po 1 zl. Ty peníze náleží osobám těmto:  
   Janovi Šebovi 3 ½ zl. 
   Barboře sestře jeho též náleží 5 zl. Ta Barbora se 
skurvila, spravedlnost její těch 5 zl na Jeho [Mil]ost Pána 
připadla. 
   Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Jakub 
Šustalů, Jan Tkadleček S.R.S.N. Platiti týž grunt má od letha 
[15]97 po   1 zl. 
              f 50b 
   Leta [15]97 ten podsedek napřed psaný prodal Jíra Záruba 
Jurovi Šavrňovi za sumu 24 zl. Závdanku položil při odevzdávce   
2 zl a ostatek platiti má od leta [15]97 po 2 zl. Ten závdanek 
přijal Jíra Záruba. R[ukojmě] s[líbili] za o[pravu] g[runtu] i 
p[ovinnosti] p[anské] Pavel Rožků, Jan Vašků S.R.S.N. 
   Téhož leta [15]97 položil ročních peněz Jura Šavrňa 2 zl. 
Z toho dáno Jírovi Zárubovi 1 zl a po Barboře, která se 
zmrhala, j[es]t dáno do jiných peněz sirotčích 1 zl. 
   Leta [15]98 položil Jura Šavrňa za grunt 2 zl. Z toho dáno 
Susových Jakubovi jináč Zárubovi 1 zl a po Barboře k ruce JM 
přijato 1 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Šavrňa 
za grunth svůj 2 zl. Z toho přijato po Barboře k ruce JM Páně  
1 zl a na nápad[níky] Jíry Záruby do truhlice sir[otčí] 
vloženo  1 zl. Dáno Matějovi, muži Zuzanny, dceři n[ebožtíka] 
Jakuba Záruby. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Šavrňa za 
grunt svůj 2 zl. Ty jsou vydány Zuzanně na díl její. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Šavrňa za 
grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce J.M. Páně po sirotku 
zběhlém. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového Jíra Šavrňa prodal 
podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Prachařovému za summu 27 zl. 
Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tkadleček a 
Řehoř Slovák S.R.S.A N. 
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              f 51a 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš 
Prachařů za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Matěji Zárubovi 1 zl a 
k ruce Jeho Milosti Páně po Barboře zběhlé 1 zl. 
 
       [Pusté] 
 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky Jíra Šavrňů prodal týž 
svrchu p[saný] podsedek požár Janovi Starého z Mudlínova za 
summu 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Šavrňův, Jíra 
Janíkův S.R.S.a N. 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Liškového Jan Starého prodal 
požár ut s[upr]a Jírovi Liškových za sumu 12 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů, Jíra Černický S.R.S.N. 
 
   Jíra Lišků tento požár pustil Janovi Pavlových, aby jej 
sobě stavěl a podle zápisu ut s[upr]a doplatil. Odevzdán za 
volný. Rukojmě ut s[upr]a. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Pavlových položil 
za grunt svůj nápad[níkům] Pechy Šavrňového 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Pavlíkových(!) položil 
za grunt peněz ročních nápadníkům Pechy Šavrňového 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Pavlových položil 
za grunt nápad[níkům] Pechy Šavrňového 1 zl. Ten jest vydán 
Jurovi Pechy Šavrňového. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Pavlových položil 
za g[runt] nápadníkům Pechy Šavrňového 1 zl. Ten jest vydán 
Jurovi Pechy Šavrňového. 
        Pusté 
 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka Jíra Pechů majíc nápad na 
podsedku ut s[upr]a  prodal jej Jírovi Vykoukalovi bez 
závdanku za summu 8 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě Martin Stehlík a Martin Šulíků 
S.R.S.a N. 
             f 51b 
   Letha 1634 za fojta Pavla Mumáňa Jura Vykoukal položil za 
grunt svůj Jurovi Pechovému 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jíra Vykoukal položil za 
grunt Jurovi Pechovému 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jíra Vykoukal položil 
za grunt Jurovi Pechovému 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Jíra Vykúkal položil za 
grunt 1 zl. Ten přijal Jura Pechův. 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Vykoukal položil 
za grunt Jírovi Pechňovému 1 zl. 
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   Letha 1646 za fojta Jana Pecha prodán jest podsedek 
s povolením vrchnosti Jírovi Chrtovi bez závdanku za 8 zlm, 
platiti jej má rok po roku po 1 zlm. A tak za volný a svobodný 
odevzdán. Rukoj[mě] Jíra Zapletal, Adam Smola S.R.N. 
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             f 58a 
9 Grunt Mikuláše Kozla 
 
   Ten Mikuláš má podsedek po nebošce mateři svej zůstalý 
zaplacenej. A což Margetě sestře jeho na tom podsedku náleželo 
za díl její, Mikoláš vejš psaný, bratr její, louku pod 
rybníkem ležící a jalovici odvedl. A tak táž Margeta ani žádný 
jiný na Mikoláše výš dotčeného o nic více se potahovati nemá. 
 
   Letha [15]96 koupil podsedek nadepsaný Martin Zajíčků po 
Mikulášovi Kozlovi zůstalý za 20 zl. Závdanku položil 1 zl a 
ostatek platiti má od letha [15]97 po 1 zl až do vyplnění té 
sumy. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Jan Zajíček, Jan Kučerka S.R.S.N. 
   Leta [15]97 položil Martin Zajíčků s[irotkům] Kozlovým 1 
zl. 
   Leta 98 položil Martin Zajíčků za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Mikuoláše Kozlového 1 zl. 
   Leta 99 za fojta Martina Vlkového jakož měl doplatiti 
Martin Zajíček na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Kozlové[ho] 7 
zl, takové peníze skoupil od Barbory, ženy téhož n[ebožtíka] 
Mikuláše Kozla, i po s[irotku] zemřelém, což naň připadlo 
summy 17 zl, dal jí ženě peněz hotových 2 zl. A tak týž Martin 
Zajíček má grunt svůj zouplna a docela zaplacený. 
              f 58b 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Martin Zajíček prodal 
podsedek Jírovi Smutnému za summu 30 zl. Závdanku jemu dal  
3 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti JMP 
Jan Holuš, Jíra Šavrdů S.R.S.A.N. 
   Jakož náleželo Martinovi Zajíčkovi na tomto g[runtě] mimo 
závdanku 27 zl, ty jest prodal Davidovi Holomkovému strejci za 
hotových 8 zl. A tak na tom gruntě Martin Zajíček nic nemá. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Smutný 
Davidovi Holomkovému strejci 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Smutný za 
g[runt] Davidovi Holomkovýmu strejci 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škořupového položil Jíra Smutný 
za g[runt] Davidovi Holomkovýmu 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škořupového položil Jíra Smutný 
za g[runt] Davidovi Holomkovýmu 1 zl. 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Barbora zůstalá vdova po 
neb[ožtíkovi] Jírovi Smutným prodala podsedek ut s[upr]a 
Martinovi Vlkovýmu za summu 20 zl bez závdanku. Platiti má 
každého roku při Vánocích po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Jurků, Václav Němčanský SRSaN. Ta summa 
všecka náleží Davidovi Židu Holomkový[mu] strejci. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Martin Vlků za 
grunt Davidovi Holomkovýmu 2 zl. 
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   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Martin Vlků prodal 
podsedek Václavo[vi] Dopitovi za summu 20 zl bez závdanku a 
pustil jemu, což zaplaceného měl Martin Vlků 2 zl, ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a 
svobodné. Rukojmě Jan Susů a Jan Vašků S.R.S.A.N. 
              f 59a 
   Téhož letha za fojta ut s[upr]a položil Václav Dopito za 
grunt Davidovi Holomkovýmu 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Václav Dopito za 
g[runt] Davidovi Holomkovýmu 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Václav Dopito 
za g[runt] Davidovi Holomkovýmu dvojích peněz za rok 1611 2 
zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho položil Václav Dopito 
za grunt Davidovi Holomkovýmu 1 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Václav Dopito za 
g[runt] Davidovi Holomkovi Židu 1 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václav Dopito položil 
za grunt Davidovi strejci Holomkovému 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Dopito položil za 
grunt Davidovi strejci Holomkovému Židu 1 zl. 
 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Dopito prodal 
ten grunt Janovi Ratibořské[mu] za 24 zl. Závdanku dal 2 zl, 
placením po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan 
Machura a Martin Kořenek SRSAN. 
   Letha ut s[upr]a Jan Ratibořský položil za grunt Davidovi 
strejci Holomkovému 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Ratibořský položil 
za grunt Davidovi Holomkovému 1 zl. 
 
      [Pusté] 
 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali ten 
g[runt] požár Bartkovi Krumbožilovi za summu 10 zl bez 
závdanku, platiti má jej po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Staněk Kamen a Valka Rutů S.R.S.N.  
 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka prodal týž fojt a starší 
půl podsedku Martinovi Hanákovi za 10 zl, placení po 1 zl. 
Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, 
povinnosti panské i obecní odbejvání Martin Stehlík, Michal 
Vítků SRSAN. 
              f 59b 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Martin Hanák za 
g[runt] svůj 1 zl. Ten zůstává za ouřadem. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Martin Hanák položil 
za grunt ročních peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl. 
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   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Martin Hanák zešel 
z toho gruntu, tenž fojt a starší prodali zase ten podsedek  
Martinovi Chropovskému ze čtvrtí roli za summu 10 zl. Placení 
obci tvarožnolhotské po 1 zl. Odevzdán. Rukojmě Jura Zapletal 
a Matěj Sadílek SRSaN. 
   Letha 1647 za fojta Jana Pecha položil za grunt ročních 
peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl, totiž Martin Chropovský. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Martin Chropovský položil 
peněz ročních obci tvarožnolhotské 1 zl. 
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              f 66a 
10 Grunt Margety, manželky po nebož[tíkovi] Janovi Vlkovi        
   zůstalý          
 
   Letha Páně 1588 Jan Vlk, manžel Markéty vejš dotčenej, 
koupil jest podsedek z rolí k němu od starodávna náležející za 
130 zl. Za kderejž od letha [15]93 táž Margeta z podílem svejm 
a penězi po letech pokládajícími vyplnila 85 zl a ještě od 
letha [15]94 při Vánocích dopláceti má Mikolášovi Hrdému do 
Strážnice pořadně po 10 zl – 45 zl. A což by sirot[kům] po 
nebož[tíkovi] Janovi Vlkovi zůstalým na tom gruntě náležeti 
mělo, to jest jim jinde, tak jakž rejstra sirotčí ukazují, 
převedeno. 
 
   Letha [15]94 Margeta napřed psaná položila za grunth svůj 
peněz purkrechtních Mikolášovi Hrdému 10 zl. 
   Letha [15]95 položil Václav, syn dotčené Markéty, na místě 
mateře své půl peněz Mikolášovi Hrdému 5 zl. A ostatek o 
svatým Václavě dáti má letha [15]96. 
   Letha [15]96 položil Václav Vlkových Mikolášovi Hrdému do 
Strážnice 15 zl. 
              f 66b 
   Leta [15]97 položil Václav Vlků Mikolášovi Hrdému 10 zl. 
   Leta [15]98 položil Václav Vlků Mikuolášovi Hrdému za grunt 
svůj ostatních peněz 5 zl. A tak grunt svůj zouplna zaplatil 
Mikulášovi Hrdýmu. 
 
   Jakož Markyta, mateř sirotků n[ebožtíka] Jana Vlkového, na 
tomto gruntě i s poraženým dílem svým zaplaceného měla 95 zl, 
takové peníze po smrti její na Martina, Kateřinu, Václava a 
Matěje jakožto syny její připadla, přijde na každého na díl 
jeho po 23 zl 22 ½ gr. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Vlků 
na těch 95 zl, kteréž po Markytě mateři jejich zemřelé na ně 
připadlo, 6 zl. Z toho dáno Martinovi Vlkovému 2 zl, Kateřině 
též dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového do 
truhlice s[irotčí] vloženo 2 zl. Též sobě srazil dílu svého 
Václav Vlků z toho nápadu vejš psaného, což na něj přišlo 23 
zl 22 ½ gr. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Václav Vlků položil na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkové[ho] 6 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Václav Vlků na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 6 zl. 
   Jakož náleželo Kateřině nápadu po Markytě mateři její mimo 
prvnější vyzdvižení 19 zl 22 ½ gr, ty jest Bartoš Husáků muž 
její prodal Václavovi ut s[upr]a, švagru svému, za hotových 7 
zl      20 gr. A tak na tom gruntě nic nemá. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Vlků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 2 zl. 
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   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Vlků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 4 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Vlků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 4 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Vlků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Václav Vlků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Vácslav Vlků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil on Vácslav 
Vlků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkovýho 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil on Václav Vlků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkovýho 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Václav Vlků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkovýho 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Václav Vlků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václaav Vlků položil 
za grunt ostatních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vlka 3 zl      
15 gr. A tak má ten grunt zaplacený. 
    
   Letha Páně 1624 za fojta Martina Lišky po smrti Václava 
Vlkového týž fojt Martin Vlků spolu z svými radními prodali 
ten podsedek Pavlovi Mumáňovi za summu 120 zl. Závdanku dal 
při odevzdávce 10 zl a ostatek platiti má ročně po 6 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Nováků a Tomáš 
Blažkových SRSaN. 
   K tomu gruntu po smrti nebo[žtíka]Václava Vlkového náleželo 
tři nivy roli, z kterejchž jest dotčený Pavel Mumáň od tohoto 
gruntu neboližto podsedku jednu odňal a Anně, vdově po 
nebo[žtíkovi] Václavovi Vlkovém zůstalé, v summě 20 zl odvedl. 
A tak týž Pavel Mumáň za tento podsedek toliko 90 zl dopláceti 
zůstává placením svrchu psaným. 
 
   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Pavel Mumáň položil za 
g[runt] vdově po neb[ožtíkovi] Václavovi Vlkovi zůstalé 2 zl. 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka Pavel Mumáň položil za 
g[runt] Anně, vdově po neb[ožtíkovi] Vlkovi zůstalé 3 zl. 
              f 67b 
   Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Pavel Mumáň položil za 
g[runt] Anně, po neb[ožtíkovi] Vlkovi zůstalé vdově peněz 
ročních 3 zl. 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Pavel Mumáň položil za 
g[runt] Anně, po neb[ožtíkovi] Vlkovi zůstalé vdově peněz 
ročních 3 zl. 
   Letha 1634 za fojta Pavla Mumáňa položil za grunt Anně po 
Vác[lavovi] Vlkovi zůstalé vdově peněz ročních 3 zl.               
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka položil Pavel Momáň(!) 
za grunt Anně po n[ebožtíkovi] Vlkovi 2 zl. 
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   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska položil Pavel Momáň za 
grunt Anně, manželce po n[ebožtíkovi] Vlkovi, ona jich přijala    
4 zl. 
   Letha 1637 za fojta Martina Šulíka Pavel Momáň položil za 
grunt, přijala jich Anna Vlková 3 zl. 
   Letha 1638 za fojta Martina Šulíka Pavel Momáň položil za 
grunt 3 zl. Ty přijala Anna Vlková. 
   Leta Páně 1639 za fojta Jana Pechového Pavel Momáň položil 
za grunt 3 zl. Ty přijala Anna Vlková. 
              f 68a 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka a starších jeho jest ten 
grunt zase prodán Janovi Momáňovi po zemřití oce jeho za summu 
120 zl bez závdanku, placením každoročně po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a 
všelijaké povinnosti panské i obecní Jíra Liška a Martin Šulík 
SRSaN. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Momáňů 
ročních peněz 1 zl. Ten přijala Anna Vlková. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jan Momáňů položil za 
grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Mikuláš a Běta do 
Kněžduba. 
   Letha 1645 za fojta Jana Smula položil Jan Momáňů peněz 
ročních 2 zl. Ty přijal Martin Nejedlý na místě Alžběty 
manželky svej, jakožto dceře Václa[va] Vlka. 
 
   Letha 1646 za fojta Jana Pechu Václav Štípský ujal jest ten 
grunt po smrti Jana Momáňa, co jest koliv matku jeho vyplatil, 
to mu pouští, tak aby sobě ten grunt doplácel rok po roku po  
2 zlm. A tak za volný a svobodný jest odevzdán. Rukojmě Jíra 
Zapletal a Matěj Sadílek SRN. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Václav Štípský položil 
peněz ročních Martinovi Nejedlému z Kněždubu, které on přijal 
2 zl. 
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11 Grunt Jana Vatkova 
 
   Ten Jan Vatků má podsedek za 115 zl koupenej, kterejž 
j[es]t s těmi penězi od Jana Šavrňovýho koupenými letha [15]93 
zaplatil. Za kderejž žádnému nic platiti povinnen není, kromě 
lhotské obci dopláceti má, což na gruntě Jana Holuše prodělal 
17 zl. Na to položil 3 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti 
má při Vánocích obci lhotské po 3 zl – 14 zl. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Vatků za grunth peněz 
purgkrechtních obci lhotské 1 zl. 
   Letha [15]95 položil Jan Vatkových obci lhotské 1 zl. 
   Letha [15]96 položil obci lhotské na obec 1 zl. 
   Leta [15]97 položil obci lhotské Jan Vatka 1 zl. 
   Leta [15]98 položil Jan Vatka za grunt svůj obci lhotské 1 
zl. 
              f 75b 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového prodán podsedek ut 
s[upr]a z rolemi, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem a 
z loukou, která jest pod rybníkem, Kateřině, pozůstalé vdově 
po n[ebožtíkovi] Janovi Vatkovi za summu 115 zl, platiti má od 
letha ut s[upr]a po 4 zl. Z toho sobě Kateřina porazila dílu 
svého 8 zl 6 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kašpar 
Hrubcuo, Jan Mikulášů, Pavel Rošků, Jíra Rabáků S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jan Ožeh na místě 
Kateřiny manželky své položil za g[runt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Vatkového 4 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položila Kateřina vdova 
závdanku za grunt 3 zl. Ty přijal Mikuláš Hrdý do Strážnice za 
dluh svůj. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Ožeh na 
místě manželky za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkova 
2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Ožeh za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkova 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položila Kateřina, 
vdova po n[ebožtíkovi] Janovi Ožehovém za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Vatkova 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položila Kateřina, 
vdova po n[ebožtíkovi] Janovi Ožehovi za g[runt] 3 zl. Z toho 
dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkova. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Václav neb[ožtíka] Jana 
Vatky i na místě bratří a sester svých prodal podsedek ut 
s[upr]a z rolemi a loučkou pod rybníkem Mikulášovi Vatkovi, 
bratru svému, za summu 66 zl bez závdanku. Platiti má při 
každých Vánocích po  2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Václav Vatků, Martin Křižanů S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   Obci lhotské prodělaných na gruntě Pišťákově 6 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vatkového 66 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Mikuláš Vatků za 
grunt obci lhotské 1 R. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Mikuláš Vatků za 
grunt obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Mikuláš Vatků za 
grunt obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Mikuláš Vatků 
za g[runt] 2 zl. Z toho vzala obec ostat[ní] 1 zl a na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 1 zl. 
   Mikuláš Vatků sráží sobě na tomto gruntě dílu svého, což 
jemu po otci jeho náleží, mimo to což se škoduje 10 zl 15 gr. 
   Letha 1612 za fojta Vácslava Vlkového položil Mikuláš Vatků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Mikuláš Vatků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Vatků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového peněz ročních    
2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Vatků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového peněz 2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Vatků položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Mikuláš Vatků položil 
za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Vatkového 1 zl 10 gr a k ruce JM Páně 20 gr. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Mikuláš Vatků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 2 zl. 
 
          Pusté 
 
   Letha 1624 za fojta Martina Liškového po smrti Mikuláše 
Vatkového týž fojt Martin Lišků a starší prodali ten podsedek 
ze dvěma nivami roli Václavovi Vatkovému, bratru nebo[žtíka], 
za summu 66 zl. Závdanku dal při odevzdávce, kterýž jest 
obrácen na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového, 14 zl 3 gr 4 
½ den, ostatek platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Nováků a Martin Stehlíků SRSaN. 
   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Václav Vatků položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vatkového 1 zl. 
              f 76b 
   Letha Páně 1640 za fojta Martina Šulíka prokázal Václav 
Vatkového, že jemu ta všecka spravedlnost na tomž gruntě po 
bratru jeho n[ebožtíkovi] Mikuláši Vatkovém plným právem 
připadl[a] a tak se jemu takový peníze vypisují, totiž 50 zl    
21 gr 2 ½ den. A tak má Václav Vatkových ten grunt zouplna a 
docela zaplacený. 
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   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ten svrchu psaný grunt 
prodal Václav Vatkových Ondřejovi Humplíkovému za summu 50 zl. 
Závdanku položil na kup svůj, kteréž přijal Václav Vatkových     
8 zl, ostatní summy rok po roku platiti má po 2 zl. Odevzdán 
jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. a 
jinších Martin Zákrsek, Václav Franěk S.R.S.A N. 
   Téhož leta ut supra položil Ondřej Humplíků za grunt svůj 
dvojích peněz 2 zl. Přijal jich Václav Vatkových. 
 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla Ondřej Humplík nad 
vrchností svou již více zradil a z toho g[runtu] ušel, tehdy 
Václav Vatkův takového gruntu zase přijímá jako své vlastní 
zaplacený statek. Odevzdán za volný [a] svobodný a zaplacený. 
Rukojmě Michal Vítků a Martin Chropovský SRSaN. 
              f 77a 
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípský[ho] prodali fojt a 
starší svrchu psaný podsedek po Václavovi Vatkovi jinak 
Škrachovi Janovi Škráškovému, synu jeho za summu 20 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 Lipa a Jan Liška S.R.S.a N.R. 
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              f 84a 
12 Grunt Petra Hrubého 
 
   Ten Petr má podsedek svůj koupenej za 50 zl, kterejž j[es]t 
letha [15]91 zouplna doplatil a za něj žádnému nic dlužen 
nepozůstává. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového prodán od fojta a 
starších grunt s půl achtelem vinohradu v Šumpercích, se 3 
koňmi, s vozem, pluhem, se 2 krávami, se 4 svinským dobytkem, 
pozůstalý po n[ebožtíkovi] Petrovi Hrubém, Filipovi Manovému 
za summu    120 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu svého po 
Markytě manželce své 40 zl 10 gr 5 ½ den, ostatek platiti má 
od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Bartoň Rožků, Matěj Křižanů, Jan Tomků, Jan Hulínský 
S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Filip Manů 
za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Hrubého 3 zl. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Filip Manů prodal 
podsedek svrchu psaný Martinovi Liškovému za summu, což za něj 
dopláceti zuostává, jmenovitě 76 zl 19 gr 1 ½ den. Z tej sumy 
skoupil od Jíry Hrubého, nápadníka po sirot[cích] zuostalých 
po n[ebožtíkovi] Petrovi Hrubým 47 zl 29 gr 1 ½ den. A srazil 
sobě nápadu po Martinovi, zemřelém s[irotku] n[ebožtíka] Jana 
Ondry Proštkového 8 zl 15 gr 4 den. Zuostává dopláceti 20 zl  
4 gr 3 den placením od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a 
svobodné. Rukojmě Vaněk Tomanů, Martin Včelů, Jan Remšů SRSAN. 
Ta suma náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Liškového, těch 
20 zl 4 gr 3 den náleží sirotkom ut s[upr]a. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Martin Lišků za 
grunt 
              f 84b 
na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Liškového 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil on Martin Liška 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Liškového 2 zl. 
 
   Jakož Martin Lišků zůstával dopláceti za týž podsedek 
s[irotkům] n[ebožtíka] Vácslava Liškového 17 zl 4 gr 3 den, za 
ty peníze jest odvedl vinohradu půl achtele v Šumperku Jírovi, 
s[irotkovi] neb[ožtíka] Vácslava Liškového, bratranci svému. 
A tak týž Martin podsedek svůj má zouplna a docela zaplacený. 
 
   Leta Páně 1623 za fojta Martina Liškového týž Martin Lišků 
prodal grunt tento Matoušovi Skřivánkovi za sumu 60 zl. 
Závdanku dal Martinovi Liškovi 6 zl a platiti po 3 zl má. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání povinností panských i obecních Martin Rabák a Martin 
Kučerek SRSN. 
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   Letha 1627 za fojta Tomáše Blaškového jakož jest Martinovi 
Liškovi na tom gruntě náleželo se doplácet peněz 54 zl, takové 
peníze Martin prodal Matoušovi Skřivánkovi za hotových 9 zl.  
A tak Martin má týž podsedek zouplna docela zaplacený. 
 
   Letha 1639 za fojta Vácslava Rožka po smrti Matouše 
Skřivánka fojt a starší prodali ten podsedek požár Martinovi 
Šulíkovi za summu 20 zl, platiti má po 1 zl. Rukojmě za 
placení, opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně i 
obecní Pavel Momáň a Jíra Nováků S.R.S.a N.R. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil fojt ut s[upr]a 
za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smula Martin Šulík položil peněz 
ročních 1 zl. Ten zůstává za ouřadem. 
              f 85a 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka tenž fojt položil peněz 
ročních a zůstávají za úřadem 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Martin Šulík za 
grunt ročních peněz 1 zlm. Ten zůstává za ouřadem. 
   Letha 1648 za fojta Martina Šulíka týž Martin Šulík položil 
peněz ročních 1 zlm. Ten zůstává za ouřadem.  
   Náleží takové peníze Martinovi Lipovi na místě manželky 
jeho Zuzany, pozůstalej po nebo[žtíkovi] Janovi Tomkovému, 
jakožto po s[irotcích] n[ebožtíka] Matouše Skřivánka, že ho 
byla až do smrti v opatrováním svém dochovala. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt Janovi Šulíkovi za 
summu     20 zlm bez závdanku. Platiti má každoročně komu 
náleží po 1 R. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní Jan Pecúch, Jíra Lipa 
SRSAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      33 
              f 92a 
13 Grunt Jana Hulínského 
 
   Ten Jan Hulínskej má štvrt roli od Jíry Vaška Šavrňového 
vyfrejmarčenou, za kderouž dopláceti zůstává 26 zl. Z toho 
náleží Alžbětě, dceři nebož[tíka] Pavla Botka do Velkej 13 zl 
17 gr a obci lhotské 12 zl 13 gr. Ty má platiti od letha 
[15]93 při Vánocích po 2 zl, letha [15]93 zadržel 2 zl. 
Alžbětě dotčený přední peníze jíti mají a potom, když ona díl 
svůj vyzdvihne, obci lhotské po 2 zl jíti mají. 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Jan Hulínský za grunth svůj 
peněz purgkrechtních dvojích po 2 zl – 4 zl. Ty sou vydány 
Alžbětě nahoře psané. 
 
   Téhož letha [15]94 Jan nadepsaný prodal zase grunth svůj se 
čtvrtí roli Jírovi Hynkových za sumu 50 zl. Závdanku témuž 
Janovi Jíra Hynkových položil 5 zl a ostatek platiti má od 
letha [15]95 pořadně po 3 zl. Rukojmě za placení a opravu 
gruntu, též i povinnosti panské zejména tito: Matěj Škořupka, 
Martin Lišků, Vašek Vlků R.S.N. 
            f 92b 
   Letha [15]95 položil Jíra Hynků za grunth svůj půl peněz       
1 ½ zl, ostatek o s[va]tým Václavě dáti má letha [15]96. 
Z toho dáno Janovi Hulínskýmu 15 gr a Alžbětě n[ebožtíka] 
Pavla Botka do Velké 1 zl. 
   Letha [15]96 položil Jíra Hynků za podsedek peněz 
purgkrechtních 4 ½ zl. Z toho dáno Alžbětě n[ebožtíka] Pavla 
Botka 3 zl a Janovi Hulínskému dáno 1 ½ zl. 
   Leta [15]97 položil Jura Hynků za podsedek 3 zl. Z toho 
dáno Alžbětě n[ebožtíka] Pavla Botka 2 zl a Janovi Hulínskýmu 
1 zl. 
   Leta [15]98 položil Jura Hynků za podsedek svůj 3 zl. 
Z toho dáno Alžbětě Botkové do Veliké, které přijal Jan Válků 
muž její na místě jejím 2 zl a Jan Hulínský přijal z nich 1 
zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Hynků 
za podsedek svůj 3 zl. Z toho ujal Jan Hulínský 1 zl a na 
Alžbětu Botkovou do truhlice si[rotčí] dáno 2 zl za dluh Pavla 
Botka, kterýž se v regimenu našel. 
   Jakož náleželo Janovi Hulínskýmu na tomto gruntě           
k vyplacení 18 zl, takové peníze prodal Jírovi Hynkové[mu] za 
hotových peněz 2 zl 18 gr. A tak Jan Roják na tom gruntě nic 
nezůstává. Botkové ještě se zůstává od leta 1600 12 zl placení 
po 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Hynkův za 
grunt 2 zl. Ty jsou dány do truhlice sirotčí za dluh Pavla 
Botka, který se našel v regimenu. A tak ten Pavel Botek tu nic 
nemá. 
   Obec lhotská má bráti 10 zl od letha 1601 po 2 zl. 
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   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Hynkův za 
grunt obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Hynkův za 
grunt obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Hynkův 
za grunt obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Hynkův 
za g[runt] obci lhotské 2 zl. 
 
     Pusté místo 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší lhotští 
prodali podsedek požár po neb[ožtíkovi] Jírovi Hynkovým 
pozůstalý Vácslavovi Křižanovýmu i se čtvrtí roli za summu 10 
zl bez závdanku. Platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za opravu a stavení Matěj Křižanů a 
Martin Rožků S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží: 
   Obci lhotské předních peněz 3 zl. 
   A na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hynkovýho 7 zl. 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár 
ut s[upr]a ze čtvrtí roli, z loukami a jiným k němu 
příslušenstvím Janovi Šustalovému za summu 10 zl, platiti má 
od letha 616 po    1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě Jíra Černický, Vaněk Tomanů SRSAN. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Šoustalů položil za 
grunt na obec lhotskou peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Šoustalů položil 
za grunt na obec lhotskou 1 zl. 
 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Šoustal umřel a 
Tomáš Blažků pojmouc sobě vdovu po něm zůstalou za manželku 
položil za g[runt] obci lhotské ostatní 1 zl. 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového od téhož gruntu svrchu 
psaného prodána jest čtvrt roli Kašparovi Kopcovému za summu     
10 zl. Placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán 
za volný. Rukojmě Jura Zapletal a Mikuláš Čejkovský SRSAN. 
 
        Pusté 
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             f 100a 
14 Grunt Matěje Škořupka 
 
   Letha Páně 1588 Matěj Škořupka koupil jest štvrth roli     
z vinohradem za 150 zl. Nachází se, že jest do letha [15]92 za 
grunth svůj z dílem Margety manželky své poraženým a penězi 
purgkrechtními vyplnil 68 zl 20 gr. A ještě od letha [15]93 
dopláceti má při Vánocích po 6 zl – 81 zl 10 gr. Na to jest 
letha [15]92 a [15]93 zadržel 6 zl a mimo ty zadržalé peníze 
na právo položil 4 zl. A ostatek od letha [15]94 při času 
vejše psaným pořadně pokládati má po 6 zl. 
 
   Letha [15]94 Matěj vejš psaný položil peněz purgkrechtních 
za grunth svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Křižanového  
6 zl. 
   Téhož letha vejš psaného položil zadržalých peněz 6 zl. 
   Letha [15]95 položil Matěj vejš psaný za grunth peněz 
purgkrecht[ních] polovici 3 zl a o svatým Václavě dáti má 
ostatek. 
            f 100b 
   Letha [15]96 položil Matěj Škeřup za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Letha 1597 položil Matěj Škeřup za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Leta [15]98 položil Matěj Škeřupů za grunt svuoj peněz 
purgkrechtních na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Křižano[vého]    
6 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Matěj Škeřupů 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Křižanového 6 
zl. 
   A odkázal týž Matěj Škeřupů Martinovi, s[irotku] 
n[ebožtíka] Václava Křižanového, na vinohradě v Šumberku, což 
jemu po s[irotcích] n[ebožtíka] Mikuláše Kozla nápadu přišlo, 
což sobě na tomto gruntě srazí 23 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Matěj Škeřupů za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Křižanového 6 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Matěj Škeřupů za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Křižanového 
ostatních peněz 2 zl 10 gr. A tak grunt svůj zouplna a docela 
zaplatil. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Jíra Škeřupů prodal 
podsedek ut s[upr]a, kterýž mu nápadem po neb[ožtíkovi] 
Matějovi Škeřupovým bratru jeho dostal s půl lánem roli, 
z jednou klisnou, vozem, pluhem i jiným k tomu gruntu od 
starodávna příslušenstvím, Martinovi Vaculíkovi za summu 90 
zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má při každých 
Vánocích po 4 zl. Odevzdáno jemu to všecko za volné a 
svobodné. Rukojmě Vaněk Tomanů, Martin Lišků, Matěj Křižanů 
S.R.S.A N. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového položil Martin Vaculíků 
za grunt Jírovi Škeřupovýmu 4 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Martin Vaculů(!) 
za grunt Jírovi Škeřupovýmu 2 zl. 
             f 101a 
   Letha 1609 za fojta  Jana Hynkového položil Martin Vaculíků 
za grunt Jírovi Škeřupovýmu 4 zl. 
   Jakož náleželo Jírovi Škeřupovi na tomto gruntě vyplniti se 
ještě sumy 77 zl, ty jest prodal Martinovi Vaculíkovi, za 
kteréž jemu dal 10 ½ vědra vína. A tak má grunt zouplna a 
docela zaplacený. 
 
   Letha 1627 za fojta Tomáše Blažkového Jan Jíry Pechového po 
smrti vejš psaného Martina Vaculíka pojal jest sobě Zuzannu, 
po neboštíku zůstalou vdovu, za manželku, z kteroužto 
manželkou jeho (nebudouc žádných sirotkův) přišel jest jemu 
tento grunth i z těmi dvěma čtvrtmi role a jinejmi 
případnostmi za zaplacenej. A poněvadž však v tyto obtížné 
časy nemohl z obou čtvrtí jak robotami, tak i platy Jeho 
Milost Pána vybejvati, ráčil se jest Jeho Milost Pán k témuž 
Janovi Jíry Pechového (k jeho snažné prozbě) skloniti, aby 
toliko jedné čtvrti v držení byl a z té takové platy a jiné 
povinnosti vedle jiných sousedů vybejval. Druhá však čtvrt 
roli aby zůstávala za pustou při požáře nebo[žtíka] Jíry 
Vávrového, od kteréhož prve odkoupena byla. 
 
   Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Vácslava Zahradníka Jan Pechů majíce sobě svrchu psaný 
grunt s půl lánem roli, která byla odňata od Martina Šarového, 
připsána, zase ji pouští Janovi Pechovému synu svému za summu   
10 zlm, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. 
Odevzdáno za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Jan Liška a Jan Křenovský SRSAN.  
   K tomu týž Jan Pechů přidává Janovi synu svému z lásky 
otcovské jakožto synu svému, aby dobře hospodařil, vůz, 
k orání pluh, bránu, osetí všechno, k tomu tři koně.   
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15 Grunt Vaška Pračkového 
 
   Letha Páně 1592 Vašek Ondry Pračkového koupil jest grunth 
s půl lánem roli od Matěje Pišťáka za 60 zl. Téhož letha vejš 
psaného položil Vašek Matějovi Pišťákovi závdanku 4 zl.  
   Letha [15]93 položil Vašek 3 zl a ostatek od letha [15]94 
při Vánocích dopláceti má po 3 zl 53 zl osobám níže psaným, a 
to takto: 
   Item sirot[kům] nebož[tíka] Jana Hudečka náleží 13 zl 5 gr    
2 den. Ty jim, jakž vejše dotčeno j[es]t, od letha [15]94 po 3 
zl až do vyplnění summy jejich pořadně jíti mají. 
   Item sirot[kům] nebož[tíka] Ambry Čapkového náleží 31 zl 24 
gr 5 den. Ty jim jíti mají, když sirot[ci] nebož[tíka] Jana 
Hudečka svou spravedlnost vyberou, též po 3 zl. 
   Item Matějovi Pišťákovi též náleží poslední peníze 8 zl. Ty 
jemu též po 3 zl jíti mají. 
            f 109b 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Vašek napřed psaný dvojích 
peněz purgkrechtních 3 zl – 6 zl. 
   Letha [15]95 položil Vašek za grunth půl peněz 1 ½ zl a 
ostatek o s[va]tým Václavě letha 96 položiti má. 
   Letha [15]96 položil Vašek za grunth peněz purgkrechtních      
3 zl. 
   Jakož jest Matějovi Hudečkovi na tom gruntě náleželo peněz 
posledních 8 zl, takové peníze jest Vaškovi Hudečkovi prodal.  
A tak tu více nic nemá. 
   Leta [15]97 položil Vašek za grunt svůj 3 zl s[irotkům] 
n[ebožtíka] Ambry Čapka. 
   Leta [15]98 položil Vašek Praštků za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Ambry Čapkového 3 zl. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Mackovi Pišťákovi na 
posledních peněz 8 zl, takové peníze týž Macek Pišťák Vaškovi 
pustil Pračkovýmu. A tak na tom gruntě nic míti nebude. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Vašek Pračků 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ambry Čapkové[ho] 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky [položil] Vašek Praštků 
za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ambry Čapkové[ho] 3 
zl. 
    
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového fojt a starší prodali 
grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou, 
s polovicí osetí a jiným hospodářstvím, což k němu náleží, 
Petrovi Dvořákovi za sumu 120 zl. Závdanku dal Petr Dvořák 
12 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 4 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěnice, Petr Hrubých, Jíra 
Smutný, Vašek Výskoků, Jíra Urbánků, Jíra Vávry Pěnicového S R 
S A N. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Petr Dvořák 
za grunt ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Ambry Čapkového 
2 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Petr Dvořák z gruntu 
zběhl, ouřad prodali jej s půl lánem roli Melicharovi 
Hranickýmu za sumu 111 zl 9 gr 5 den bez závdanku a platiti má 
ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Matěj Křižanů, Jan Pavlíků, Bartoň Martinků, Vašek Krejčířů 
S.R.S.N. 
 
     Pusté místo 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár 
svrchu psaný s půl lánem roli Vítkovi Hoškovému bez závdanku 
za sumu 24 zl, platiti má od letha 1616 po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Novák, Matěj Starý SRSAN. 
   Leta 1616 za fojta Martina Pavlových jakož náleželo Mackovi 
Hladnému po manželce jeho Zuzanně 5 zl 12 gr 6 den, ty jest 
prodal Vítkovi Hoškovému za hotových 20 gr. A tak již nebude 
týž Macek Hladný tu nic více míti. 
 
        Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od téhož gruntu svrchu psaného půl lánu roli Martinovi 
Šulíkovému za 12 zl. Má za ni platiti po vyjití tří let komu 
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za 
všelijaké povinnosti Martin Tihléř a Jíra Novák R.S. 
 
        Pusté 
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             f 118a 
16 Grunt Ondry Pračkova 
 
   Na tym gruntě Anna, manželka po nadepsaným Ondrovi zůstalá, 
spolu z sirotky svými jsouce, ten grunth ze štvrtí roli 
zaplacený souc, se živí. 
 
   Leta [15]98 fojt a starší lhotští prodali grunt pozuostalý 
po n[ebožtíkovi] Ondrovi Pračkovi ze čtvrtí roli a jiným 
příslušenstvím k tomuž gruntu za summu Martinovi synu téhož 
Ondry Pračka 50 zl. Z toho sobě dílu srazil po otci svým 15 
zl, ostatek mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti 
bratřím a sestrám svým, totiž 35 zl, placením od leta [15]99 
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, 
opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Klimšů, Martin 
Křižanů, Martin Škeřupů, Jan Hejvolka, Jan Tkadlček S.R.S.N. 
   Jakož Kateřině, dceři n[ebožtíka] Ondry Pračkového, dílu na 
tomto gruntě náleželo 15 zl, i majíc Jan Mikuláše Jistého 
s[irotkům] Martina Klimšového za vinohrad položiti také 15 zl 
a Zuzanně, ženě Martina Pračkového, náležely, to sobě sráží 
jeden proti druhému. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového jakož náleželo na tom 
gruntě Václavovi Ondry Pračkového 15 zl, takové peníze prodal 
Martinovi bratru svému za hotových 3 zl 15 gr. A tak již 
Václav Pračků na tom gruntě nic nemá. 
                 f 118b 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin, Ondry 
Pračkového syn, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Pračka   
2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Pračků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Pračka ostatních 3 zl. A 
tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Martin Pračků majíc 
tento podsedek ze čtvrtí roli zaplacený, dal jej z lásky, ctí 
a dar[em] Jírovi Černickýmu a tak jej má zaplacený. Odevzdán 
za volné a svobodné. Rukojmě za opravu a povinnosti J.M. Páně 
Staněk Knápků, Jíra Blažků SRSAN. 
 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Jura Černý(!) prodal 
podsedek ze čtvrtí roli Vaňkovi Vajulovi za hotových 5 zl a 
tak jej má zaplacený. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě 
z[a] o[pravu] g[runtu] a p[ovinnosti] Jeho [Mil]osti P[ánu] 
Jan Horký, Matěj Křižanů, Mikuláš Škrachových R.S. 
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   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho Vaněk Vajulů jinak 
Košulka prodal podsedek ze čtvrtí roli Mikulášovi Tomanových 
za hotových 3 zl, přidal mu honce žita. A tak jej má 
zaplacený. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav 
Rožků a Mach Pavlů S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali ten 
g[runt] požár ut s[upr]a Valkovi Znějovcovi i s tou čtvrtí 
roli bez závdanku za summu 16 zl, platiti jej má ročně po  
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Lišků a Valka 
Kulů S.R.S.A N. 
                 f 119a 
   Letha 1636 za fojta Martina Šulíka prodali týž fojt a 
starší požár po osadění Mackovi Žilkovi za summu 16 zl, 
placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy 
gruntu a povinnosti panské i obecní odbejvání Václav Včelů, 
Martin Stehlík SRSAN. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Matěj Žilků za 
grunt k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Matěj Žilků položil 
za grunt svůj ročních peněz 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Matěj Žilků položil za 
grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijali obec tvarožnolhotská. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Matěj Žilků za grunt 
ročních peněz 1 zl. Ty přijala obec tvarožnolhotská. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Matěj Žilka položil peněz 
ročních obci tvarožnolhotské 1 zl. 
 
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípský[ho] prodali fojt a 
starší grunt ze čtvrtí roli svrchu psaný po Matějovi Žilkovi 
Tobiášovi Lipovi za summu 16 zlm, platiti má ročně komu 
náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí 
za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Liška a Pavel 
Straka S.R.S.a N.R. 
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             f 126a 
17 Grunt Matěje Jurákova 
 
   Letha Páně 1583 Matěj Juráků koupil jest grunth svůj ze 
čtvrtí roli za 80 zl. Na tu sumu téhož letha závdanku položil 
8 zl a ostatek 72 zl náleží osobám níže psaným: 
   Item obci lhotské 43 zl. Ty pořadně jíti mají [od] letha 
[15]94 po 4 zl. 
   Též náleží sirotkuom nebož[tíka] Staňka Pavlíkova do 
Radějova na tom gruntě 29 zl. Ty když obec lhotská svou sumu 
napřed vyberou ty též po 4 zl se pokládati mají. 
   Na tu summu jest obci lhotské podle sečtení položil 7 zl       
7 ½ gr. A zadržel obci a sirotkuom vejš psaným do letha 93  
35 zl 22 gr. A ostatek platiti má od letha [15]94 při Vánocích 
po  4 zl. 
   Též on drží čtvrth roli, kteráž j[es]t mu připadla i       
z gruntem po nebož[tíkovi] Janovi Jurákovým strejci jeho, 
kterejžto grunth i tu štvrt roli týž nebož[tík] Jan Juráků měl 
zaplacenou a na něho Matěje Jurákového nejbližšího přítele 
připadla. 
             f 126b 
   Letha [15]94 Matěj Juráků napřed psaný prodal jest podsedek 
svůj Mikolášovi Zajíčkovi za sumu 38 zl. Závdanku dal témuž 
Matějovi Jurákovi 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 
při Vánocích pořadně po 3 zl do vyplnění sumy ut s[upr]a. 
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské 
sou tito: Václav Drlazný, Václav Křivý, Jan Leskovský a Jan 
Zajíček R.S.N. 
   A mimo to placení Mikoláše Zajíčka za podsedek má vyplniti 
Matěj Juráků napřed psaným osobám se čtvrtí roli napřed 
položené 25 zl 22 ½ gr j[es]t pusté. Náleží k tomu čtvrt roli, 
z které Matěj Juráků platiti měl, má se prodati. Ujal to 
Václav Dukových z Radějova, má ten podsedek vystavěti a potom 
prodati. Rukojmě za to vysta[vě]ní Jan Holušů, Bartoň Martinků 
S.R.S.N. Těch 25 zl   22 ½ gr má vyplniti na místě Matěje 
Juráka Vávra Střevleckej, o tom zápis jeho v listu 638 
v těchto knihách zapsáno najdeš, po   2 zl. 
   Na to letha [15]96 položil Vávra Střevlický peněz obci 2 
zl. 
   Letha [15]97 položil Vávra Střevlický obci za grunth 2 zl. 
   Téhož letha [15]97 Václav Dukových položil za týž grunth 
peněz purgk[rechtních] 3 zl. 
             f 127a 
   Letha [15]99 Václav Duků z Radějova prodal grunt ze čtvrtí 
roli Vávrovi Střeblovskýmu za sumu 30 zl. Závdanku položil na 
s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova, kteréž 
sou v truhlici obecní 3 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 
po    2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan 
Ondrušuo, Jan Kovářuo, Vítek Nečepil S.R.S.N. 
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   Téhož letha a za fojta Martina Vlkového položil Vávra 
Střeblovský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Pavlíkova 2 zl. Ty zůstávají v truhlici sirotčí, z těch 2 zl 
dáno Dorotě ženě téhož Staňka Pavlíkového 1 ½ zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Vávra 
Střevlecký za grunt 1 zl. Ten zůstává v truhlici obecní, vydán 
jest ouřadu radějovskýmu. 
 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Vávra Střevlovský prodal 
grunt svůj ze čtvrtí roli Martinovi Vaculíkovému za summu 40 
zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin 
Malochů a Mikuláš Škořupů S.R.S.A N. Týž Vávra Střelecký 
prodal jest Martinovi na jednych honech polovici osetí. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Vaculíků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova  
1 zl. 
 
   Na tom gruntě podle bedlivého vyhledání náleží osobám 
těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova 22 
zl. 
   Mackovi Jurákovýmu 15 zl. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin 
Vaculíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového 
do Radějova 2 zl.    
   Skoupil od Macka Jurákového, což jemu na tomto gruntě 
posledních peněz náleželo 15 zl za hotových 2 zl 22 ½ gr. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin 
Vaculíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Pavlíkového do Radějova 2 zl. 
 
     Zuostal pustý 
             f 127b 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Martin Vaculíků prodal 
grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli a lúkami k tomu od starodávna 
přináležejícími Martinovi Blákorovýmu za summu 30 zl. Závdanku 
jemu dal 1 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Tomanů, Matěj 
Křižanů S.R.S.A N. 
 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Martin Blikotů(!) z toho 
gruntu ušel a Martin Vaculík zase jej přijal a prodal 
Václavovi Večeřovi za tu sumu, což za něj dopláceti jest, 
totiž 29 zl bez závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl. 
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Vaněk Rojula, Matěj 
Křižanů SRSAN. 
 
        Pustej 
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   Letha 1612 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší prodali 
týž ut s[upr]a grunt, z něhož Večeře utekl, Jiříkovi  
Černýchjanů za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od letha 
1612 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vácslav 
Rožků a Martin Kašparů S.R.S.a N. 
   Na tom gruntě náleží: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkového do Radějova 
předních peněz 18 zl. 
   Martinovi Vaculíkovi posledních 2 zl. 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jíra Černých 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkovýho do 
Radějova    1 zl. Zůstává při ouřadu. 
   Letha 1614  za fojta Václava Rožkového položil Jíra 
Černíčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka 
Pavlíkového do Radějova 1 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Černíčků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíkova 1 zl. Ten 
jest vydán Kateřině na díl její. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Černíček položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíka 1 
zl. Ten jest vydán Kateřině na díl její. 
             f 128a 

        Letha 1617 za fojta Martina Pavlíkových Jíra Černíček 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíka 1 zl. 
Ten jest vydán Kateřině na díl její. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Černíček položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Pavlíka 1 zl. Ten 
jest vydán Kateřině na díl její. 
 
         Pusté 
 
   Letha Páně 1637 za fojta Pavla Momáňového týž fojt a starší 
prodali grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Čejkovskému za summu   
5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za  
volný. Rukojmě za placení, opravy kruntu, povinnosti panské a 
obecní Jan Pechů a Jíra Matoušků SRSAN. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Mikuláš 
Čejkovský k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Mikuláš Čejkovský 
položil za grunt obci tvarožnolhotské, kteréž přijali 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smula Mikuláš Čejkovský k obci 
tvarožnolhotský položil 1 zl. 
 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha Mikuláš Přerovský po smrti 
Mikuláše Čejkovskýho ujal pustý grunt od ouřadu lhotského za 
summu 12 zlm, placení po 1 zlm. A tak za volný a svobodný jest 
jemu odevzdán. Rukojmě Ondra Vanišů, Jíra Zapletal SRN. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Mikuláš Přerovský položil 
peněz ročních k obci tvarožnolhotské 1 zlm. 
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             f 128b 
   Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského Mikuláš 
Přerovský z toho gruntu zešel, tedy aby pustej nezůstal, 
prodal týž fojt z ouřadem ten grunt ze čtvrtí roli Martinovi 
Škrachovi v tej summě, jako jej Přerovský v držení měl, totiž 
v summě 12 zlm bez závdanku, placení po 1 zlm komu náležeti 
bude. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti 
panské i obecní Martin Chropovský a Mikuláš Hanáček SRSAN. 
 
   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a fojta 
Vácslava Zahradníka Martin Škrach zemrouc, po něm grunt ze 
čtvrtí roli zanechajíc takovej, jest zase prodán Tomáši 
Řeháčkovi za summu 12 zlm bez závdanku. Platiti jej má 
každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný [a] 
svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní 
Matěj Břehů a Jan Matěje Starých SRSAN. 
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             f 135a 
18 Grunt Jíry Šoustala 
 
   Letha Páně 1587 Jíra Šoustalů koupil jest grunth pustej 
z půl lánem roli po nebož[tíkovi] bratru svým za 82 zl. I 
nachází se, že jest dílu Barbory sestry své od Macka Rosového 
švagra svého skoupil 62 zl. A ostatek 20 zl ten Jíra Šoustal 
dílu svého sobě srazil, a tak jej již do letha [15]93 zouplna 
zaplatil. 
 
   Letha 1595 Jíra Šoustal prodal grunth svůj nahoře psaný 
z půl lánem roli, se dvěma koňmi i jiným k tomuž gruntu 
příslušenstvím, též i s polovicí osetím za sumu 200 zl Janovi 
Hulínskému. Závdanku témuž Jírovi Šoustalovi Jan Hulínský 
položil 30 zl a ostatek platiti má od letha [15]95 při 
Vánocích pořadně po 6 zl. Ta summa všecka náleží Jírovi 
Šoustalovi. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i 
povinnosti panské zejména tito: Bartoň Husák, Ondra Klimšů, 
Jan Tomků, Matěj Křižanů, Jíra Sovka, Jíra Urbanů, Jíra 
Šavrňů, Bartoň Martinků R.S.N. 
   Letha [15]95 položil Jan Hulínský za grunth svůj peněz 
purgkrecht[ních] 6 zl. Ty přijal Jíra Šoustalů. 
             f 135b 
   Letha [15]96 položil Jan Hulínský za grunth peněz 
purgkrechtních Jírovi Šoustalovi 6 zl. 
   Letha 1597 položil Jan Hulínský Jírovi Šoustalovi za grunt    
6 zl. 
   Leta [15]98 položil Jan Hulínský za grunt svůj Jurovi 
Šoustalovi 6 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Hulínský 
za grunt svůj Jírovi Šoustalovi zl R. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškova Jan Hulínský prodal 
grunt z půl lánem roli, ze dvěma koňmi, z vozem, z pluhem, 
z bránou a jiným hospodářstvím Martinovi Valouchovýmu za summu 
200 zl, závdanku jemu dal 20 zl. A jakož témuž Janovi 
Hulínskému náleželo ještě mimo vzetí závdanku 45 zl, ty jest 
Martinovi Valouchovýmu pustil a tak na tom gruntě nic nemá. 
Zůstává ještě dopláceti   140 zl placením od letha 1600 po 6 
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hulínský, 
Mikuláš Bartošů, Jan Rabák, Jan Bartoně Křižanového S.R.S.N. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin Valachů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šustala 6 zl. Z těch vzala 
Maruše Šustalové[ho] 4 zl a 2 zl dány do truhlice na sirotky. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Valouchů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 6 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Martin Valouchů skoupil 
od Jíry Pěnicového díl, kterýž náležel Zuzanně manželce jeho, 
dceři n[ebožtíka] Jíry Šoustala, sumy 64 zl, dal jemu za ně 
peněz hotových 16 zl. A tak ta Zuzanna tu žádné spravedlnosti  
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nemá a Martin Valouchů nebude povinen platiti od letha 1602 
nežli po 3 zl. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Valouchů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin 
Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 
zl. 
               f 136a 
   Letha 1604 za fojta Martina[!] Škeřupového položil Martin 
Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 3 
zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Martin Valouchů 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Martin Valouchů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Martin Valouchů 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin 
Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 
zl. 
   Letha 1612 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin 
Valouchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 
zl. 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho Martin Valouchů 
prodal podsedek svůj s půl lánem roli Janovi Zacharovi za 
summu 43 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Kozel, Jíra 
Nováků a Mikuláš Adamů SRSN. 
   Téhož letha položil Jan Zacharů za g[runt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jíry Šustala 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Zacharů 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šustala 2 zl. 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Jana Zacharů skoupil 
všecky peníze na tom gruntě, cokoli na něm dopláceti měl, od 
Jana Šustalového a zaplatil mu je. Jan Paktů nic nemá a 
Zacharů Jan má grunt ten zaplacený. 
 
          Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od téhož gruntu půl lánu roli Řehořovi Štěrbovému za 
summu 10 zlm, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po    
1 zlm. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti 
Jura Zapletal a Martin Chropovský S.R.S.A N. 
 
        Pustý 
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             f 144a 
19 Grunt Martina Ondruše 
 
   Ten Martin Ondrušů má jednu čtvrth roli s podsedkem 
koupenou za 8 zl 7 ½ gr. Na to jest položil obci lhotské 1 zl 
7 ½ gr a ostatek 7 zl týž obci dopláceti má od letha [15]94 
při Vánocích po 1 zl. 
   Letha [15]94 položil Martin vejš psaný purgkrechtních peněz 
obci lhotské 1 zl. 
   Letha [15]95 položil Martin vejš psaný obci lhotské peněz 
purgkrecht[ních] 1 zl. 
   Letha [15]96 položil Martin Ondrušů za grunth obci lhotské  
1 zl. 
   Leta [15]97 položil Martin Ondroušků ostatních peněz 3 zl.  
A tak podsedek zaplatil. 
 
   Letha 1599 Martin svrchu psaný prodal grunt ze čtvrtí roli 
Bartošovi Husákovýmu za sumu 30 zl, na to jemu položil Bartoš 
závdanku a peněz ročních 5 zl. A tak ještě mimo ten závdanek 
doplatiti zuostává Bartoš Husáků 25 zl, kteréž Martin Ondrušuo 
k obci lhotské prodal, placením od letha [15]99 po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Hynků, Jíra 
Myslivcuo S.R.S.N. 
 
   Téhož letha ut s[upr]a za fojta Martina Vlkového Bartoš 
Husáků prodal grunt ut s[upr]a Martinovi Ondrušovýmu za summu 
30 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 2 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu 
gruntu a povinnosti JM Páně Vaněk Tomanů, Martin Outerků 
S.R.S.N. 
              f 144b 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového z poručení Její 
[Mil]osti Paní odprodána jest od tohoto gruntu čtvrt roli bez 
podsedku Thomášovi Grejzlovi, z kteréž činže do roku 24 gr 
dávati má, za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha 
1603 po 2 zl. Odevzdána za volnou a svobodnou. Rukojmě Jan 
Tomků, Václav Vlků, Jan Jurák a Martin Vlků S.R.S.A N.  
   Těch 25 zl obec lhotská odvedli Pavlovi Miškéřovi na díl 
Doroty n[ebožtíka] Jíry Jurového, manželky jeho, na dluh 
obecní, což do peněz sirotčích vyšlých dlužna obec byla, a má 
je sobě po letech vyzdvihovati. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového prodán podsedek ut 
s[upr]a, kterýž byl pustý, od fojta a starších Jírovi 
Škeřupovýmu za summu 8 zl, platiti má od letha 1603 po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáků, Mikuláš 
Škeřupů SRSAN. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Škeřupů za grunt     
1 zl. Ten přijali starší lhotští k obci vydělených na tom 
podsedku. Náleží jim ještě na posledních penězích 2 zl, 
Bartošovi Husákovi na předních peněz 5 zl. 
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   Téhož letha ut s[upr]a položil Tomáš Krejzl za roli ut 
s[upr]a Pavlovi Miškéřovi do Lipova 2 zl.  
 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Jíra Škeřupů prodal 
podsedek Mackovi Hladnému za 8 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a 
platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Pěnice, Eliáš Blákorů S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Macek Hladný za 
g[runt] obci lhotské 1 zl. Zůstává ještě obci 2 zl a Bartošovi 
Husákovi 5 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Tomáš Krejzl za 
roli ut s[upr]a Pavlovi Miškéřovi do Lipova 2 zl. 
 
      Pusté místo 
 
   Letha 1609 za fojta Martina Lišky položil Jan Remšů na 
místě Tomáše Krejzle za roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta ut s[upr]a položil Jan Remšů na místě 
Thomáše Krejzle za roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Remšů za touž 
roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl. 
             f 145a 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jan Remšů za 
roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl. Zůstávají při ouřadu, přijal je 
Pavel Miškéř.  
 
   Letha a za fojta ut s[upr]a fojt a starší prodali týž 
podsedek požár, po n[ebožtíkovi] Mackovi Chladných(!) 
pozůstalý, Mathoušovi Horňákovi za summu tu, což dopláceti 
jest, totiž 6 zl bez závdanku, platiti má od letha 1612 po 1 
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Susův, Jíra 
Janíkův S.R.S.a N. 
   Na tom podsedku náleží: 
   Obci lhotské předních peněz 1 zl. 
   A s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 5 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jan Remšů za 
roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou vydány 
Pavlovi Miškéřovi. 
   Matouš Horňák položil za g[runt] obci lhotské 1 zl. A tak 
obec tu nic nemá.  
   Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho položil Mathouš 
Horňák obci lhotské za g[runt] 1 zl. 
   Též položil Jan Remšů za roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Remšů za 
roli Pavlovi Miškéřovi 2 zl. 
   Téhož letha položil Matouš Horňák za g[runt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl. 
   A jakož letha 1613 za týž grunt 1 zl obci výš psané jest 
nenáležel již obci, jest navrácen s[irotkům] n[ebožtíka] ut 
s[upr]a. 
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   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Remšů položil za 
roli Pavlovi Miškéřovi peněz 2 zl. 
 
   Téhož leta za téhož fojta Matouš Horňák Sucholožský prodal 
ten grunt Urbanovi Hlouškovi za summu 22 zl. Závdanku dal jemu 
2 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Babule, Macek Starého a Vítek Zvlčího SRSN. 
   Téhož leta Urban Hloušků položil za grunt s[irotkům] 
n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Remšů položil za roli 
Pavlovi Miškéřovi do Lipova 2 zl. 
             f 145b 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Urban Hloušků prodal grunt 
ten zase Janovi Bradáčovi za summu, což na něm dopláceti 
zůstává, závdanku dal jemu Urbanovi 11 gr. Jest mu odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení gruntu, 
povinnosti panské i obecní Bartoň Šavrňů a Jan Zachar SRSN. 
   Letha svrchu psaného Jan Bradáč položil za grunt prvních 
peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Remšů položil za 
roli Pavlovi Miškéřovi do Lipova 2 zl. 
   Téhož letha Jan Bradáč položil za podsedek peněz na 
s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Remšů položil za 
roli Pavlovi Miškéřovi do Lipova 1 zl. 
   Téhož letha Jan Bradáč položil za podsedek peněz na 
s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 1 zl. 
 
        Pusté 
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             f 152a 
20 Grunt Václava Dřímalů 
 
   Ten Václav Dřímalův má grunth ze štvrtí roli od Macka 
Hodrlova vyfrejmarčenej, kterýž j[es]t zaplacený a Hodrlů na 
svým gruntě souce povinnen 150 zl sirotkům nebož[tíka] Pechy 
Čapkového platiti, tímto frejmarkem Václav Dřímal na sebe 
takovou sumu k zaplacení přijal, na kderouž jest od letha 
[15]93 29 zl vyplnil. A mimo to těmž sirot[kům] napřed psanýho 
do téhož letha napřed psaného zadržel 33 zl. A ostatek od 
letha [15]94 při Vánocích platiti má těm sir[otkům] pořadně po 
5 zl. 
 
   Letha [15]94 Václav vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 zl. Více položil za zadržalou sumu 5 zl. 
   Letha [15]95 položil Václav za grunth půl peněz 
purgkrecht[ních] 2 zl, ostatek o s[va]tým Václavě doložiti má. 
   Letha [15]96 položil Václav Dřímalů za grunth sirotkům 
napřed psaným 5 zl. 
   Leta [15]97 položil Václav Dřímalů za grunt svůj 5 zl 
s[irotkům] n[ebožtíka] Pechy Čapkového. 
   Leta [15]98 položil Václav Dřímalů za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 5 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav 
Dřímalů za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy 
Čapkového 5 zl. 
             f 152b 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Václav Dřímalů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 5 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Václav Dřímalů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Dřímalů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav 
Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 4 
zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav 
Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 6 
zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
podsedek požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli pozůstalý po 
neb[ožtíkovi] Václavovi Dřímalovi Urbanovi Hlouškovýmu za 
summu 70 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Ondra Klimšů, Jíra 
Holušů, Jan Vašků SRSAN. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Urban Hloušků prodal 
podsedek ze čtvrtí roli Jírovi Janíkovi za sumu 70 zl bez 
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za 
volné a svobodné. Rukojmě Matěj Křižanů, Vaněk Tomanů, Jíra 
Urbánků SRSN. 
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   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Janíkův za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jíra Janíkův za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jíra Janíkův 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Jíra Janíkův 
za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Jíra Janíkův 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Janíkův za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Janíčků položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl. 
           f 153a 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Janíčků položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového peněz ročních 1 
zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Janíčků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Janíčků položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pechy Čapkového 1 zl. 
 
         Pusté 
 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt a ouřad 
prodali grunt se čtvrtí roli Bartkovi Chromčíkovi za summu 9 
zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za 
volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jíra Vykoukal a 
Jíra Zapletal SRSN. 
 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Martinovi Pechovému 
za summu 9 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. 
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Václav 
Polešovský a Řehoř Štěrba S.R.S.A N. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smula položil za g[runt] svůj 
peněz ročních Martin Pecha 1 zl. Ten přijal fojt ut s[upr]a 
k obci lhotský. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Martin Pechův položil  
za grunt svůj peněz ročních a přijala obec tvarožnolhotská 1 
zl. 
   Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského Martin Pechů 
zemřel, po něm zůstalá Zuzana vdova ta jest z toho gruntu pryč 
odešla. Tudy aby ten grunt pustej nezůstal, jest od téhož 
fojta a ouřadu ten grunt ze čtvrtí roli Martinovi Palátovi 
v tej sumě, jak Martin Pechů jej měl, prodán za sumu 9 zl. 
Placení po vyjití lhoty po 1 zl.  Odevzdán za volné [a] 
svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Číž, Matěj 
Sadílek SRSN. 
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             f 161a 
21 Grunt Kateřiny Škořupkovej 
 
   Letha Páně 1591 Kateřina vejš psaná koupila podsedek za 22 
zl, kterejž jest letha [15]93 doplatila. 
 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového Mikuláš Škeřupů, 
kterémuž ten svrchu psaný grunt po neb[ožce] Kateřině 
Škořupovej nápadem přišel, prodal jej Jírovi Škeřupovýmu,  
bratru svému, za hotový  3 zl. A tak jej zouplna a docela 
zaplacenej má. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za 
stavení toho gruntu požáru i všelijaké povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně Jíra Urbánkových, Václav Škrachů S.R.S.A N. 
 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky Jíra Škořupů dal tenž 
grunt Jírovi Vávrovýmu za poloulání a tak jej týž Jíra Vávrů 
má zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničemž nezávadný. 
Rukojmě za opravu, povinnosti JMP Jíra Pechů, Jan Bradáč 
S.R.S.a N. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt s ouřadem 
prodali grunt s půl lánem roli Řehořovi Štěrbovi za 16 zl, 
placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. 
Rukojmě Václav Rožek a Václav Procháska SRSAN. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Řehoř Štěrba 
ročních peněz 1 zl. Ten přijal Jan Pechů. 
           f 161b 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Řehoř Štěrba položil 
za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijal Jan Pecha. 
 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Řehoř Štěrba zemřel, 
Matěj Sadílek pojal sobě pozůstalú vdovu za manželku a ujal 
toliko k tomu gruntu jednu čtvrt roli z jistú vůlí vrchnosti  
v summě 16 zl, placením po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin 
Chropovský a Jura Zapletal S.R.S.a N. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Matěj Sadílek za 
grunt ročních peněz 1 zl. Jan Pecha je přijal. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Matěj Sadílek položil 
peněz ročních 1 zl. Takový přijal Jan Pechů. 
 
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a 
starší svrchu psaný grunt z poloulání roli po Matějovi 
Sadílkovi Michalovi Vítkovi za summu 20 zlm. Platiti má ročně 
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Pavel 
Škrdláček a Martin Chropovský S.R.S.a N.R. 
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             f 169a 
22 Grunt Jíry Sofka 
 
   Letha 1592 Jíra vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli 
od Jíry Škeřupového za 100 zl. Závdanku a peněz purgkrechtních 
do letha [15]93 položil 15 zl a za letho [15]93 zadržel 2 zl. 
S těch   15 zl dáno závdanku Jírovi Škeřupovi 9 zl a ostatek 
na tom gruntě tej summy náleží osobám níže psaným: 
   Item sirotkům neb[ožtíka] Martina Škeřupové[ho] 64 zl. Ta 
spravedlnost jim od letha [15]94 pořadně při Vánocích jíti má 
po  4 zl. 
   Týž náleží na tom gruntě Jírovi Škeřupovi 21 zl. Ty jemu 
jíti mají naposledy též po 4 zl. 
 
   Letha [15]93 Jíra vejš psaný položil zadržalé peníze 2 zl. 
   Letha [15]94 položil Jíra Sovků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
   Letha [15]95 položil Jíra Sofků za grunth půl peněz 2 zl, 
ostatek doložiti má letha [15]96 o s[vat]ým Václavě. 
   Leta [15]97 položil Jíra Sofků za grunt svůj 4 zl. 
           f 169b 
   Letha [15]96 položil Jíra Sovků za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Leta [15]97 Jíra Škeřupů z dědiny Lhoty prodal díl svůj, 
což jemu koli tu na tom gruntě napřed psaném náleželo, i to 
což jest na tom gruntě vydělal, obci lhotské prodal 1 každý 
zl[atý] po    6 gr, totiž 21 zl. A tak tenž Jíra tu žádné 
spravedlnosti více nemá. 
   Leta [15]98 položil Jíra Sovků za grunt svůj peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
 
   Téhož leta [15]98 Jíra Sovků prodal grunt svrchu psaný 
z koňmi, z půl lánem roli, z loukou Martinovi Kvašovskému se 
vším k tomu gruntu od starodávna příslušenstvím za summu 100 
zl.  
Závdanku položil Martin Kvašovský Jírovi Sovkovi při 
odevzdávce  8 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 4 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěniců, Jan 
Tkadlec, Pavel Rožek, Jan Mikulášů S.R.S.N. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin 
Kvašovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Škeřupové[ho] 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin Kvašovský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Kvašovský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Martin Kvašovský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin 
Kvašovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Škeřupového  2 zl. 
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             f 170a 
   Letha 1604 za fota Matěje Škořupového položil Martin 
Kvašovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Škeřupového 4 zl. 
 
                         Pusté místo 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár 
z půl lánem roli Janovi Kalabovi za summu 30 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1616 po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Novák a Jan Macura SRSaN. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Kalabů položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Škeřupového 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Kalabů položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škeřupového 2 zl. 
   Leta 1618 za fojta Vácslava Vlkového Jan Kalabů položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Škeřupového 2 zl. 
            Pusté 
 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt a ouřad 
prodali grunt s polouláním Janovi Zacharový[mu] za summu 10 
zl, platiti jej má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu 
za volný. Rukojmě za povinnosti všelijaké a placení gruntu 
Matouš Florianů a Matouš Hanáků SRSAN. 
 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Martinovi 
Stehlíkovému za summu 10 zl, na placení po vyjití tří let komu 
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jura Liška, 
Martin Rožek S.R.S. a neroz[dílnou]. 
 
   Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského budouc Martin 
Stehlík z toho gruntu pro nemocnost svou od vrchnosti 
propuštěn, tudy aby vždy pustej nezůstal, jest zase od téhož 
fojta a ouřadu ten grunt z poloulánem roli Mikulášovi Hřívovi 
v tej summě, jak jej Stehlík v držení měl, v summě 10 zl jest 
prodán, placení po vyjití lhoty po 1 zl. Odevzdán za volné [a] 
svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Jež a Jíra 
Starého SRSAN. 
             f 170b 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodali tenž grunt (nedopsáno). 
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                           Mezi f 170b a 171a přivázán lístek: 
 
Poznamenání starého i nového ouřadu v dědině Tvarožné Lhotě 
A[nno] 1660: 
 
Starý ouřad       Nový ouřad 
                                 Pavel Škrobáček 
Jan Pecúch, fojt                 Jan Šulík, fojt 
Jura Lipa, purgkmistr            Ondra Straka, purgkmistr 
Jan Pěchna, v ouřadě             Michal Vítkův, v ouřadě  
Jan Starý, v ouřadě              Dobiáš Lipa, v ouřadě  
Mikuláš Hořínka, v ouřadě        Vojtek Buchtík, v ouřadě 
Ondra Straka, v ouřadě           Jan Blákora, v ouřadě 
Michal Odrážka, v ouřadě         Mathúš Volný, v ouřadě 
 
Horný         Horný              
Mikuláš Liška                    Jura Lipa 
 
Hajní        Hajní 
Václav Polešovský            Jan Škrach 
Jan Škrach                Dobiáš Polešovský 
Václav Zahradník      Jan Hynčiřík 
Dobiáš Polešovský 
 
K souhradám       K souhradám 
Vojtek Buchtík       Martin Chropovský 
Martin Kolesík       Pavel Straka 
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             f 178a 
23 Grunt Jana Pěniců 
 
   Ten Jan Pěniců má grunth svůj s půl lánem roli koupený a 
již jej podle vrubu zaplacenej má. 
 
   Letha [15]98 Jan Pěnice prodal jest pro svou potřebu čtvrt 
roli Martinovi Liškovi za sumu 3 zl peněz hotových. A tak ji 
zouplna docela zaplacenou má. Act[um] v přítomnosti obou 
stran. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového Jan Pěnice prodal 
podsedek ze čtvrtí roli Řehořovi Slovákovi za sumu 28 zl. 
Závd[anku] jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 2 zl. Odevzdáno za volné a svobodné. Rukojmě 
Mikuláš Slovák, Vávra Krkavců, Jan Pěnice S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Řehoř Slovák za 
grunt svůj Janovi Pěnicovi 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Řehoř Slovák za 
grunt Janovi Pěnicovi 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového jakož Janovi Pěnicovi na 
tomto gruntu náleželo 22 zl, takové peníze týž Jan Pěnice 
prodal Izrahelovi Aronové[mu] zeti Židovi za hotových 5 zl 4 
gr, kteréžto peníze Izrahel Žid koupil s dovolením Řehoře 
Slováka, držitele grunthu, poněvadž z to býti nemohl. A tak 
Jan Pěnice na tom g[runtě] nic míti nebude.    
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Řehoř Slovák 
za g[runt] Izraelovi Židu 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Řehoř Slovák 
za g[runt] Izraelovi Židu 2 zl. 
 

           Pusté místo     
                       
f 178b 

   Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár 
ze čtvrtí roli Janovi Starému ze Sliska za 14 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Vávra Smolů a Mikuláš Adamů SRSAN. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Starý z Slezka položil 
za grunt peněz ročních 1 zl. Zůstávají při ouřadu lhotském. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Starý z Slezka 
položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijal letoší i 
lonský Izrahel Žid. 

   Pusté 
 
   Letha Páně 1637 za fojta Pavla Momáňového týž fojt 
s ouřadem prodali grunt pustý ze čtvrtí roli Janovi Kycovi za 
summu 10 zl, placení po vyjití tří leth komu náležeti bude po  
1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu i 
povinnosti panské a obecní Jiřík Vykoukal a Jiřík Matoušků 
SRSAN. 
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   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jan Gycura(!) 
ročních peněz k obci tvarožnolhotskej 1 zl. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jan Kyc položil za 
grunt k obci tvarožnolhotské, který přijali 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Jan Kyc položil za grunt 
k obci tvarožnolhotské, kterej přijali 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Jan Kyc ročních 
peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Jan Kyc položil peněz 
ročních k obci tvarožnolhotské 1 zl. 
             f 179a 
   Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Vácslava Zahradníčka prodán jest týž grunt napřed psaný 
z 1 čtvrtí roli Tomášovi Mrázkovi za 8 zlm. Platiti jej má 
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Ondra 
Štěpanec a Jíra Hřivnák SRSAN. 
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             f 186a 
24 Grunt Jiříka Krbíka 
 
   Letha Páně 1588 Jíra Krbík koupil podsedek svůj od Jana 
Hambálka za 30 zl, za kderejž závdanku a peněz purgkrechtních 
vyplnil 10 zl. A ostatek letha [15]94 při svatým Jiří 
doplatiti má sirot[kům] nebož[tíka] Ondry Martinákova po 2 zl 
– 20 zl. Na to zadržel 3 zl. 
   S toho závdanku a peněz purgkrechtních dáno: 
   Janovi Hambálkovi 3 zl. 
   Na kostel strážnickej 2 zl. 
   A ostatek sirot[kům] Ondry Martinákova, totiž 5 zl, při 
právě zůstává. 
   Letha [15]93 položil Jiřík Krbíků zadržalé peníze za grunth    
3 zl. 
   Letha [15]94 položil peněz purgkrechtních 2 zl. 
   Letha [15]95 položil Jíra Krbíků peněz polovici za grunth 
svůj 1 zl, ostatek o s[va]tým Václavě položiti má letha 
[15]96. 
   Letha [15]96 položil Jiřík Krbíků za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. 
   Letha [15]97 položil Jiřík Krbíků za grunth peněz 
purgk[rechtních] 2 zl. 
   Leta [15]98 položil Jíra Krbíků za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Ondry Martinákového 2 zl. 
             f 186b 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položila Margeta 
zůstalá vdova po Jírovi Kubíkovi za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Ondry Martinákového 2 zl. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového Markyta, pozůstalá po 
n[ebožtíkovi] Jírovi Kubíkovi, ujala podsedek se dvěma 
vinohrady v Šumbercích i s včelami v summě 93 zl. Z toho sobě 
porazila dílu svého 60 zl 22 gr 3 ½ den a tak zuostává 
dopláceti ještě sumy všeckej 36 zl 22 ½ den placením od letha 
1600 po 2 zl až do vyplnění tej sumy. Odevzdáno za volné a 
svobodné. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Václav Novák, manžel 
Markyty ut s[upr]a, prodal ten podsedek Jírovi Šavrňovi za 
sumu 40 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a  po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Matěj Křižanů, Jan Tomků SRSN. 
   Na tom podsedku náleží předních peněz s[irotkům] 
n[ebožtíka] Ondry Martinákového 5 zl, placením po 2 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jiříka Krbíka 25 zl. 
   Václavovi Novákovi vodělaných 5 zl, bráti má od letha 1600 
po 1 zl. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Šavrňa za 
grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Martinákového   2 zl a Václavovi Novákovi vydělaných 1 zl. 
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   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Šavrňa  za 
grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Markytě, ženě Václava Novákového  
15 gr a do truhlice na s[irotky] vloženo 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Šavrňa za 
grunt 1 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Martinákového do truhlice 22 ½ gr a Václavovi Novákovi 
vydělaných dáno 7 ½ gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Šavrňa 
za grunt 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Martinákového do truhlice 1 zl a Martin Skokan z Lideřovic na 
místě Václava Novákového přijal 1 zl. 
             f 187a 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Šavrňa 
za g[runt] 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Martinákového do truhlice 2 zl a Martin Skokan z Lideřovic na 
místě Václava Novákového přijal 1 zl. 
     Pusté místo 
 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového fojt a starší lhotští 
prodali tento podsedek pustý, pozůstalý po neb[ožtíkovi] 
Jírovi Šavrňovi, Janovi Bradáčovi za summu 26 zl 7 ½ gr. Místo 
závdanku srazil sobě po manželce své, což náleželo Martinovi 
Skokanovi    1 zl 7 ½ gr, ostatek platiti má od letha 1610 po 
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Jurků, Mikuláš 
Tomkův SRSN. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Bradáč za 
podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 1 zl. 
I náleží těm sirotkům nežli na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry 
Krbíka za tou příčinou, že s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry 
Martinákového spravedlnost jejich vyšla. 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho Jan Bradáč prodal 
podsedek svůj Janovi Susovýmu za 25 zl. Závdanku jemu dal  
1 zl. A Jan Susů zase tenž podsedek prodal Janovi Starého ze 
Slizka taky za tu summu 25 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, platiti 
má od letha 1612 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Susů a Vávra Smolíků S.R.S.a N. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Jan Starej za 
podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíka. 
    
   Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho Jan Starý prodal 
podsedek svůj Martinovi Valúchovýmu za 25 zl. Závdanku dal 
jemu   2 zl a pustil mu týž Jan Starý, což zaplaceného měl 1 
zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Všenák, Martin Pavlů 
SRS. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Valúchů za 
g[runt] 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta (chybí jméno) Martin Valúchů za g[runt] 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíkova 2 zl. 
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  Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Valúchů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíkova 2 zl. 
                 f 187b 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Valúchů položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíka peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Valúchů 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíka 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkova Martin Valouchů položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Krbíka 2 zl. 
 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali ten 
g[runt] požár Mikulovi Kulovi za 16 zl bez závdanku, platiti 
jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Michal 
Michálků a Šimon Tomanů S.R.S.a N. 
 
   Letha 1639 za fojta Martina Momáňa koupil jest požár slove 
podsedek na poslední kup bez závdanku Kašpar Kopcových za 
summu 16 zl, placení rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a 
opravu gruntu a vrchnosti povinnosti odbejvání i obci Mikuláš 
Tomků, Jura Lišků SRSN. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Kašpar Kopcových 
k obci tvarožnolhotskej 1 zl. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Kašpar Kopcův položil 
za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec 
tvarožnolhotská. 
 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla Kašpar Kopcův z téhož 
gruntu zběhl, tehdy zase jest tenž g[runt] prodán Ondrovi 
Vanišovi za summu 16 zl, placením po 1 zl. Odevzdán. Rukojmě 
Jan Kyc a Melichar Vatka SRSaN. 
             f 188a 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Ondra Vanišů položil a 
přijala obec tvarožnolhotská 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Ondra Vanišů ročních 
peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl. 
   Letha 1648 za fojta Martina Šulíka Ondra Vanišů položil 
peněz ročních obci tvarožnolhotské 1 zl. 
    
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali jest 
fojt a starší svrchu psaný grunt se čtvrtí roli po Ondrovi 
Vanišovi Bartoňovi Trčkovému za summu 16 zlm, platiti má ročně 
komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Kyc a Kuba 
Starý  
S.R.S.a N.R. 
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             f 195a 
25 Grunt Jíry Urbanového 
 
   Letha 1593 Jíra Urbanů koupil grunth svůj s půl lánem roli 
od Jana Babule za 70 zl, za kderejž témuž Janovi Babulovi 
závdanku položil 4 zl. 
   A ostatek od letha [15]94 po 4 R při Vánocích doplatiti má  
66 zl osobám níže psaným, a to takto: 
   Item sirotku nebož[tíka] Kuby Kyškového 23 zl. Ty se jí 
pokládati mají od letha vejš psaného pořadně po 4 zl. 
   Item Ance dceři nebož[tíka] Bartoně Kyšky náleží, což jí 
nebož[tík] Kuba Kyšků strejc její odkázal 5 zl. 
   Item Janovi Babulovi též náleží 38 R. Ty jemu jíti mají, 
když vejš dotčené sirot[ci] svou spravedlnost vyzdvihnou též 
po 4 zl. 
 
   Letha [15]94 Jíra vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
   Letha [15]96 položil Jíra Urbanových peněz purgkrechtních     
4 zl. 
    
   Téhož letha [15]96 prodal Jan Babula, což jemu na tom 
gruntě náleželo peněz purgkrechtních, cechu krejčířskému 30 
zl, ty jim jíti mají od letha 1602. Dáno jemu za to 6 zl 7 ½ 
gr. 
             f 195b 
   Leta [15]97 položil Jíra Urbanových 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Jura Urbanových za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Kyškového 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Urbanových 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Kyškového 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Urbanových 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Kyškového 2 zl. 
 
      Pustej 
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             f 204a 
26 Grunt Kašpara Hrubcového 
 
   Letha Páně 1592 Kašpar Hrubců koupil grunth svůj s půl 
lánem roli od fojta a starších za 48 zl, na kderýž jest 
vyplnil peněz purgkrechtních i s tím, což od nápadníků 
nebož[tíka] Václava skoupil 22 zl.  
   A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 Pinkusovi Židu do 
Strážnice 26 zl. S těch 26 zl vejš psanejch Pinkus Žid, o čemž 
j[es]t ouřadu lhotskému vědomé, témuž Kašparovi Hrubcovi 
odpustil 2 zl. 
 
   Letha [15]94 položil Kašpar vejš psaný peněz purgkrechtních 
Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Letha [15]95 položil Pinkusce Židovce půl peněz 1 zl, 
ostatek položiti má o s[va]tým Václavě letha [15]96. 
   Letha [15]96 položil Kašpar Hrubců Pinkusce Židovce za 
grunth  3 zl. 
   Leta [15]97 položil Kašpar Hrubců Pinkasce Židovce 2 zl. 
   Leta [15]98 položil Kašpar Hrubců za grunt svůj Pinkusce 
Židovce 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Kašpar Hrubců 
za grunt svůj Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Kašpar Hrubců 
Pinkusce Židovce 2 zl. 
             f 204b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Kašpar Hrubců za 
grunt Pinkusce Židovce 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Kašpar Hrubců za 
grunt Pinkusce Židovce 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Kašpar 
Hrubců za grunt Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Kašpar 
Hrubců za g[runt] Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového Martin, syn nebožtíka 
Kašpara Hrubcového, po smrti téhož otce svého grunt svrchu 
psaný ujal a což se za něj ještě nebožce Pinkusce Židovce 
doplatiti zůstávalo, totiž 4 zl, ty jest Davidovi synu jejímu 
na dluhu tom, kterýž jemu za víno povinován jest, porazil. A 
tak týž Martin má grunt [škrtnuto podsedek] zouplna a docela 
zaplacený. Rukojmě za stavení požáru a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně Jan Pškavý a Jíra Vávrů SRSAN. 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového Martin Kašparů prodal 
grunt svůj s půl lánem roli Jírovi Pechovému za summu 80 zl 
bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Václav Škrach, Jan Pškavý a Staněk 
Knapů a Jakub Tesařů SRSAN. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a  
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jíra Pechů 
Martinovi Kašparovi 3 zl. 



 

 

      63 
 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Pechů položil za 
grunt Martinovi Kašparovi 3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Pechů položil za 
grunt Martinovi Kašparovi 3 zl. 
   Jakož jest Martinovi Kašparovi na tomto g[runtě] k dobrání 
zaplaceného náleželo 68 zl, ty jest prodal obci lhotské za 
hotových 17 zl. A tak týž Martin Kašparů na tomto g[runtě] již 
nic více nemá. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Pechů položil za 
grunt obci lhotské dvojích peněz 6 zl. 
   Letha 1624 za fojta Martina Zákrska Jíra Pechů položil za 
g[runt] obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka Jíra Pechů položil za 
g[runt] obci lhotské 2 zl. 
             f 205a 
   Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Jíra Pechů položil za 
g[runt] obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jíra Pechů položil za 
g[runt] obci lhotské 1 zl 15 gr. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Jíra Pechů položil za 
g[runt] obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Mumáňa Jíra Pechů položil za 
g[runt] obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jíra Pechů položil za 
grunt obci 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jíra Pechů položil za 
grunt obci tvarožnolhotské 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Jíra Pechů položil za 
grunt obci tvarožnolhotské 1 zl. 
   Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka Jíra Pechů položil 
za grunt obci tvarožnolhotské a jsou přijaty 1 zl. 
   Letha Páně 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jíra Pechů 
k obci tvarožnolhotské 1 zl. 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Pechů položil za 
grunt k obci tvarožnolhotské 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Jíra Pechů peněz 
ročních obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Jíra Pechů položil 
ročních peněz a přijala obec tvarožnolhotská 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Mikuláš Pechů 
ročních peněz k obci tvarožnolhotské 1 zl. 
             f 205b 
   Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského Mikuláš Pechů 
zemřel, po něm zůstala vdova Kateřina, tu jest sobě za 
manželku Jan Míkův vzal. Takovej grunt z půl lánem roli, 
z dvúmi koňmi, jednú krávú, pluhem a bránú i půlvozem témuž 
Míkovi jest v summě 30 zl bez závdanku prodán, placení 
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volné [a] 
svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra Novák a 
Jíra Lipa SRSN. 
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             f 213a 
27 Grunt Jana Hynka 
 
   Letha Páně 1592 Jan vejš psaný má grunth svůj ze třemi 
čtvrti roli koupený za 192 zl, na kderémž sobě dílu svého 
srazil 55 zl  6 gr a mimo to letha [15]93 položil 2 zl. A 
ostatek od letha [5]94 při Vánocích platiti má pořadně 
sirot[kům] nebož[tíka] Hynka Křižanového, bratřím svejm, 136 
zl 24 gr, tak jakž v rejstřích sirot[čích] o tom položeno 
jest, po 6 zl a zadržel   4 zl. 
 
   Letha [15]95 položil Jan Hynků za grunth peněz 
purgkrechtních   6 zl. Více položil zadržalejch peněz 4 zl. 
   Leta [15]97 položil Jan Hynků za grunt svůj 6 zl. Sou 
vypsány při statku s[irotků] ut s[upr]a. 
   Leta [15]98 položil Jan Hynků za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Hynka Křižanového 6 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Hynků za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Hynka Křižanového 6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Hynků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Hynka Křižanového 3 zl. 
             f 213b 
   Jakož Václavovi na tomto gruntě náleželo dílu jeho po otci 
i po bratru Mikulášovi zemřelým mimo prvnější jemu vydání   
72 zl 11 gr, ty jest prodal Janovi Hynkovému bratru svému za 
hotových 21 zl. A tak týž Václav na tom gruntě nic nemá. 
   Ty sobě Jan Hynků na tomto gruntě srazil a jemu se za 
položené vypisovati mají. A tak nebude povinen než po 3 zl 
platiti. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Jan Hynků koupil od 
Martina bratra svého, což jemu na tomto gruntě náleželo summy 
55 zl 4 gr za hotových 16 zl 17 ½ gr. A tak Jan grunt svůj 
zouplna a docela zaplatil. 
 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Hynků majíc ten 
grunt zaplacený umřel a fojt a starší prodali ten grunt se 
třema čtvrtmi roli a s lukami k němu příslušejícími Martinovi 
Filipovi za 150 zl bez závdanku, platiti má po 4 zl. Odevzdán 
mu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Pavlů a Tomáš 
Blažkových SRSAN. 
   Letha ut s[upr]a Martin Filipů položil za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jan Hynka 4 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Filipů položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hynka 4 zl. 
 
       Pusté 
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   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt a starší 
prodali grunt ze třema čtvrtmi roli Mathoušovi Kašpárkovi za 
20 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za 
povinnosti Václav Rožek a Jiřík Matoušků S.R.S.A N. 
                 f 214a 
   Leta 1639 za fojta Jana Pechového týž fojt s ouřadem 
prodali grunt ze třema čtvrtmi roli Václavovi Polešovskému za 
summu tu, jakož jej měl Mathouš Kašpárků za 20 zl, placení 
ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. 
Rukojmě za všelijaké povinnosti Adam Smulů, Václav Procházska 
S.R.S.A N. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Václav Polešovský 
položil Jurovi Vykoukalovi 1 zl. 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Václav Polešovský 
položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala Dorota 
Hynková. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla Václav Polešovský položil  
k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Václav Polešovský 
položil a přijala obec tvarožnolhotská 1 zl. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Václav Polešovský položil 
Peněz ročních obci tvarožnolhotské 1 zl. 
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             f 222a 
28 Grunt Martina Vlkova 
 
   Letha Páně 1592 Martin Vlkových koupil jest grunth svůj od 
mateře, bratřích a sestry své s půl lánem roli za 110 zl. Týž 
jest od nich koupil kus roli na Strážnicku za 22 zl, učiní 
všeho 132 zl. Na kderoužto summu jest vyplnil i z poraženejm 
dílem svejm 73 zl 12 gr a ostatek od letha [15]94 při Vánocích 
dopláceti zůstává sirotkům nebož[tíka] Jana Vlkového, bratřím, 
sestře, též i mateři své ročně po 4 zl – 58 zl 18 gr. 
   Letha [15]94 položil Martin Vlků za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 6 zl, i za roli na Strážnicku. 
   Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth a roli 
peněz purgkrechtních 6 zl. 
   Leta [15]97 položil Martin Vlkových za grunt svůj 6 zl. 
   Leta [15]98 položil Martin Vlkových bratřím a sestře své za 
grunt svůj peněz ročních 6 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkova položil týž Martin Vlků 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkova 6 zl. 
             f 222b 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin Vlků na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkova 6 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Vlků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Martin Vlků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Vlků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Vlků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vlkového 6 zl 28 gr. 
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
      Pusté 
        
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrskového týž fojt a ouřad 
prodali [grunt] z půl lánem roli Adamovi Smůlovi za 8 zl, 
placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě 
Jíra Zapletal, Martin Uhlíř SRSAN. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Adam Smůl za grunt svůj 
ročních peněz položil 1 zl. Ten přijali nápadníci n[ebožtíka] 
Martina Vlkového. 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Adam Smůl položil za 
grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijali nápadníci Martina 
Vlkového. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil tenž Adam Smůl za 
g[runt] svůj k obci tvarožnolhotskej, poněvadž ten g[runt] dle 
poručení JHM vystavěli, 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Adam Smůl položil a 
přijala obec tvarožnolhotská 1 zl. 
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  f 223a 

   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Adam Smůl ročních 
peněz k obci tvarožnolhotské 1 zlm. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Adam Smolů položil peněz 
ročních obci tvarožnolhotské 1 zl. 
 
   Leta 1649 za fojta Václava Štípského Adam Smolů z toho 
gruntu zešel, tedy aby pustej nezůstal jest zase od téhož 
fojta a ouřadu Mikulášovi Hanákovi s poloulánem roli za summu 
20 zl bez závdanku prodán, placení každoročně komu náležeti 
budou po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za 
povinnosti panské i obecní Martin Lipa a Jíra Lipa SRSAN. 
 
   Leta Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a 
starší svrchu psaný grunt z poloulánu roli po Mikulášovi 
Hanákovi Mikulášovi Houžníkovi za summu 20 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 
Václav Polešovský a Martin Chropovský S.R.S.a N.R. 
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             f 231a 
29 Grunt Bartoně Martinkova 
 
   Letha 1594 po svaté Dorotě Bartoň Martinkuov koupil jest 
grunth z půl lánem roli od Matěje Pišťáka za 140 zl. Závdanku 
témuž Matějovi položil 15 zl a mimo ten závdanek položenej 
Matěj odvedl jest tomu Bartoňovi 6 zl a Jan Hulínskej, což 
jemu tu náleželo, též tomu Bartoňovi odvedl 11 zl. A tak 
Bartoň tu již má zaplaceno 32 zl. A ještě od letha [15]94 ten 
Bartoň Pavlovi Klimšovému dopláceti má 108 zl, ty má při 
Vánocích pokládati po   6 zl. Rukojmě za placení a opravu 
gruntu Bartoň Rožků, Mikoláš Zajíček, Vítek Vyšehleď, Martin 
Zajíček, Vašek Krejčířovejch, Jíra Malík, Kašpar Hrubců, Macek 
Juráků, Václav Řepa, Pavel Tesař S.R.S.N. 
 
   Letha [15]94 Bartoň vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purkrechtních Pavlovi Klimšovému 6 zl. 
   Letha [15]95 Bartoň Martinků položil za grunth svůj půl 
peněz Pavlovi Klimšovi 3 zl. 
   Letha [15]96 Bartoň Martinků položil za grunth Pavlovi 
Klimšovi 6 zl. 
             f 231b 
   Letha 1595 Pavel Klimšů prodal peněz jemu na gruntě napřed 
psaným Bartoně Martinkova náležitejch summy 50 zl cechmistrům 
a jiným mistrům řemesla ševcovského do cechu [je]jich, za 
kteréž jemu peněz hotovejch dali 13 zl 10 gr. Kterýchžto 50 zl 
do cechu ševcovského se vyplniti mají od letha [15]96 při 
Vánocích pořadně po 4 zl až do vyplnění té summy. Stalo se 
letha svrchu psaného. 
   Leta [15]97 Bartoň Martinků položil 6 zl. Z toho dáno 
cechmistrům ševcovským 4 zl a Pavlovi Klimšovi 2 zl. 
   Leta [15]98 položil Bartoň Martinků peněz ročních za grunt 
svůj 6 zl. Z toho dáno cechmistrům ševcovským 6 zl a Pavlovi 
Klimšovému 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Bartoň 
Martinků za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno cechmist[rům] 
ševcovs[kým]  
4 zl a Pavlovi Klimšovému 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Bartoň Martinků 
za grunt 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Klimšového 2 zl a cechmistrom ševcovským dáno 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Bartoň Martinků 
za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Klimšového 1 zl a cechmistrům ševcovským 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Bartoň 
Martinků za g[runt] 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] 
Pavla Klimšového 2 zl a cechmistrům ševcovským 4 zl. 
 
         Pustej 
 
 



 

 

      69 
             f 232a 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového fojt a starší prodali 
požár pustý místo, pozůstalý po n[ebožtíkovi] Martinovi 
Bartoňovém(!) Janovi Hladkému za sumu 30 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a 
svobodný. Rukojmě za opravu gruntu Jíra Nováků a Vítek 
Adamových SRSN. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Hladký položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Hladký položil za 
g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl. 
 
         Pusté 
 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt s ouřadem 
prodali grunt z půl lánem roli Mathoušovi Holotovi za summu  
12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za 
volný. Rukojmě za povinnosti Jíra Zapletal, Adam Smůlův SRSN. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Matouš Holota položil   
k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Matouš Holota      
k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Matouš Holota položil a 
přijala obec tvarožnolhotská 1 zl. 
    
   Leta Páně 1649 za fojta Václava Štípského Matouš Holota 
zemřel, po něm zůstala cera jménem Maryna, tu jest sobě Jíra 
Starého za manželku pojal. Takovej grunt z polouláním roli 
jest jemu v summě tej, jakož ten Holota jej v držení měl, 
v summě    12 zl bez závdanku puštěn, placení komu náležeti 
budou po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za 
povinnosti panské i obecní Mikuláš Hanák, Ondra Florianů SRSN. 
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             f 240a 
30 Grunt Martina Zajíčka 
 
   Letha Páně 1593 koupil jest Martin Zajíčků od Mikuláše 
bratra svého půl podsedku za 30 zl. Ta spravedlnost všecka 
náleží témuž Mikolášovi vejš psané[mu]. Na to jest závdanku 
Martin témuž Mikolášovi položil 2 zl a ostatek 28 zl tenž 
Mikoláš Martinovi bratru svému za tu spravedlnost, kteráž 
Martinovi na gruntě jeho náležela, odvedl. A tak Martin toho 
půl podsedku svého má zaplacenej. 
 
   Letha [15]94 Jan Zajíček koupil podsedek vejš psaný od 
Martina Zajíčka za 30 zl. Závdanku témuž Martinovi položil 2 
zl a dopláceti má ostatek 28 zl Mikolášovi bratru svému od 
letha [15]95 při Vánocích po 2 zl. 
   Mikoláš napřed psaný pustil jest Janovi bratru svému těch    
28 zl sám od sebe, dědicuov a budoucích svejch dobrovolně bez 
přinucení. A tak týž Jan Zajíče[k] má podsedek svůj zaplacený. 
   Více tenž Mikoláš Zajíců dal dobrovolně Janovi bratru svému 
jednu čtvrt roli, kterejž jemu Václav Dopitho za 15 zl prodal, 
tak aby se na túž roli žádnej z dítek jeho a spratek 
nepotahoval žádným vymyšlený[m] spůsobem na časy budoucí a 
věčné. 
            f 240b 
   Letha [15]97 prodal Jan Zajíček podsedek svůj se čtvrtí 
roli Ondrovi Klimšovi za hotovejch peněz 1 zl a tak jej má 
zaplacenej. Rukojmě za opravu a povinnosti Jan Pěnice, Vávra 
Střeblovský SRSN. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky prodal ze čtvrtí roli 
podsedek svůj Ondra Klimšů Mackovi Hodrlovému za summu 40 zl, 
platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Hulínský, Ondra Klimšů, Štěpán Blákorů 
S.R.S.A N. Přidal jemu Ondra Klimšů jedny hony žita od 
Rúsovce. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Macek Hodrlů za 
grunt Ondrovi Klimšovému 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Macek Hodrlů za 
grunt Ondrovi Klimšovýmu 15 gr. 
 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Macek Hodrlů prodal grunt ut 
s[upr]a Filipovi Petrovýmu za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 1 
zl a pustil jemu, což tu měl zaplaceného 15 gr. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Martin Hloušků, Vašek Hynků, Jan 
Vašků   S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Filip Petrů 
za grunt Ondrovi Klimšovýmu 1 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Filip Petrů prodal 
podsedek Ondrovi Klimšovi za hotové 2 zl. A tak jest zouplna a 
docela zaplacený. 
        Pustej 
             f 241a 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali grunt 
ze čtvrtí roli Mikulášovi Adamovýmu za 16 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jíra Novák, Jan Chromý slíbili rukou 
společnú a [nerozdílnou]. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Adamů položil 
za grunt peněz ročních s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Klimše 1 
zl. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Matoušovi 
Florianovému za sumu 10 zl, placení po vyjití tří let komu 
náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě Jura 
Zapletal a Pavel Polák S.R.S.A N. 
 
        Pustý 
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             f 249a 
31 Grunt Bartoše Husáka 
 
   Letha Páně 1590 Bartoš Husáků koupil jest grunth s půl 
lánem roli za 120 zl, na kderýž jest od letha 1592 závdanku a 
peněz purgkrechtních vyplnil na sirotky nebož[tíka] Matěje 
Knápka     18 zl. A ostatek 102 zl náleží těm sirot[kům] 
nebož[tíka] Matěje Knápka, ty má pokládati od letha 1593 při 
Vánocích pořadně po    4 zl. Ten závdanek při právě zůstává. 
   Týž více správu dává Bartoš vejš psaný, že jest mimo napřed 
psané položení Pinkusovi Židu do Strážnice za dluh Martina 
Knápka dáti měl 6 zl. Přizná-li se k tomu Martin, má se těch 6 
zl za příjem sem položiti a tak by do letha [15]93 vyplnil 24 
zl. A pakli se nepřizná, toliko 18 zl do nadepsaného letha na 
svém gruntě má zaplaceno jmíti. 
 
   Letha [15]94 položil Bartoš Husák za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 zl. Více přijato na zadržalé peníze, což 
dotčený Bartoš do truhlice vložil 3 zl. 
   Letha [15]95 položil Bartoš Husák půl peněz za grunth svůj    
4 zl a ostatek tenž Husák položiti má letha [15]96. 
             f 249b 
   Letha 1595 ten napřed psaný grunth jest od Bartoše Husáka 
prodán Václavovi Ožehovi za summu napřed jmenovanou s půl 
lánem roli, s osetím zimním, vůz, pluh, brány a jední[m] koněm 
za summu 100 zl. Závdanku témuž Bartošovi Husákovi položiti má 
a položil hned při odevzdávce 4 zl a ostatek platiti má od 
letha [15]96 při Vánocích pořadně po 4 zl. Rukojmě za placení 
[a] opravu gruntu i povinnosti panské Macek Křižanů, Jan 
Jurků, Vávra Krkavců, Jan Šašků, Pecha Hrubý, Jan Tkadlec, Jan 
Vatků, Jan Hulínský S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Václav Ožeha za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
   Leta [15]97 položil Václav Ožeha za grunt svůj 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Václav Ožeha za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Matěje Knápka 4 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Ožeha 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 4 zl. Ty 
zůstávají při ouřadu. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Václav Ožeh prodal grunt 
s půl lánem roli a s polovicí osetí všeho Václavovi Hynkovýmu 
za summu 100 zl bez závdanku. A jakož Václav Ožeh měl na tom 
gruntě zaplaceného 20 zl, ty jest Václavovi Hynkovému pustil, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Macek Křižanů, Macek Hodrlů a Vávra 
Krkavců S.R.S.A N. 
            f 250a 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Hynků za grunt 
na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Hynků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 1 zl. 
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   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Hynků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Hynků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 4 zl. 
 
        Pustej 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového fojt a starší lhotští 
prodali grunt z půl lánem roli, pozůstalý po n[ebožtíkovi] 
Václavovi Hynkovým, Matějovi Kozlovi za sumu 20 zl bez 
závdanku, platiti má od letha 1615 po 2 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě Jíra Novák a Filip Němec S.R.S.N. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Matěj Kozel položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Matěj Kozel položil za 
grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka 2 zl.  
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Matěj Kozel položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Knápka (neuvedeno). 
 
        Pusté 
 
   Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka týž fojt a starší 
prodali g[runt] z půl lánem roli Filipovi Chrtánskému bez 
závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hříva a Jan Zachar 
S.R.S.A N. 
 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka prodali týž fojt a 
starší grunt s polouláním roli Pavlovi Bošáckému za 30 zl, 
placení po   2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu a 
placení gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Martin 
Stehlík, Michal Vítků SRSN. 
 
         Pusté 
             f 250b 
   Letha Páně 1640 za fojta Martina Šulíka a starších jeho ten 
grunt zase prodán Ondrovi Humplíkovi za summu 30 zl bez 
závdanku. Placení ročně k obci tvarožnolhotský každoročně po 1 
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení [a] 
opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské i obecní Martin 
Žilka a Jíra Zapletal a Mathouš Kašparů SRSaN. 
 
   Letha 1649 za fojta Václava Štípského Ondra Humplík z toho 
gruntu zešel a dlouhý čas přez několik leth pustý zůstával. 
Tudy aby vždy déleji pustej nezůstával, jest prodán ten grunt 
z polouláním roli zase Janovi Liškovi v summě 20 zlm bez 
závdanku. Placení po vyjití lhoty komu náležeti budou po 1 
zlm. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti 
panské i obecní Macek Sadílek a Ondra Manýš SRSaN. 
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             f 258a 
32 Grunt Anny, manželky po nebož[tíkovi] Mackovi Juříkovi 
   zůstalý 
 
   Letha Páně 1593 při času svatého Pavla na víru křesťanskou 
obrácení Anna vejš psaná koupila j[es]t grunth z jednou čtvrtí 
roli, z koňmi dvěma, hříbětem, z vozem, z vosetím a jiným 
hospodářstvím k tomu náležitým po nebož[tíkovi] manželu svém 
za 40 zl.  
   Na kteroužto summu z závdanku a peněz purgkrechtních 
Pinkusovi Židu do Strážnice za dluh nebož[tíka] manžela svého 
dvě vědra vína v pěti zl[atých] 22 ½ gr. 
   A tak ještě od letha [15]94 dopláceti má 34 zl 7 ½ gr. 
Z toho náleží Pinkusovi Židu do Strážnice za dluh manžela 
jejího dáti  10 zl 7 ½ gr. Ty má platiti od téhož letha [15]94 
při Vánocích po 2 zl. A ostatek 24 zl náleží sirot[kům] výš 
dotčeného Macka Juříka. 
 
   Letha [15]94 Anna napřed psaná prodala grunth svůj 
Václavovi Jana Klimšovýho se čtvrtí roli i jiným k tomu 
příslušenstvím za summu 45 zl, na kterejž jest závdanku a 
peněz purgkrechtních do letha [15]94 vyplnil 7 zl. A tak ještě 
za týž grunth svůj dopláceti zůstává od letha [15]95 při 
Vánocích po 2 zl – 38 zl. 
             f 258b 
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též povinnosti panské 
zejména tito: Štěpán Martina Jírového, Macek Hodrlů, Jan 
Pěniců, Jan Sovků RSN. 
   Letha [15]95 položil Václav Jana Klimšových za grunth půl 
peněz Pinkusovi Židu 1 zl a ostatek o s[va]tým Václavě 
položiti má [15]96 letha. 
   Letha [15]96 položil Václav Klimšů za grunth Pinkusce 
Židovce   3 zl. 
   Letha [15]97 položil Václav Klimšů za grunt svůj Pinkusce 
Židovce 2 zl. 
   Leta [15]98 položil Václav Klimšů za grunt svůj Pinkusce 
Židovce 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Klimšů 
za g[runt] svůj Pinkusce Židovce 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Václav Klimšů za 
g[runt] Pinkusce Židovce 2 zl. Platiti má na s[irotky] 
n[ebožtíka] Macka Jurákova. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Václav Klimšů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurákového 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Klimšů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurákového 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav 
Klimšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurákového 1 
zl 15 gr. 
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   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav 
Klimšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurákova 2 
zl. 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší lhotští 
prodali požár g[runt] ze čtvrtí roli Martinovi Stehlíkovi za 
summu 21 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení Mikla 
Prachařů a Jan Štěpanců S.R.S.a N. 
   Kateřina, dcera neb[ožtíka] Macka Jurákova, upustila na 
tomto gruntě nápadu svého Martinovi Stehlíkovi 4 zl. A tak týž 
Martin zůstává jí ještě za týž grunt dopláceti 17 zl. 
             f 259a 
   Letha 1613 za fojta Václava Roška prodán jest podsedek ze 
čtvrtí roli, s kteréhož Martin Stehlík ušel, Jírovi Liškovýmu 
za summu 15 zl. Závdanku dal 2 zl, ty přijali starší a dluhy 
po Martinovi Stehlíkovi ním zaplatili, a platiti má od letha 
1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě  za něj 
Jan Susa a Martin Rošků SRN. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jíra Lišků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Juríkova 1 zl. Ten jest 
dán muži Kateřininému do Hradiště. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Lišků položil za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Juríkova 1 zl. 
 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Lišků prodal ten 
grunt se čtvrtí roli a s lukami k tomu náležejícími za tu 
summu, což na něm podle register dopláceti se má, totiž 
Martinovi Stehlíkovi. Závdanku dal jemu 3 zl, platiti má ročně 
při posudcích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Jíra Liškových a Jan Bradáč SRSN. 
   Leta svrchu psaného Martin Stehlík položil za ten grunt 
peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurikových 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Stehlík 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurikova 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkova Martin Stehlík položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Jurikova 1 zl. 
 
         Pusté 
 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka prodán jest ten grunth 
požár Filipovi Chrtánskému za summu tu, což na něm dopláceti 
zůstává, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jíra Pechů 
a Martin Stoulil S.R.S.a N. 
 
         Pustý 
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             f 259b 
   Letha 1638 za fojta Martina Zákrska týž fojt z ouřadem 
prodali grunt ze čtvrtí roli Martinovi Uhlířovi za summu 5 zl, 
placení každoročně komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán jemu 
za volný. Rukojmě Jiřík Vykoukal, Adam Smůlů SRSAN. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Martin Uhlíř 
ročních peněz k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Martin Uhlíř položil 
za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec tvarožnolhotská. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla Martin Uhlíř položil za 
g[runt] svůj k obci tvarožnolhotský 2 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Martin Uhlíř položil a 
přijala obec tvarožnolhotská 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha Martin Uhlíř položil obci 
tvarož[no]lhot[ské] 1 zl. 
 
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského zemrouc Martin 
Uhlíř a po sobě zanechal manželku svou z gruntem a štvrtí 
roli. Takový jest ujal Jura Štípský po manželce svý za summu 
10 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a 
obecní Mikuláš Liška a Jura Starý S.R.S.a N.R. 
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             f 267a 
33 Grunt Jana Venhleďového 
 
   Ten Jan má grunth svůj koupenej za 100 zl, za kderejž 
z dílem svým poraženým a za dluh nebož[tíka] otce svého 
spravení, též z závdankem a penězi purgkrechtními Anně sestře 
své položenými položil 56 zl. A ještě Anně sestře své od letha 
[15]94 při svatém Jiří po 4 R dopláceti má 44 zl. Na to jest 
jí položil 15 zl a dopláceti jí zůstává 29 zl. 
   Letha [15]94 položil Jan Venhledě za grunth svůj peněz 
purgkrechtních Anně sestře své 4 zl. 
   Letha [15]95 položil Jan Venhledě peněz purgkrecht[ních] za 
grunth svůj Anně sestře své 4 zl. 
   Letha [15]96 položil Jan Venhledě za grunth svůj Anně 
sestře své 4 zl. 
   Leta [15]97 položil Jan Venhledě Anně sestře své 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Jan Venhledě Anně sestře své za grunt 
ročních peněz 4 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkova položil Jan Venhledě za 
grunt Anně sestře své 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Venhledě za 
grunt Anně sestře své 4 zl. 
            f 267b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Venhledě za 
grunt Anně sestře své ostatní 1 zl. A tak grunt zaplacenej má. 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
podsedek ut s[upr]a s půl lánem roli a z kusem vinohradu 
v Pomykalkách, zůstalý po neb[ožtíkovi] Janovi Venhleďovi, 
Janovi Susovýmu za sumu 24 zl. Z toho sobě srazil dílu Markyty 
manželky své, vdovy pozůstalé po neb[ožtíkovi] Janovi 
Venhleďovi, 19 zl. Zůstává dopláceti sirotku 5 zl placením při 
každých Vánocích po  1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Pškavý, Jíra Pechů S.R.S.A N. 
   Těch svrchu psaných sirotkům náležitých 5 zl na tom 
podsedku se škodují. A tak Jan Sus má ten podsedek zouplna a 
docela zaplacený. 
 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky Jan Sus prodal týž 
podsedek svůj Filipovi Urbánkovýmu z Pavlovic za summu 18 zl. 
Závdanku dal 2 zl, přidal jemu týž Sus dvoje hony žitem osetý 
a 2 koně, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škeřup a Martin Navrátil a Jan 
Vašků S.R.S.a N. 
   Jan Sus ujal tenž ut s[upr]a podsedek, kterýž byl Filipovi 
Urbánkovi prodal a on z něho ušel. A tak jej má zase 
zaplacený. 
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   Letha 1613 za fojta Václava Roškového Jan Sus prodal grunt 
svůj s půl lánem roli a z loukami k tomu gruntu náležejícími 
Václavovi Hustýmu na ten spůsob, že jemu dal Václav Hustý 
grunt ze čtvrtí roli zaplacený. A tak Václav Hustý má tenž 
grunt zouplna zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě Martin Kašparů, Martin Mašalův SRSAN.     
            f 268a 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Hustý prodal 
grunth z půl lánem roli i s loukami k tomu náležejícími Jírovi 
Liškovejch za 60 zl. Závdanku dal jemu při prodaji 10 R, 
platiti má ročně po 3 R. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za stavení, opravu a placení gruntu, povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Matěj Horký a Martin Stehlík S.R.S.N. 
   Leta svrchu psaného Jíra Lišků položil za grunt peněz 
ročních 2 zl. Ty od něho přijal Václav Hustý. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Lišků položil za 
grunt peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Lišků položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Hustého 2 zl. 
 
        Pustý 
 
   Ten grunt se od roku 1640 toliko za jednu čtvrt roli 
počítá, nebo Jíra Liška přijal od něho jednu čtvrt ku gruntu 
39, z povolení urozeného p[ana] Jana Kluga z Ehrenwaldu, toho 
času ouředníka hrabství strážnického. 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ta čtvrt roli po 
n[ebožtíkovi] Martinovi Navrátilovi, kterýž zemřel, zůstala. A 
Martin Rožek pojmouce Kateřinu dceru svrchu psaného nebožtíka, 
ta čtvrt roli jest Martinovi Rožkovi odevzdána za volný a má 
ji za zaplacenou. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a jinších Jura 
Zapletal a Martin Uhlíř S.R.S.A N. 
 
        Pustý 
             f 268b 
   Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Vácslava Zahradníčka prodán jest týž grunt napřed psaný 
Vácslavovi Zahradníkovi z jednou čtvrtí roli za summu tu, což 
jí dal za stavení 4 zlm 8 gr 4 den. Odevzdán za volný [a] 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan 
Liška, Vojtek Buchtík SRSN. 
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             f 276a 
34 Grunt Bartoně Roškova 
 
   Letha 1585 Bartoň Rošků koupil jest grunth s půl lánem roli 
po nebož[tíkovi] Vávrovi Pěnicovi zůstalý za 106 zl, na kterýž 
j[es]t do letha [15]93 zaplatil, tak jakž v rejstrech 
sirot[čích] o tom položeno jest, 43 zl. A tak ještě dopláceti 
má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl sirot[kům] nebož[tíka] 
Vávry Pěnice   63 zl. 
   Letha [15]94 položil Bartoň vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
   Letha [15]95 položil Bartoň Rošků za grunth svůj půl peněz    
2 zl a druhou polovici o s[va]tým Václavě letha 96. 
   Letha [15]97 položil Bartoň Rožků za grunt svůj 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Bartoň Rožků za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 4 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkova položil Bartoň Rožků za 
g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškové[ho] Bartoň Rožků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 4 zl. 
            f 276a 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Bartoň Rožků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Bartoň Rožků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Bartoň Rožků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Bartoň Rožků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 4 zl. 
    
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
podsedek požár ut s[upr]a z půl lánem roli, ze 2 koňmi, 
pluhem, vozem a jiným všelijaký[m] k tomu gruntu od starodávna  
příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíkovi] Bartoňovi Rožkovi, 
Jírovi Pěnicovýmu za summu 40 zl bez závdanku. Platiti má 
každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Martin Klimšů, Jíra Myslivců S.R.S.A N. 
   Jakož náleželo Mojžíšovi Danielovýmu na tomto gruntě dluhu 
po neb[ožtíkovi] Bartoňovi Rožkovým 13 zl, ty jest prodal 
Jírovi Pěnicovi za hotových 3 zl. 
   Z toho gruntu náleží ještě těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Pěnice předních peněz 25 zl. 
   Davidovi Pinkusčinému synu za dluh neb[ožtíka] Bartoně 
Rožka  2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Jíra Pěniců srazil sobě 
na díl svuoj na tomto gruntě 25 zl. A tak nebude povinen 
platiti až do letha 1617. 
   Více skoupil od nevěsty Pinkusčiné, což jí na tom gruntě 
náleželo, poslední 2 zl za hotových 10 gr. A tak Jíra Pěnice 
má grunt zaplacený. 
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   Letha 1610 za fojta Martina Lišky Jíra Vávry Pěnicového 
daroval týž grunt svůj s polouláním Jírovi Škeřupovýmu za 
podsedek, a tak týž Jíra Škeřupů g[runt] svůj má docela a 
zouplna zaplacený. Rukojmě za stavení a povinnosti J.M.P. 
Vašek Škrach a Matěj Křižanů S.R.S.a N. 
                 f 277a 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového Jíra Škeřupů prodal 
grunt svůj s půl lánem roli Martinovi Kulichovi za summu  
60 zl. Závdanku mu dal 8 zl, ostatek platiti má od letha 1614 
po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Roják, 
Matěj Kozel, Vašek Hustý SRSAN. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Martin 
Kulichů jináč Šara za grunt svůj peněz 3 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Kulichů položil za 
grunt svůj Jírovi Škeřupovému 3 zl. 
 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlového Martin Kulich prodal 
ten grunt i s tím, což na něm měl zaplaceného, Janovi 
Radeckému za summu 60 zl. Závdanku dal 4 zl, platiti má ročně 
po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě David z Rovně, 
Martin Rožků a Jíra Blažků SRSAN. 
   Letha ut s[upr]a Jan Radecký položil za grunt Jírovi 
Škeřupovi 2 zl. 
         Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Janovi 
Pechovému za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu 
náležeti bude po   1 zl. Odevzdáno jemu za volný. Rukojmě za 
všelijaké povinnosti Jeho HM a jinších Martin Stehlík a Václav 
Frantíků S.R.S. A nerozdíl[nou]. 
 
         Pusté 
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             f 285a 
35 Grunt Matěje Hodrlova 
 
   Ten Matěj Hodrlů má grunth svůj vyfrejmarčenej z půl lánem 
roli od Václava Dřímalova, kterýž týž Václav koupil za 150 zl. 
A jemu týž Matěj Hodrlů štvrt roli z gruntem zaplacenej dal. 
   A tak ten Václav Dřímalů, jakž zápis jeho ukazuje, toho půl 
lánu Matěje Hodrlového zaplatiti má. A ten Matěj Hodrlů grunth 
svůj zaplacenej míti bude. 
 
   Letha 1594 Prokeš Hlavatý koupil grunth z půl lánem roli, 
se dvěma koňmi, vozem, pluhem i jiným vším k témuž gruntu 
příslušenstvím, též i osetím od Malého potůčka až k mezi na 
Ouzkém, všecko od Macka Hodrlového za sumu 150 zl. Závdanku 
témuž Mackovi vyplnil 20 zl a ostatek platiti má od letha 
[15]95 při Vánocích pořadně po 4 zl – 130 zl. Ta suma všecka 
náleží Matějovi Hodrlovi. Rukojmě za placení a opravu gruntu, 
též i povinnosti panské zejména tito: Jan Křižanů, Martin 
Vlků, Jíra Šavrňů, Jíra Malík, Bartoň Husák R.S.N. 
             f 285b 
   Letha [15]95 položil Prokeš Hlavatý půl peněz za grunth svůj 
Matějovi Hodrlovi 2 zl, ostatek o s[va]tým Václavě letha 
[15]96 položiti má. 
   Téhož letha [15]95 Matěj Hodrlů prodal Prokšovi Hlavatýmu 
peněz, což jemu na tom gruntě náleželo, jmenovitě 100 zl za     
20 zl, kteréžto 100 zl se témuž Prokšovi Hlavatému na 
zaplacení gruntu jeho poraziti mají. A tak ještě Prokeš 
Hlavatý za grunth svůj Matějovi Hodrlovi dopláceti má od letha 
[15]96 pořadně po   2 zl - 30 zl. Na to Matěj Hodrlů přijal od 
Hlavatého 2 zl. 
   Letha [15]96 položil Prokeš Hlavatý za grunth Matějovi 
Hodrlovi 2 zl. 
   Leta [15]97 položil Prokeš Hlavatý Mackovi Hodrlovi 2 zl. 
   Leta 15]98 položil Prokeš Hlavatý Mackovi Hodrlovi za grunt 
svůj 2 zl. 
   Ostatek, což ještě na tomto gruntě náleželo Mackovi 
Hodrlovi summy 20 zl, ty j[es]t prodal Macek Hodrlů Prokšovi 
Hlavatému za hotových peněz 4 zl. Stalo se v přítomnosti obou 
stran. A tak grun[t] svůj zouplna a docela zaplacený má. 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
podsedek požár ut s[upr]a z půl lánem roli a jiným k tomu od 
starodávna příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíkovi] Prokšovi 
Hlavatým, Thobiášovi Polešovskýmu za summu 20 zl bez závdanku. 
Platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Martin Rabáků, Pavel Valentů S.R.S.A N. 
             f 286a 
   Thobiáš Polešovský srazil sobě na díl Kateřiny manželky 
své, dcery n[ebožtíka] Prokše Hlavatého, na tomto podsedku 20 
zl, což za něj platiti měl. A tak jej má zouplna a docela 
zaplacený. 
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   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Thobiáš Polešovský 
majíc ten grunt zaplacený prodal jej Martinovi Šarovi za summu 
50 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Bradáč a Jíra Novák SRSaN. 
 
   Leta Páně 1619 za fojta Martina Navrátila Martin Šarů ušel 
z toho gruntu a Tobiáš Polešovský ujal jej zase jako svůj 
vlastní a prodal jej zase s půl lánem roli Valentovi Černému 
za 33 zl bez závdanku a přidal Tobiáš Valentovi koně 2 a jiné 
nářadí k hospodářství, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Macek Starého a Martin Blákora SRS. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska prodán jest ten grunt 
požár ut s[upr]a s půl lánem roli od ouřadu Jurovi Juříkovi za 
33 zl bez závdanku, platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě za placení [a] opravu gruntu, odbývání 
povinností panských i obecních Pavel Kameníků a Šebesta Tomanů 
SRSaN. 
      Ušel pryč 
 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Václavovi 
Frantíkovi za summu 10 zl. Placení po vyjití tří let komu 
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za 
všelijaké povinnosti J.H.M. a jinších Matouš Kolesa a Martin 
Uher slíbili rukou S.A N. 
 
       Pustej 
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            f 294a 
36 Grunt Matěje Krhlové[ho] 
 
   Ten Matěj Krhlů má grunth svůj ode dvaceti leth zaplacený. 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového Matěj Krhlů prodal 
grunt svůj z půl lánem roli Matějovi Bočkovi za hotových 1 zl 
15 gr. A tak jej má zouplna [a] docela zaplacený. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Pavel Valentů, Jan Starého S.R.S.N. 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového s dovolením pana 
Tobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, Matěj 
Boček odprodal kus dvoru pro více uvolnění, co by mohl z vozem 
vyjeti, Tobiášovi Polešovskýmu za hotový 3 zl. Stalo se 
v přítomnosti obou stran letha ut s[upra]. 
 
        Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od téhož gruntu roli půl lánu Jírovi Liškovému za 
summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. 
Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti 
JHM a jinších Martin Stehlík a Martin Šulík S.R.S.A 
nerozdílnou. 
 
        Pustý 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt za čtvrtí roli 
Jakubovi Jančíkovi za summu 5 zlm bez závdanku. Platiti má 
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Matúš 
Kolesa, Jan Blákora SRSAN. 
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             f 302a 
37 Grunt Tomka Karpanové[ho] 
 
   Ten Tomek Karpanů má grunth ze štvrtí roli, kterouž 
nebož[tík] otec jeho za života svého zaplatil a jemu ta štvrth 
po smrti jeho zůstala zaplacená. 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi a jiným k tomu 
příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíkovi] Tomkovi Karpanovým, 
Anně dceři jeho za summu 30 zl bez závdanku. Platiti má při 
každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Martin Rabáků, Matěj Křižanů SRSN. 
   Václav Hustý srazil sobě na díl Anny manželky své, dceře 
n[ebožtíka] Tomka Karpanového, na tomto gruntě na díl její 25 
zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Hustý za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Karpanova 1 zl. 
   Jakož náleželo na tomto gruntě Zuzanně, s[irotku] 
n[ebožtíka] Tomka Karpana, doplatiti se ještě 4 zl, ty jest 
prodala Václavovi Hustýmu, on má jí za ně dáti jalovičku. A 
tak má grunt zouplna a docela zaplacený. 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového Václav Hustý prodal 
grunt svůj ze čtvrtí roli Janovi Susovi na ten spůsob, že jemu 
dal Václav Hustý grunt svůj ze čtvrtí roli zaplacený. A tak má 
jej Jan Sus zouplna zaplacený. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmí Václav Němčanský a Mikuláš Sládek SRSaN. 
             f 302b 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého týž fojth [s] staršími 
svými prodali ten grunth zůstalý po Janovi Susovi se vším tím 
příslušenstvím, což k němu náleželo, za summu 36 zl Martinovi 
Rožškovi. Závdanku dal 6 zl, platiti má ročně po 2 zl. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, opravu a 
placení grunthu, povinnosti panské i obecní Tomáš Blažšků a 
Jan Šoustalů S.R.S.N.     
   Letha svrchu psaného Martin Rožek položil za grunth na 
sirotky Jana Susového 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Rožek položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Susového 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Rožek položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Susového 1 zl. 
 
   Letha 1620 za fojta Václava Rožka Martin Rožek prodal ten 
grunt Staňkovi Tomkovému za 36 zl bez závdanku. Platiti jej má 
ročně po 2 zl a což na něm Martin zaplaceného měl, totiž  
10 zl, ty jest Staňkovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Šimek Tomanů a Bartek Krútil S.R.S.N. 
 
      Ušel pryč, pustý 
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   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka prodal týž fojt a starší 
ten grunt ut s[upr]a Mathoušovi Florianovi za tu summu, 
cokolvěk na něm dopláceti, placení po 2 zl komu náležeti bude. 
Odevzdán za volný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, 
odbejvání povinnosti panské Jiřík Cihlář, Michal Vítků SRSN. 
             f 303a 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Matouš Florianů za grunt 
svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Susových 1 zl. Ten zůstává za 
ouřadem. 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Matouš Florianů 
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Susových a ten 
zůstává za ouřadem 1 zl. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla Matouš Florian položil za 
g[runt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Susových a ten 
zůstává za ouřadem 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Matouš Florian položil 
peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Susových 1 zl. Ten 
zůstává za ouřadem. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Matouš Florian 
ročních peněz 1 zl. Zůstávají za ouřadem. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Mathouš Florian položil 
peněz ročních 1 zl. Zůstává za ouřadem. 
 
   Leta Páně 1649 za fojta Václava Štípského Matouš Florian 
z toho gruntu zešel. Takový aby déleji pustej nezůstal, jest 
prodán zase Ondrovi Florianovi synu jeho v tej summě, jak jeho 
otec jej v držení měl, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za 
volné [a] svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan 
Liška a Jíra Novák SRSN. 
 
   Letha Páně 1662 za fojta Vácslava Zahradníčka prodán jest 
svrchu psaný grunt po Ondrovi Florianovi Ondrovi Panáčkovi za 
s[ummu] 10 zlm, platiti ročně komu náležeti bude po 1 zl. 
Odevzdán za volný. Rukojmě za placení povinnosti panské i 
obecní Jan Bedrava, Pavel Škrobáček SRSN. 
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             f 310a 
38 Grunt Jana Jíry Husákového 
 
   Letha Páně 1592 Jan Husáků koupil grunth svůj ze štvrtí 
roli od Štěpána Martina Jurového za 50 zl, na kderejž jest 
vyplnil i s tím, což od Štěpána Martina Jírového spravedlnosti 
jemu náležitej koupil, 50 zl. A tak tenž Jan Husáků má grunth 
svůj zaplacený. 
 
   Letha [15]94 prodán vejš psaný podsedek ze čtvrtí roli 
Matějovi Pišťákovi za 26 zl, platiti má od letha [15]96 po  
3 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu a povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně Jan Zajíčků, Matěj Prchlíků, Václav Ožeha 
S.R.S.N. 
 
   Leta 1597 Matěj Pišťák prodal podsedek svůj Janovi Holušovi 
se čtvrtí roli za summu 26 zl. Závdanku položil Tomáš(!) 
Matějovi Pišťákovi 1 zl. Téhož leta položil Janovi Husákovi 
Jan Holuš 2 zl a tak ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 
zl. Rukojmě z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] panské Vítek 
Vyšehleď, Jíra Vaška Šavrňových, Jan Pavlíkových, Štěpán 
Jurových S.R.S.N. 
   Leta [15]98 položil Jan Holuš za grunt svůj peněz ročních     
2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Holuš za 
grunt svůj Janovi Husákovi 2 zl. 
             f 310b 
   Janovi Vachové[mu] z Radějova náleží na tomto podsedku 
předních peněz, což se jemu na díl Barbory manželky jeho, ženy 
n[ebožtíka] Jana Holušového, dostalo 20 zl, bráti má od letha 
1600 po 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Holuš za 
grunt Janovi Vachovému do Radě[jova] 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Holuš Janovi 
Vachovýmu 2 zl. 
 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Jan Holuš prodal grunt 
svůj se čtvrtí roli, s polovicí všeho osetí, se 2 koňmi, 
s vozem, pluhem Vaškovi Věhlavovi za summu 40 zl. Závdanku 
jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěnica, Jan Kovář, 
Vávra Krkavec, Macek Křižanův S.R.S.A N. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Vašek Věhlav za 
grunt Janovi Vachovýmu do Radějova 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Vašek Věhlav 
za g[runt] Janovi Vachovýmu 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Vašek Věhlavů prodal 
podsedek ze čtvrtí roli, s vozem, pluhem, bránou a s jedním 
koněm i s osetím na dvojích honcích polovicí Martinovi 
Rožkovýmu za sumu 40 zl. Závdanku jemu dal 7 zl a pustil jemu 
Vašek Věhlavů 1 zl, což tu měl zaplaceného. Odevzdán za volný  
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[a] svobodný. Rukojmě Pavel Rožků, Urban Hloušků, Martin 
Úterků S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Rožků za 
g[runt] Janovi Vachovému do Radějova 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Martin Rožků za 
g[runt] Janovi Vachovému do Radějova 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin Rožků 
Janovi Vachovému do Radějova 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Martin Rožků 
Janovi Vachovému do Radějova 2 zl. Jsou vydány do Radějova 
nápadníkům n[ebožtíka] Jana Vachového. 
            f 311a 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Martin Rožků 
Janovi Vachovýmu do Radějova za g[runt] 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Martin Rožků 
nápadníkům do Radějova 1 zl. Ten 1 zl jest vydán nápadníkům 
svrchu psaným. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Rožků položil za 
grunt nápadníkům do Radějova peněz 2 zl. 
 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Rožků prodal grunt 
ten se vším příslušenstvím Václavovi Dopitovi za summu 24 zl. 
Závdanku dal jemu 3 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. R[ukojmě] Tomáš Blašků a Jan Šoustalů 
S.R.S.N. 
   Letha svrchu psaného Václav Dopito položil za g[runt] 2 zl. 
Ty přijali nápadníci svrchu psaní. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Dopito položil 
za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijali nápadníci svrchu 
psaní. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Dopito položil 
za g[runt] nápadníkům do Radějova 2 zl. 
 
   Letha 1637 za fojta Pavla Momáňova týž ouřad s fojtem 
prodali grunt požár ze čtvrtí roli Petrovi Racotoulskému za  
14 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. 
Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a 
placení gruntu Jíra Vykoukal, Mathouš Kašparů RS. 
 
      Pusté 
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   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Michalovi Vítkovému 
za summu 5 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po  
1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké 
povinnosti J.H.M. a jinších Jura Cihlář a Melichar Vatků 
S.R.S.A N. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Michal Vítkových položil 
a zůstává za úřadem 15 gr komu náležeti budou. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Michal Vítkových 15 
gr. Zůstávají za ouřadem. 
 
        Pustý 
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             f 318a 
39 Grunt Jana Vávry Bartoňového 
 
   Letha Páně 1575 Jan Vávrů má grunth koupený ze čtvrtí roli, 
s koňmi, s vozy, z vobilím, z achtelem vinohradu v Šumberku i 
jiným k tomu příslušenstvím, též se dvěma bečky vína za  
260 zl. Na kderejž j[es]t závdanku peněz purgkrechtních i 
s poraženejm dílem svejm do letha [15]91 vyplnil 255 zl 8 gr  
1 ½ den a ostatek od letha [15]92 dopláceti zůstává 4 zl 21 gr  
5 ½ den. Ty sou za ním zadržalé a když se položí, bude jmíti 
grunth svůj zaplacený. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Vávry Bartoňového ostatní peníze 
za grunth svůj 4 zl 21 gr 5 ½ den. A tak grunth svůj 
zaplacenej má a žádnému nic dlužen není. 
 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového podle rozdílu statku 
n[ebožtíka] Jana Vávrových Jíra syn jeho podsedek ze čtvrtí 
roli ujal na díle svém za hotových 100 zl. A tak jej má 
zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Act[um] ut 
s[upr]a. 
             f 318b 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Jíra Vávrů dal jest 
z lásky a cti a darem tento podsedek ze čtvrtí roli zaplacený 
Martinovi Navrátilovému. Odevzdal jemu jej za volný a 
svobodný. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Rukojmě za 
opravu gruntu a povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Martin Kašparů 
a Jíra Blažků S.R.S.A N. 
 
        [Pustý] 
 
   Letha 1625 za fojta Martina Liškového po smrti Martina 
Navrátila týž fojt a starší prodali tento grunt požár s jednou 
čtvrtí roli Jírovi Liškovému za 15 zl bez závdanku, platiti 
jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní 
Martin Bešťák a Martin Rožek SRSaN. 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jíra Liška položil za 
g[runt] Martinovi Rožkovému peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil za 
g[runt] Martinovi Roškovému 1 zl. 
 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Martin Rožek na 
doplacení gruntu, kterýž sám byl koupil za 15 zl, ten grunt 
zase synu svému Janovi v tý summě pustil a co na něm 
zaplaceného jměl, to synu svému jest daroval, ostatek 
dopláceti má komu náležeti bude. Odevzdán za volný. Rukojmě za 
opravu [a] placení gruntu, povinnosti panské i obecní Martin 
Stehlík, Václav František SRSN. 
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           f 319a 
   Ten grunt poněvadž Martin Rožek za fojta Martina Šulíka byl 
prodán od Martina Rožka synu svému Janovi, nebo jest omyl 
nemajíc tu nic než kup toho gruntu, přichází podle zápisu 
letha 1625 jakž ukáže, ten se neprávě stal. Za fojta Pavla 
Momáňa letha 1637.  
   Letha 1637 za fojta Martina(!) Momáňa položil Jíra Liška a 
ty přijal Martin Rožek 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil za 
grunt 15 gr a ty přijal Martin Rožek na místě Kateřiny 
manželky svej. 
   Leta 1639 za fojta Jana Pechového Jíra Liška položil za 
grunt 15 gr. Ty přijala Kateřina neb[ožtíka] Martina Roška. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil 
ročních peněz 1 zl. Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Martina 
Roška. 
 
   Za téhož letha a fojta ut s[upr]a ujal tenž Jiřík Liška od 
gruntu 34, kteréž poloulání byl[o] jednu čtvrt roli, a takž 
do[t]čený grunt se jednou za čtvrt a tento se tolikéž za 
poloulání počítá. 
   [Letha] 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Liška položil 
za grunt peněz ročních 15 gr. Ty přijal Martin Rošků. 
           f 319b 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Jíra Liška 
Martinovi Roškovi 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil a 
přijal Martin Rožek 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Jíra Liška ročních 
peněz 1 zl. Přijal je ten nápadník, komu náležejí. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Jíra Liška položil peněz 
ročních a ten přijal Martin Rošků 1 zl. 
 
   Letha Páně 1649 za fojta Václava Štípského Jíra Liška 
zemřel, po něm zůstal syn Mikuláš Liška [a] ujal ten grunt 
z poloulánem roli jakožto po otci svém za summu 30 zlm bez 
závdanku, placení každoročně po 1 zl komu náležeti budou. 
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za povinnosti panské i 
obecní Martin Šulík, Michal Vítků SRSN. 
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             f 327a 
40 Grunt Jana Jírového 
 
   Letha Páně 1586 v outerý po čtvrté něděli v půstě Jan Jírů 
koupil jest grunth svůj ze čtvrtí roli a jednou loukou, též      
z vinohradem v Pomykalce za 156 zl. Na kterejž j[es]t 
sirot[kům] nebož[tíka] Matouše Martinákového i s poraženejm 
dílem svejm toho 156 zl vyplnil. A tak svůj grunth má 
zaplacenej. 
 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého po smrti n[ebožtíka] Jana 
Branecského grunt ten puštěn Martinovi synu jeho za 70 zl, za 
nějž má platiti, jakž při statku zapsáno po 2 zl. Rukojmě Jura 
Černicský, Šebesta Tomků a Tomáš Blažků S.R.S.N. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Braneckýho položil 
za grunt prvních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Braneckýho     3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Braneckého 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Braneckého  
3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Branecký 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Braneckého 
2 zl. 
 
   Letha Páně 1629 za fojta Martina Zákrska fojt a starší 
s povolením pana ouředníka strážnického prodali jest ten 
g[runt] se čtvrtí roli Stanislavovi Kaménkovi bez závdanku za 
summu     30 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti 
Šebesta Tomanů a Jura Jurča SRSN. 
           f 327b 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka Stanislav Kamének prodal 
ten grunt ze čtvrtí roli Martinovi Rožkovi bez závdanku za 
summu    30 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan 
Pechů a Jíra Nováků S.R.S.N. 
   Letha 1631 za fojta Václava Rožka Martin Rožek položil za 
g[runt] peněz ročních 1 zl. Ty přijal Jan Hrbatý na místě 
manželky své. 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Martin Rožek položil za 
g[runt] Janovi Hrbatému peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Martin Rožek položil 
dvojích peněz ročních Pavlovi Kočímu 2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Martina Rožškového Martin Rožek položil 
peněz, kteréž přijal Pavel Kočí 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Martin Rožek položil za 
grunt a ty přijal Pavel Kočí 1 zl. 
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   Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka ten grunt svrchu 
psaný dostal frejmarkem Šebesta Tomanů od Martina Rožška, však 
na doplacení summy, tak jakž se v registrech najde, po 1 zl. 
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za doplacení gruntu, 
povinnosti panské i obecní Šimon Tomanů a Jíra Zapletal 
slíbili rukou společnou a nerozdílnou. 
 
        Pustý 
             f 328a 
   Letha Páně 1662 za ouředníka [pana] Baltazara Vogla a za 
fojta Martina Zahradníčka prodán jest týž grunt po Šebestovi 
Tomanovi, který dostal frejmarkem od Martina Roška, ze čtvrtí 
roli za summu 8 zlm Martinovi Starýmu bez závdanku. Platiti 
jej má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i 
obecní Martin Liška, Tomáš Pekárek SRSaN. 
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             f 335a 
41 Grunt Martina Mikle Urbanového 
 
   Letha Páně 1592 Mikle Urbanových koupil grunth svůj z půl 
lánem roli po nebožtíku Matoušovi Pškavým zůstalý za 44 zl. 
Závdanku týž Martin Miklů položil 3 zl, letha [15]93 zadržel 3 
zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má až do 
vyplnění 38 zl po 3 zl. 
   Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 zl. Více též Martin položil na zadržalé 
peníze  3 zl. 
   Letha [15]95 položil Martin nahoře psaný za grunth peněz 
purgkrechtních půl peněz 1 zl 15 gr, ostatek o s[va]tým 
Václavě doložiti má letha [15]96. 
   Letha [15]96 položil Martin nahoře psaný za grunth peněz 3 
zl. 
   Leta [15]97 položil Martin Miklů za grunt svůj 3 zl. 
   Leta [15]98 položil Martin Miklů za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Matouše Pškavýho 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin Miklů 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pškavého 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Martin Miklů položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Pškavého 2 zl. 
             f 335b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Miklů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pškavého 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Martin Miklů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pškavého 1 zl 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Miklů 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Pškavého 2 zl. 
 
        Pusté místo 
 
   Leta Páně 1615 Jan Pškavý toho času fojt maje na tom gruntě 
nápad sobě náležející, ujal ten grunt s půl lánem roli, kterýž  
se mu odevzdal za volný [a] svobodný a za placený, povinnosti 
odbývati má od leta 1619. 
    
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Pškavého ten Jan Pškavý grunt 
nadjmenovaný pustil a daroval s jednou čtvrtí roli Urbanovi 
Hlouškovi na ten spůsob, aby jej stavěl, opravoval a Jeho 
[Mil]osti Pánu platy a všecky povinnosti i obecní odbýval. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vávra Smůl a Jan 
Štěpanců SRSN. 
 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových svrchu psaný Jan 
Pškavý pustil a daroval druhou čtvrt roli Šebestovi Tomkovému 
na ten spůsob, aby z ní JM Pánu platy a všecky povinnosti i 
obecní odbejval. Odevzdána mu za volnou a svobodnou. Rukojmě 
Mikuláš Slezák. 
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   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Šebesta Tomků prodal 
ten podsedek ut s[upr]a Martinovi Kořínkovi bez závdanku za  
11 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Martin 
Šoulil a Michal Michálků S.R.S.A N. 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Martin Kořínek takových   
11 zl Šebestovi Tomkovému zouplna zaplatil. A tak má týž 
podsedek zouplna zaplacený. 
            f 336a 
   Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka týž fojt s ouřadem 
prodali grunt Mikulášovi Mitáčkovému za summu 10 zl, placení 
ročně po 1 zl komu náležeti budou. Odevzdán jemu za volný. 
Rukojmě Martin Uhléř a Šebesta Tomanů SRSA nerozdílnou. 
 
        Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali svrchu psaný grunt podsedek Melicharovi Valkovému za 
summu 4 zl, placení komu náležeti bude po vyjití tří let 1 zl. 
Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti všelijaké 
Michal Vítků a Jíra Cihlář S.R.S.A nerozdílnou. 
 
        Pustý 
 
   Leta 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jana 
Pecúcha prodán jest ten podsedek Janovi Starých za summu 4 zlm 
bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zlm. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i 
obecní Jan Bedrava, Matúš Volný SRSN. 
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             f 344a 
42 Grunt Václava Černýjana 
 
   Ten Václav Černýjanů má podsedek svůj od dávných leth podle 
vrubu zaplacený. 
 
   Leta [15]97 prodán grunt nahoře psaný od Václava Černýjana 
Matoušovi Jana Vavřincových za summu 50 zl. Závdanku jemu hned 
při odevzdávce položil 9 zl, téhož letha položil jemu ročních 
peněz 4 zl. A ještě doplátceti zůstává 37 zl, ty pokládati má 
od letha [15]98 po 4 zl. Rukojmě za placení, o[pravu] g[runtu] 
i povinnosti panské Jan Tkadleců, Vašek Ožeha, Vávra Krkavců, 
Macek Křižanů S.R.S.A.N. 
   Leta [15]98 Matouš Jana Vavřincových skoupil sám na sobě na 
svým gruntě od Václava Černýjana, což mu na tom gruntě 
náleželo sumy 37 zl, dal mu za ně peněz hotových 9 zl. A tak 
grunt svůj zouplna zaplatil. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Matouš svrchu psaný 
majíc tento podsedek zaplacený, dal jej z lásky a ctí a darem 
Janovi Štěpancovému, příteli svýmu. A tak jej má zaplacen. 
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za stavení a povinnosti 
Jeho [Mil]osti Páně Martin Lišků a Dobiáš Polešovský SRSAN. 
             f 344b 
   Letha 1614 za fojta Václava Vlkového Jan Mathoušků jinak 
Štěpanců prodal týž podsedek svůj Filipovi Němcovi ze Slezka 
za summu hotových 7 zl. A tak jej má zouplna a docela 
zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bránecký 
a Jíra Vávrů SRSAN. 
 
   Leta Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Filip Němců prodal 
podsedek svůj zaplacený Šebestovi Tomkových za 9 zl. Závdanku 
dal jemu 2 zl, platiti má po 1 zl 15 gr. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Filip Němcových a Valenta Slezák SRSN. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových jakož jest měl Filip 
Němců na tom gruntě 7 zl zaplaceného, ty jest prodal Šebestovi 
Tomkovému za hotový 1 zl 15 gr. A takže tu Filip Němců nic 
více míti nebude a Šebesta Tomků má grunt zaplacený. 
 
        Pustej  

(škrtnuto a napsáno: Nejni pustej, jest na něm)  
             (pod tím dodatečně: Pustej a zaplacenej) 
 
   Ten grunt svrchu psaný, jakž ouřad i obec tvarožnolhotská 
právně učinili, před lety bejval poloulání. 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu Jurovi Jurkovému půl lánu 
roli za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti 
bude po  1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké 
povinnosti JHM a jinší Martin Škrach a Martin Uhléř S.R.S.N.  
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             f 352a 
43 Grunt Václava Bešťáka 
 
   Letha 1591 Václav Bešťáků koupil podsedek svůj od Jana       
Holuše za 12 zl, na kderejž závdanku témuž Janovi Holušovi 
položil 2 zl. A ostatek dopláceti má od letha [15]91 při 
Vánocích [sirotkům] nebož[tíka] Jarolíma Němce po 1 zl – 10 
zl. Na to zadržel 2 zl. 
 
   Letha [15]94 položil Václav napřed psaný peněz 
purgkrechtních za grunth 1 zl. Více položil týž Václav 
zadržalé peníze 2 zl. 
   Letha [15]95 Václav Bešťáků položil půl peněz 15 gr, 
ostatek o svatým Václavě položiti má. 
   Letha [15]96 položil Václav napřed psaný za grunth 1 ½ zl. 
   Leta  [15]97 položil Macek Bešťák za grunt svůj 1 zl. 
   Leta [15]98 položil Macek Bešťák za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jeronyma Němce 1 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Macek Bešťák 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jeronyma Němcové[ho] 1 
zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Macek Bešťák za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jeronyma Němce 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Macek Bešťák za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jeronyma Němce ostatní 1 zl. 
A tak grunt zaplacený má. 
            f 352b 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky Macek Bešťák majíc ten 
podsedek svůj zaplacený daroval jest jej ctí a darem Janovi 
Čejkovskému z Čejkovic. A tak jej týž Jan docela a zouplna 
zaplacený má. Rukojmě za opravu [a] povinnosti J.M.P. Jan 
Štěpanců. 
 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska jakož měl ten grunt 
podsedek Jan Čejkovský za zaplacený, ten grunt jest Václavovi 
Františkovi ctí a darem daroval a tak má jej za zaplacený. 
Odevzdán. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Václav Rožek, 
Václav Procházska SRSN. 
 
        Pustý 
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             f 360a 
44 Grunt Václava Martina Jurového 
 
   Letha Páně 1592 koupil j[es]t Štěpán Václava Jurového 
podsedek svůj od Jana Kučery za 22 ½ zl, na kterejž j[es]t 
témuž Janovi Kučerovi položil závdanku 2 zl a Oršile 
Kašparovej 1 zl. A ostatek od [letha] [15]95 pokládati má při 
Vánocích po 2 zl. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item Oršile Kašparovej 4 zl. 
   Maruši nebož[tíka] Urbana Poláka 3 zl 15 gr. 
   Janovi Kučerovi 8 zl 15 gr. 
   Ta spravedlnost jim jíti má jednomu každému, jakž pořadně 
zapsáni sou, počna od Oršily až do Jana Kučery po 2 zl. Na to 
jest zadrželých letha [15]93 2 zl. 
 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Štěpán vejš psaný za grunth 
svůj peněz purgkrechtních dvojích peněz 4 zl. Z toho dáno 
Oršile Kašparovej 1 zl a Janovi Kučerovi též dáno 1 zl. 
   Letha [15]95 položil Štěpán Martina Jurových Oršile a 
Janovi Kučerovi každému po 1 zl – 2 zl. 
             f 360b 
   Letha [15]96 položil Štěpán Martina Jurákových za grunth 
peněz purgkrecht[ních] 2 zl. 
   Leta [15]97 položil Štěpán Martina Jurákových za grunt svůj  
2 zl. Z toho dáno Oršile ostatních peněz 1 zl a Janovi 
Kučerovi  2 zl a Maruši Polákové 1 zl. 
 
   Leta [15]98 Štěpán Martina Jurákových prodal podsedek ut 
s[upr]a Václavovi Hynkovýmu za sumu 30 zl. Závdanku jemu dal 
při odevzdávce 3 zl, ostatek platiti má od téhož leta [15]98 
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Rožků a 
Jura Šavrňů S.R.S.N. 
   Z tej summy svrchu psanej náleží předních peněz podli 
skoupení od Jana Kučery Janem Pavlík[em] 3 zl 15 gr, ostatek 
Maruši a Matějovi n[ebožtíka] Urbana Poláka 6 zl a Štěpánovi 
Martina Jurikových cedule 17 zl 15 gr. 
 
   Leta [15]98 položil Václav Hynků za podsedek svůj 2 zl. 
Z toho vydáno Janovi Pavlíkovýmu 1 R a Klimšovi Hodrlovi muži 
Marušinému 1 zl. 
   Jakož na tomto gruntě peněz Štěpánovi Martina Jurikových 
náleželo 17 zl 15 gr, ty jest odvedl Šimkovi Židu knězovému 
synu do Strážnice za dluh svůj. Stalo se v přítomnosti obou 
stran a pana Jana Vokouna z Sázavy. 
   Václav Hynků těch peněz od Žida vejš psaného za hotové 
peníze, totiž 5 zl summy koupil 17 zl 15 gr. Ty se Václavovi 
Hynkovému na zaplacení gruntu jeho poráží a tak tu ji[ž] Šimek 
syn knězův nic nemá. Stalo se v přítomnosti obou stran. 
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            f 361a 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav Hynků 
za podsedek svůj 2 zl. Z toho dáno Janovi Pavlíkovému 1 zl a 
Klimšovi Hodrlovi muži Marušinému dáno 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Václav Hynků 
za grunt 2 zl. Z toho vzal Jan Pavlíků 1 zl a Klimeš Hodrlů 
též vzal na díl Marušin 1 zl. 
 
   Letrha 1601 za fojta Jana Tomkových Václav Hynků prodal 
podsedek Václavovi Ožehovi za summu 30 zl bez závdanku. A 
jakož týž Václav Hynků měl na tom podsedku zaplaceného 26 zl 
15 gr, ty jest Václavovi Ožehovi pustil. A tak Václav Ožeh 
toliko doplatiti má Maruši a Matějovi n[ebožtíka] Urbana 
Poláka 3 zl 15 gr, placením od letha ut s[upr]a po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Bešťáků, Jan 
Kučerka, Václav Krkavců S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Ožeh za 
podsedek 1 zl. Z toho vzal Klimeš Hodrlů na díl Maruše 
manželky své 15 gr a Jan Pavlíků ostatních 15 gr. 
 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Václav Ožeh prodal 
podsedek ut s[upr]a Pavlovi Valentovému za summu 30 zl. 
Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a 
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pechů, Jan 
Vašků SRSaN. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Pavel Valentů za 
grunt Klimšovi Hodrlovýmu 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Pavel 
Valentů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Poláka 1 
zl. 
   A skoupil od Václava Ožehova, což jemu na tom gruntě 
náleželo summy 25 zl 15 gr za hotových 4 zl 7 ½ gr. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Pavel 
Valentů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Poláka 1 
zl. A tak grunth svůj zouplna a docela zaplatil. 
 
        Pusté 
           f 361b 
   Letha 1628 za fojta Václava Rožka po smrti Pavla Valenty 
fojt a starší prodali ten podsedek Martinovi Hanákovému za 
summu     12 zl, platiti jej má každoročně při posudcích po 1 
zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Jeho 
[Mil]osti Páně i obecní Martin Šoulilů a Pavel Momáň S.R.S.a 
N. 
 
        Pusté 
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   Letha 1639 za fojta Martina Zákrska koupil jest požár pustý 
podsedek Michal Vítkových v těch 12 zl moravských svrchu 
psaných, což manželka Kateřina nápadem po otci svém Jiříkovi 
Valentovi jměla, to jest jemu propustila a má jej sobě za 
volný, svobodný a zaplacený odevzdán. Rukojmě za opravu gruntu 
a povinnosti vrchnosti svej odbejvání i obecní Jan Jupků a Jan 
Vykoukal SRSaN. 
 
   Letha 1649 za fojta Václava Štípského Michalovi Vítkovi 
pouští se k tomuto gruntu jedna čtvrt roli od gruntu 50 
v počtu po Martinovi Škráškovi v summě 5 zlm bez závdanku, 
placení každoročně po 1 zlm komu náležeti budou. Odevzdán za 
volné a svobodné. Rukojmí za povinnosti panské i obecní Martin 
Šulík a Martin Chropovský SRSAN. 
 
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a 
starší svrchu psaný grunt se čtvrtí roli po Martinovi 
Škráškovi Václavovi Zahradníkovi za summu 10 zlm, platiti má 
ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní 
Mathouš Kolesa a Ondra Straka S.R.S.a N.R. 
           f 362a 
   Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Vácslava Zahradníka maje sobě týž grunt ze čtvrtí roli 
připsaný, zase jej pustil Mikulášovi Hřívovi za summu 10 zlm 
bez závdanku, platiti jej má každoročně komu náležeti bude po 
1 zlm. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Mikuláš Lišků, Pavel Škrobák SRSAN. 
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           f 369a 
45 Grunt Doroty Krkavcovy 
 
   Letha 1592 Dorota Krkavcová koupila podsedek svůj od 
Matouše Karasa za 14 zl. Na to vyplnila závdanku a peníze 
purgkrechtní   4 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích 
zůstává obci lhotské po 1 zl – 10 zl. 
 
   Letha 1594 Dorota Krkavcova prodala podsedek svůj svrchu 
psaný Pavlovi Tesaři za sumu 15 zl. Závdanku dal obci lhotské  
1 zl a od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává po 1 zl 
– 14 zl. Rukojmě za opravu gruntu, placení a povinnosti panské 
zejména tito: Mikoláš Zajíček, Jakub Šustalů R.S.N. 
 
   Ten podsedek jest byl požár a prodán Matoušovi Karasovi za    
9 zl, kteréž platiti má od letha [15]97 obci lhotské po 1 zl. 
Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Janek Pastejř, 
Jan Kovář. 
 
   Leta [15]97 prodán ten podsedek od Matouše Karasa Janovi 
Jury Pavlíkovému za summu 15 zl. Závdanku týž Jan Pavlík 
položil Matoušovi Karasovi 3 zl. A mimo to od Matouše Karasa, 
což na tom gruntě vydal, koupil 4 zl a jedny peníze roční obci 
položil 1 zl.          
                            
       f 369b 
A ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. R[ukojmě] z[a] 
o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Štěpán Martina 
Jurového, Jan Bartoně Křižanového SRSN. 
   Leta [15]98 položil Jura Pavlíků za grunt svůj obci 
lhot[ské]  1 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Jíry 
Pavlíkového za grunt obci lhot[ské] 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Jan Jíry Pavlíkového za 
grunt obci lhotské položil 1 zl. 
    
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Jan Jíry Pavlíkového 
prodal podsedek Janovi Vaškovýmu za 27 zl bez závdanku, 
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Pěnice, Macek Bešťáků S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Vašků za 
podsedek obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Jana Tomkového a Matěje Škeřupového 
položil Jan Vašků za podsedek obci lhotské i za lonský rok 3 
zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Vašků za 
podsedek obci lhotské 2 zl. Z toho dáno obci lhotské ostatní 1 
zl a Jan Pavlíků předních peněz 1 zl. Zuostává se jemu ještě 
na tom gruntě 21 zl. Ty náležejí s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry 
Pavlíkova.   
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   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jan Vašků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova 1 zl. Ten jest 
přijala Anna, dcera téhož Jíry Pavlíkova. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Vašků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova 1 zl. Ten 
přijala Anna, dcera téhož n[ebožtíka] Pavlíkova Jíry. 
    
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového Jan Vašků prodal grunt 
ut s[upr]a Matějovi Krhlovýmu za sumu, což za něj dopláceti 
jest, totiž 19 zl bez závdanku, platiti má od letha 1613      
po 1 zl.                   

  f 370a 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu, placení a 
povinnosti panské Staněk Knápků, Matěj Vlků S.R.S.N. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Matěj Krhlů 
za g[runt] na nápad[níky] n[ebožtíka] Jíry Pavlíkova do 
Radějova    1 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Krhlů za 
g[runt] nápadníkům do Radějova, totiž n[ebožtíka] Jíry 
Pavlíkova 1 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Matěj Krhlů položil 
za grunt nápadníkům Jíry Pavlíkova do Radějova 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Matěj Krhlů skoupil od 
Jana Zigle z Radějova všecko, což měl za něj dopláceti, totiž 
16 zl a jemu to zaplatil s vědomím ouřadu a starších. A tak má 
ten Matěj Krhlů grunt svůj zaplacený. 
 
        Pusté 
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             f 377a 
46 Grunt Jana Kučerky 
 
   Letha Páně 1593 Jan Kučerků koupil půl podsedku od Vaška 
Konečného za 11 zl. Vyplnil na to závdanku témuž Vaškovi 
Konečnýmu 2 zl a ostatek dopláceti má při Vánocích od letha 
[15]94 po 1 zl. Ta summa všecka náleží Vaškovi Konečnýmu. 
 
   Letha [15]94 koupil Jan Tkadlec podsedek vejš psaný od Jana 
Kučerky za 11 zl. Závdanku témuž Janovi Kučerovi položil 2 zl 
a ostatek plati[ti] má od téhož letha [15]94 při Vánocích po 1 
zl. 
A ten Václav Konečný přijal grunth svůj, což se jemu z něho 
vyplatiti mělo v té summě, a tak zaplacenej má. 
 
   Leta [15]98 Jura Polák majíc grunt koupený od Václava 
Konečného za hotové peníze, prodal jej zase Jurovi Jakšovému 
zeti svému za hotových peněz 3 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě Vávra Krkavců, Vávra Střevlovský S.R.S.N. A 
tak grunt svůj zouplna zaplatil Jura Jakšů. 
   Téhož leta zase Jíra Polák ten podsedek od Jíry Jakšového 
přijal a má jej zaplacený. 
             f 377b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Jíra Polák prodal 
podsedek svůj zaplacený Pavlovi Valentovýmu za hotový 2 zl. A 
tak jej zouplna zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Macek Křižanů a Jan Pavlíků S.R.S.A N. 
    
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Pavel Valentů prodal 
podsedek svůj Urbanovi Hlouškovýmu za summu 8 zl bez závdanku, 
platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Řehoř Slováků, Vašek Ožeh S.R.S.A N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Urban Hloušků za 
podsedek Pavlovi Valentovýmu 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Urban 
Hloušků za podsedek Pavlovi Valentovýmu 1 zl. 
 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Urban Hloušků prodal 
podsedek Janovi Rožkovému za 6 zl 15 gr. Jakož těch půl sedma 
zl[atých] náleželo Pavlovi Valentovýmu, prodal za hotových  
1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu a 
povinnosti panské Pavel Rožků, Jíra Pechů S.R.S.N. 
 
      Pusté místo 
 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového fojt a starší prodali 
týž ut s[upr]a podsedek požár Ance Mončečce za hotových 1 zl a 
tak jej má zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Matěj Křižanů. 
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   Letha 1613 za fojta Václava Roškového fojt a starší prodali 
podsedek zůstalý po n[ebožce] Ance Mončečce Janovi Roškovi za 
summu 8 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů, Martin 
Vlachů SRSAN. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Rožků za 
g[runt] nápadníkům po n[ebožce] Ance Mončečce zůstalým 1 zl. 
 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Jan Rožků prodal podsedek svůj 
s tím vším k němu od starodávna příslušenstvím Valentovi 
Mazačovi za summu 10 zl. Závdanku mu dal 1 zl 4 ½ gr, ostatek 
platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě 
za opravu Vávra Šmurů, Jan Vašků SRSAN. 
            f 378a 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Valenta Mazačů položil za 
grunt nápad[níkům] Anky Mončečky 1 zl. Z toho vydáno Ance 
nápadnici 15 gr. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Valenta Mazačů položil za 
grunt svůj nápadníkům Anky Mončečky 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Valenta Mazačů 
položil za grunt nápad[níkům] Anky Mončečky 1 zl. 
   Vydáno z důchodův Jeho [Mil]osti Páně na díl Anky 2 
m[ěřice] rži za 1 zl. 
 
        Pusté 
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             f 385a  
47 Grunt Macka Václava Prchlíkového 
   Ten Macek měl podsedek svůj od Bartoše Kuby Štefkového za 
50 zl koupený. Kterejž j[es]t z závdankem a penězi skoupenými 
od toho Bartoše Kuby Štefkového týž podsedek svůj zaplatil. 
   Letha 1595 Jíra Šustal koupil grunth vejš psaný od Václava 
Prchlíka ze vším příslušenstvím, jakž týž grunth v užívání 
jiní drželi, za summu 80 zl. Závdanku týž Šustal položil  
14 zl, ten závdanek přijal Jíra Šavrňů. A ostatek dopláceti má 
od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 4 zl – 66 zl. Ta 
spravedlnost náleží všecka Mackovi Prchlíkovému. Rukojmě za 
placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské tito: Martin 
Vlků, Martin Outerků, Štěpán Martina Jurového, Jan Křižanů 
S.R.S.N. 
   Letha [15]95 položil Jíra Šustal za grunth svůj Mackovi 
Prchlíkovi 4 zl. 
   Letha [15]95 Macek Prchlíků pustil jest Jírovi Vítka 
Šimkových na tom gruntě Šustalovi předních peněz 35 zl. Proti 
tomu jest Mackovi Prchlíkovi tolikéž 35 zl pustil, kteréž jemu 
na Prchlíkovým gruntě náležely. Na to se jest za vyplněno 
Jírovi Vítka Šimkových 4 zl a ostatek se pokládati má od letha 
[15]96 po 4 zl. 
             f 385b   
Letha [15]96 položil Jíra Šustal za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. Ty sou dány Jírovi Vítka Šimkových. 
   Leta [15]97 položil Jíra Šustal Jírovi Vítka Šimkových     
4 zl. 
   Leta [15]98 položil Jura Šoustal za grunt svůj Jírovi Vítka 
Šimkových 4 zl. 
   A jakož na tomto gruntě posledních peněz náleželo Mackovi 
Prchlíkovému summy 27 zl, takové peníze Jurovi Šoustalovi za 
hotových peněz prodal 6 zl 22 ½ gr. A tak Macek Prchlíků na 
tom gruntě nic nemá. Stalo se v přítomnosti obou stran. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Šoustal 
za g[runt] svůj Jírovi Vítka Šimkových 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Maruše Šustalka položila 
za grunt 4 zl. Z toho dáno za podsedek n[ebožtíka] Jíry 
Šimkových 3 zl a na nápadníky jeho v truhlici sirotčí zůstává  
1 zl. Ten jest vydán Martinovi Valúchovi na ty nápadníky. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a prodán podsedek ze čtvrtí roli, 
z koňmi, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Margetě, 
pozůstalé vdově po nebožtíku Jíry Šustalovi, za summu 100 zl.   
Z toho sobě srazila dílu svého 72 zl a tak zůstává dopláceti 
jmenovitě osobám těmto: nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Šimkového 
15 zl a naposledy s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Šustala 13 zl, 
placením od letha 1601 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Václav Dřímalů, Jan Tomků, Jan Jurků, Macek Hodrlů     
SRSAN. 
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           f 396a 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položila Markyta, vdova 
po n[ebožtíkovi] Jírovi Šoustalovi 4 zl. Zůstávají v truhlici 
sirotčí, až se ti nápadníci, komu náležeti budou, porovnají. 
Porovnali se a vydáno jest Dorotě n[ebožtíka] Staňka 
Šavrňového 2 zl a tak jest vybyta, na s[irotky] n[ebožtíka] 
Macka Kolečkového dáno 2 zl a tak tu nic nemají. 
   A jakož ještě se náleží vyplatiti 11 zl, ty náležejí na dva 
díly, totiž na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 5 zl    
15 gr a Lukášovi Kolečkovi též 5 zl 15 gr. Act[um] 
v přítomnosti a z vůlí všech stran ut s[upr]a. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položila Markyta 
Šoustalka za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] 
Pavla Klimšového 2 zl a Lukášovi Kolečkovi 2 zl. 
 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Markyta Šoustalka prodala grunt 
svůj ze čtvrtí roli, s jedním koněm, vozem, pluhem, bránou a 
jiným hospodářstvím Matějovi Hodrlovi za summu 100 zl. 
Závdanku jí dal 15 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po  
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Klimek Hodrlů, 
Mikuláš Škeřupů, Macek Juráků a Václav Krejčířů S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj Hodrlů 
za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Klimšového 2 zl a Lukášovi Kolečkovi též dáno 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj Hodrlů 
za grunth 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Klimšového 2 zl a Lukášovi Kolečkovi též dáno 2 zl. 
          Pusté místo 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
podsedek ze čtvrtí roli, pozůstalý po nebo[ožtíkovi] Mackovi 
Hodrlovi, Janovi Malenovskýmu za 60 zl bez závdanku, platiti 
má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. 
Rukojmě Matěj Křižanů, Jíra Blažků, Jíra Šulíků SRSAN. 
   Ten Jan Malenovský [z] toho podsedku odešel a na ten kup 
vstoupil Jan Vašků a povinen Janovi platiti, jakž nahoře psáno 
stojí. 
   Na tom gruntě náleží: s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 
předních pe[něz] 13 zl, Markytě Šoustalce posled[ních] 47 zl. 
            f 386b 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového položil Jan Vašků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšova 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Jan Vašků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Jan Vašků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Jan Vašků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Vašků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 2 zl. 
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   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Vašků prodal ten 
grunt s jednou čtvrtí roli činžové Janovi Jamborkovi za summu, 
což na něm dopláceti zůstává, totiž za 60 zl. Závdanku dal  
6 zl, platiti ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Valek Polák a Vávra Smůlů SRSN. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Jambor položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustalového 
2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Jambor položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šoustalového ostat[ních]  
2 zl. 
   Jakož jest Mikulášovi Lečbychovi z Horní Němčí po Markétě 
sestře jeho zemřelé 47 zl zaplaceného náleželo, ty jest prodal 
obci lhotské za hotových 6 zl 8 gr. A tak již ten Mikuláš 
Lečbychů nic víc tu nemá. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Jambor položil za 
g[runt] obci lhotské 2 zl. 
 
   Leta Páně 1619 za fojta Martina Navrátila Jan Jambor prodal 
grunt svůj se čtvrtí roli Tobiášovi Polešovskému za 45 zl bez 
závdanku, platiti má na obec lhotskou po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů a Vácslav Rožků SRSN. 
   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Thobiáš Polešovský 
položil za g[runt] k obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka Thobiáš ut s[upr]a 
položil za g[runt] k obci lhotské 2 zl.   
               f 387a 
   Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Thobiáš Polešovský 
položil za g[runt] obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Thobiáš Polešovský 
položil za g[runt] obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Thobiáš Polešovský položil 
za g[runt] obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Mumáňa Tobiáš Polešovský 
položil za g[runt] obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Dobiáš Polešovský 
položil za grunt obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Dobiáš Polešovský 
položil peněz obci tvarožnolhotské 2 zl.  
   Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Dobiáš Polešovský položil 
za grunt obci tvarožnolhotské 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Martina Šulíka Dobiáš Polešovský položil 
za grunt obci tvarožnolhotské, který jsou přijali 1 zl. 
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   Leta Páně 1639 za fojta Jana Pechového prodán jest ten 
grunt ut s[upr]a Matoušovi Kašpárkovému za tu summu, což se na 
něm v rejstřích k obci tvarožnolhotské dopláceti najde na 
placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké 
povinnosti panské a obecní Jura Cihlář a Jiřík Zapletal 
S.R.S.A N. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Matouš Kašpárků k obci 
tvarožnolhotský položil 1 zl. 
            f 387b 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Matouš Kašpárků 
položil za grunt k obci tvarožnolhotské 1 zl. 
 
         Pusté 
 
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a 
starší svrchu psaný grunt ze štvrtí roli po Matoušovi 
Kašpárko[vi] za summu tou, což na něm dopláceti bylo, Vojtkovi 
Buchtíkovi k placení ročně komu náležeti bude po 1 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti 
J.H.M. a obecní Václav Zahradník a Jakub Starý S.R.S.a N.R. 
 
   Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Jana Pecúcha prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli za summu   
15 zlm bez závdanku Mikulášovi Hřivnákovi, platiti má 
každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan 
Starý a Vácslav Pelát SRSN. 
 
     
   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Vácslava Zahradníčka prodán jest týž svrchu psaný 
podsedek ze čtvrtí roli Matějovi Bochníků za summu 8 zlm bez 
závdanku, platiti jej má každoročně komu náležeti bude po     
1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, 
povinnosti panské i obecní Tomáš Pekařík, Jan Poletek SRSN. 
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             f 393a 

48 Grunt Macka Jana Křižanového 

 
   Letha 1588 týž Macek koupil j[es]t grunth svůj ze štvrtí 
roli od Matěje Štěpána Jurákového za 56 ½ zl. Na kterejž 
j[es]t od vejš psaného letha až do letha [15]92 vyplnil       
z závdanku, peněz purgkrechtních i s tím, což mu Kateřina 
manželka Matěje Jurákového spravedlnosti své pustila, 15 zl    
15 gr. A ostatek dopláceti má od letha [15]93 při Vánocích    
3 zl – 41 zl, téhož letha [15]93 zadržel 3 zl. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item sirotku nebož[tíka] Martina Černýho 34 zl 15 gr. 
   Item sirot[kům] nebož[tíka] Matěje Kubkového 4 zl. 
   Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl. 
 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Macek vejš psaný dvojích 
peněz purgkrechtních za grunth 6 zl. 
   Letha [15]95 položil Macek vejš psaný za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 3 zl. 
   Letha [15]96 položil Matěj Křižanových za grunth peněz     
3 zl. 
   Leta [15]97 položil Matěj Křižanových za grunt svůj 3 zl. 
   Leta [15]98 položil Matěj Křižanových za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Martina Křižanového jináč Černého 3 zl. 
             f 393b 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Matěj 
Křižanových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Černého 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového Matěj Křižanů prodal 
sám na sobě na tomto svém gruntě pánům cechmistrům řemesla 
ševcovského do Strážnice sumy 50 zl. Platiti jim má od leta 
1600 po 4 zl až do zaplacení tej sumy, místo rukojemství  
zastavil jim vinohrad v Šumbercích, aby ho neprodával, 
nepodstavoval ani nepofrymarčoval bez vůle cechmistrů ut 
s[upr]a a dovolení rukojmí těchto, kteříž za něj slíbili, Jan 
Kučerka, Jíra Vašků S.R.S.N. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Matěj Křižanových 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého 3 zl. Též on 
položil cechmistrom ševcovským 4 zl, ty zůstávají při ouřadu, vydali 
je cechmist[rům] ut s[upr]a. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Matěj 
Křižanových za grunt 3 ½ zl. Z těch vzali cechmistři ševcovští 
2 ½ zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Matěj 
Křižanových za grunt 2 zl. Z těch dáno cechmistrům ševcovským   
1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj 
Křižanových za grunt 5 zl. Z toho dáno cechmistrům ševcovským  
3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Černého dáno 2 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupových položil Matěj 
Křižanových za g[runt] 3 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Martina 
Černého. A skoupil od Jakuba Soválka, což jemu po Dorotě,  
n[ebožtíka] Matěje Kubkového manželce jeho, náleželo, totiž  
4 zl za hotový 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkova položil Matěj Křižanových 
p[ánom] cechmistrom ševcovským na prodaj svůj 2 zl. 
             f 394a 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Matěj Křižanů 
cechmistrům ševcovským na prodaj svůj 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Matěj Křižanů 
cechmistrům ševcovským na prodaj svůj 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Matěj Křižanů 
cechmistrům ševcovským na prodaj svůj 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Matěj Křižanů 
cechmistrům ševcovským na prodaj svůj 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Matěj Křižanů 
cechmistrům ševcovským na prodej 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Křižanů 
cechmistrům ševcovským na prodej svůj 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Matěj Křižanů položil 
za grunt svůj cechmistrům ševcov[ským] do Strá[žnice] 2 zl. 
   Vyhledalo se v rejstrech sirotčích lhotských za leta 1593 
položeno bylo tam sirotkům 1 zl 25 gr, ty sou vydány Anně na 
díl její. A tak náleží týmž sirotkům předních peněz položiti   
2 zl z toho gr[untu]. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Matěj Křižanů položil za 
grunt cechmistrům ševcovským [do] Stráž[nice] 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Matěj Křižanů položil 
za grunt cechmistrům ševcovským 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Matěj Křižanů položil 
za g[runt] cechmistrům ševcov[ským] 2 zl. 
 
   Letha 1623 za fojta Martina Lišky Matěj Křižanů poručil 
grunt tento Ance dceři své i to všecko, což na něm zaplatil, 
toliko aby týž grunt sobě doplatila. Odevzdán jí za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, odbývání povinností panských i 
obecních Jan Remšů a Martin Vlků SRSaN. 
 
   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska prodán jest od Anče ten 
g[runt] se čtvrtí roli Janovi Zacharovi za 50 zl bez závdanku, 
platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení, všelijaké povinnosti Jíra Hříva a Jíra 
Liška S.R.S.a N. 
             f 394b 
   Letha 1631 za fojta Vácslava Rožka Jan Zacharů položil za 
g[runt] cechmistrům ševcovským do města Strážnice peněz 
ročních 2 zl. 
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   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jan Zacharů položil za 
g[runt] cechmistrům ševcovským do města Strážnice peněz 
ročních 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Momáňa Jan Zacharů položil za 
grunt cechmistrům ševcovským do města Strážnice 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jan Zacharů položil za 
grunt peněz skoupenejch cechmistrům ševcovským do města 
Strážnice 1 zl. 
 
   Leta Páně 1638 za fojta Martina Šulíka ujal grunt svrchu 
psaný po zběhlým Janovi Zacharovým Jan Pškavý za summu 20 zl, 
placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za 
povinnosti panské [a] obecní a placení gruntu Adam Smůla a 
Šimon Tomanů SRSN. 
 
   Letha 1639 za fojta Jana Pechového prodán jest ten grunt od 
ouřadu a fojta ze čtvrtí roli Jírovi Cihlářovi za summu 20 zl, 
placení poročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný. 
Rukojmě Jura Zapletal a Jíra Novák SRSAN. 
 
        Pusté 
 
   Leta Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodali fojt a 
starší svrchu psaný grunt se čtvrtí roli po Jírovi Cihlářovi 
Jakubovi Starých za summu 10 zlm, platiti se má ročně komu 
náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Frantík a Jura 
Hlavatý S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Vácslava Zahradníka prodán jest grunt svrchu psaný po 
Jakubovi Starých Janovi Bedravovi za summu 10 zlm, platiti má 
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní 
Vácslav Zahradník a Pavel Škrobáček SRSN. 
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             f 402a 
49 Grunt Vaňka Řepy 
 
   Letha Páně 1590 Vaněk Řepa koupil grunth ze štvrtí roli po 
nebož[tíkovi] Havlovi malého Jana za 30 zl. Na kderejž 
závdanku položiti měl téhož letha vejš psaného 1 zl a ostatek 
od téhož letha [15]90 při svatým Jiří platiti má po 1 ½ zl. Na 
kteroužto sumu vejš psanou od vejš psaného letha až do letha 
[15]93 zadržel 5 ½ zl a od letha [15]94 při svatým Jiřím 
ostatek pokládati má po 1 ½ zl – 24 ½ zl sirotkům nebož[tíka] 
Havla malého Jana. 
   Letha [15]94 položil Vaněk Řepa za grunth svůj 
purgkrechtních peněz 1 ½ zl a na zadržalé peníze položil      
2 ½ zl. 
   Letha [15]95 položil Vaněk Řepa za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 1 ½ zl. 
   Letha [15]96 položil Vaněk Řepů nic. 
 
   Ten grunt jest prodán Bartoňovi Křižanových od Vaňka Řepy 
za summu nahoře psanou 30 zl. Na to položil závdanku Vaňkovi 
Řepovi při odevzdávce 3 zl a mimo to jest týž Řepa Bartoňovi 
pustil, což na něm zaplaceného měl 2 ½ zl.    
  f 402b 
A k tomu roční peníze za rok [15]96 položil 1 ½ zl a tak ještě 
dopláceti zůstává po 1 ½ zl – 23 zl. Rukojmě za placení, 
opravu gruntu i povinnosti panské Jan Holušů, Vítek Vyšehleď, 
Matěj Křižanových S.R.S.N. 
   Leta [15]97 položil Jan Bartoně Křižanových 1 ½ zl. 
   Leta [15]98 položil Jan Bartoně Křižanových za grunt svůj 
na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého Jana 1 ½ zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Bartoně 
Křižanových za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Havla 
malého Jana 1 ½ zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Bartoně 
Křižanových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého 
Jana 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového položil Jan Hlavatých 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého [Jana]       
1 ½ zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan 
Hlavatých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého Jana 1 
zl 15 gr. 
     Pusté místo 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho fojt a starší prodali 
podsedek požár se čtvrtí roli, po neb[ožtíkovi] Janovi 
Hlavatých pozůstalý, Mikulášovi Krakovskýmu, což dopláceti 
jest za 13 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě Urban Hloušků, Jakub Tesař 
S.R.S.N. 
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   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Mikuláš 
Krakovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla malého 
Jana 1 zl. 
 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého týž fojt a starší po 
odjití Mikuláše Krakovského prodali ten grunt se čtvrtí roli a 
což k tomu náleží, s osetím, což jeho jest, Bartoňovi 
Němcovému za to, což na něm dopláceti jest, totiž 13 zl. 
Poněvadž do důchodů JM Páně jest dluhu pšenice 2 mě[řice], ty 
má Bartoň zaplatiti, pokládati má za ten grunt po 1 zl. 
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů a Filip 
Němec SRSN. Act[um] při posudku. 
 
         Pusté 
             f 403a 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali čtvrt roli od svrchu psaného gruntu Matějovi Vlkovému 
za 5 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké 
povinnosti J.H.M. a jinší Jan Gyc a Jan Tomků S.R.S.A N. 
Platiti jej má po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. 
                              
                 Pusté 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodali týž grunt ze čtvrtí roli Janovi 
Bedra[vo]vi za summu 5 zlm bez závdanku, platiti má každoročně 
komu náleží po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní Jan Starý, Jan Blákora  
SRSAN. 
 
   Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Vácslava Zahradníka Jan Bedrava maje sobě grunt ze 
čtvrtí roli připsaný zase jej pustil Martinovi Štětínskému, 
tak jak jej sám ujal, totiž za 5 zlm, platiti má každoročně 
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. 
Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Starý, 
Mikuláš Liška SRSAN. 
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             f 411a 
50 Grunt Vyšehleďové[ho] Vítka 
 
   Letha Páně 1590 Vítek Vyšehledě koupil grunth svůj ze 
čtvrtí roli od Jana Kováře za 5 zl 18 ½ gr. A týž jej 
zaplacenej má. Kromě toho na něm dopláceti zůstává, co jest na 
gruntě Jana Holuše prodělal 4 zl 15 gr. Na to zadržel obci  
1 zl. A ostatek se obci letha [15]94 při Vánocích položiti má. 
   Letha [15]94 položil Vítek Vyšehledě obci lhotské za grunth  
4 zl 15 gr. A tak má grunth svůj zaplacenej. 
 
   Leta [15]98 fojt a starší prodali podsedek nahoře psaný po 
n[ebožtíkovi] Vítkovi Vyšehleďovi zůstalý ze čtvrtí roli 
Mackovi Krhlovi za summu 40 zl, z toho sobě dílu po Dorotě 
ženě své srazil 7 zl 23 gr 6 den. Závdanku položil na 
s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 6 zl, ostatek platiti má 
od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě Jan Vávrů, Pavel Rožků, Macek Křižanů, Václav Dřímal, 
Jan Pavlíků, Matouš Velicskej slíbili R.S.N. 
   Leta [15]98 položil Macek Krhlů za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 2 zl. 
   Ta spravedlnost náleží všecka s[irotkům] n[ebožtíka] Vítka 
Vyšehledě. 
             f 411b 
   Letha [15]99 Macek Krhlů prodal grunt svůj ze čtvrtí roli a 
jiným k tomu příslušenstvím Štěpánovi Blekovi za summu 
jmenovitě 40 zl bez závdanku a což Macek Krhlů na něm 
zaplaceného měl 8 zl, ty jest Štěpánovi pustil. A tak zuostává 
za ten grunt ještě dopláceti 32 zl, placením od letha [15]99 
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Jurků, 
Macek Křiža[nů], Jan Křižanů, Jíra Vašků S.R.S.N. 
   Téhož letha za fojta Martina Vlkového položil Štěpán Bleků 
za grunth svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Štěpán Bleků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Štěpán Blákorů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Štěpán Blákorů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 1 zl. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového Štěpán Blákorů 
prodal podsedek ze čtvrtí roli Janovi Filipa Rakovému za summu 
40 zl bez závdanku a platiti má od letha 1603 po 2 zl. 
Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě  Macek Juráků, Jíra 
Podhorský S.R.S.N. 
   Jakož náleželo Štěpánovi Blákorovýmu na tom podsedku peněz 
vyplacených 14 zl, ty jest pustil Janovi výš psanýmu. 
 
 
 
 



 

 

      114 
 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Filipa 
Rakového za g[runt] lonských a letojších 2 zl 15 gr. Ty sou 
přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě. 
 
           Pusté místo 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší prodali 
g[runt] požár se čtvrtí roli po neb[ožtíkovi] Janovi Filipa 
Rakového zůstalý Janovi Štěpancovi za summu, což dopláceti 
jest, totiž 23 zl 15 gr bez závdanku, platiti má od letha 
1614. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikle Pechařů a 
Martin Stehlík S.R.S.a N. 
             f 412a 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Štěpanců 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 1 zl. 
 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Štěpanců prodal 
ten grunt svrchu psaný Valentovi Polákovi za tu summu, což se 
na něm dopláceti má, placení po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti 
panské i obecní Vávra Smolův a Jíra Novák SRSN. 
   Leta 1615 za téhož fojta Valenta Polák položil za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě peněz 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlka Valenta Polák položil za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledi 1 zl. 
 
         Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali svrchu psanou roli, totiž čtvrt od toho gruntu, 
Martinovi Škrachovému za summu 5 zlm, placení po vyjití tří 
let komu náležeti bude po 1 zlm. Jest jemu odevzdán za volný. 
Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM [a] jinší Martin Uhléř, 
Mikuláš Čejkovský S.R.S.A N. 
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             f 419a 
51 Grunt Jana Holuše 
 
   Letha Páně 1591 koupil j[es]t Jan Holuše grunth svůj ze 
štvrtí roli od Vítka Vyšehledě za 40 zl. Závdanku tenž Jan 
Holuše Vítkovi Vyšehleďovi položil 2 zl. Letha [15]92 položil 
týž Jan Holuše 15 gr a ostatek dopláceti zůstává od letha 
[15]93 po 3 zl – 37 zl 15 gr, na to zadržel 5 ½ zl. Ta summa 
všecka náleží obci lhotské. 
 
   Letha [15]95 položil Jan Holušů obci lhotské za grunth svůj 
peněz purgkrechtních 3 zl. 
   Letha [15]96 položil Jan Holušů za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Ty obec přijala. 
 
   Letha [15]96 Jan Holušů prodal grunth svůj se čtvrtí roli, 
osetí polovicí Jírovi Šavrňovi za summu 40 zl. Závdanku 
položil Jíra Šavrňů Janovi Holušovi hned při odevzdávce 3 zl a 
ostatek platiti bude po 3 zl. Puštěno placení po 2 zl. Rukojmě 
za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Štěpán Martina 
Jurového, Jan Husáků, Jan Hajvolků S.R.S.N. 
   Leta [15]97 položil Jíra Šavrňů obci lhotské 2 zl. 
            f 419b 
   Letha [15]98 položil Jíra Šavrňů za grunt obci lhotské     
2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Šavrňů 
za grunt obci lhot[ské] 2 zl. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškova Jíra Šavrňů prodal 
grunt se čtvrtí roli a což k tomu gruntu od starodávna 
přináleží Matějovi Pišťákovi za sumu 40 zl. Závdanku jemu dal  
2 zl, ostatek platiti má od letha 1600 při Vánocích po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kašpar Hrubců, Jan 
Mikulášů, Jan Bartoně Křižanových S.R.S.A.N. 
   Letha ut s[upr]a položil Matěj Pišťák za grunt obci lhotské 
2 zl. 
   Jakož na tom gruntě náleželo Jírovi Šavrňovi peněz 7 zl, ty 
jest prodal Matějovi Pišťákovému za hotových 28 gr. A tak Jíra 
Šavrňa na tom gruntě nic nemá. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil za grunt Matěj 
Pišťák obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Matěj Pišťák za 
grunt obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj Pišťák 
za g[runt] obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Matěj Pišťák 
za g[runt] obci lhotské 2 zl. 
 
        Pusté místo 
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   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového fojt a starší lhotští 
prodali podsedek ze čtvrtí roli Vávrovi Šmůlovi za summu, což 
dopláceti jest, totiž 24 zl bez závdanku, platiti má od letha 
1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Susů a 
Jan Vašků ze Slizka SRSAN. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Vávra Šmůlů 
za g[runt] obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Vávra Šmůlů za 
g[runt] obci lhotské 1 zl. 
             f 420a 
   Letha 1613 za fojta Václava Vlkového položil Vávra Šmůlů za 
grunt obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Roškového položil Vávra Šmůlů 
za g[runt] obci lhotské 1 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Vávra Šmůlů položil 
obci lhotské peněz za grunt 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Vávra Smůlů(!) položil za 
grunt peněz ročních obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Vávra Smůlů položil 
za grunt peněz ročních obci lhotské 1 zl. 
 
   Letha 1624 za fojta Martina Lišky po smrti Vávry Smůly týž 
fojth Martin Liška spolu [s] svými radními prodali ten grunt 
z jednou čtvrtí roli robotní Jírovi Novákovému za tu summu, 
což jest na něm dopláceti, totiž za 17 zl. Závdanku dal při 
odevzdávce, kterýž obec lhotská přijala, 2 zl, ostatek platiti 
má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav 
Škrachů a Martin Stehlíků SRSaN. 
   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Jíra Novák položil za 
grunt ut s[upr]a obci lhotské 15 gr. 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka Jíra Novák položil za 
g[runt] obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jíra Novák položil za 
g[runt] obci lhotské peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jíra Novák položil za 
g[runt] obci lhotské peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1634 za fojta Martina Momáňa Jíra Novák položil za 
g[runt] obci lhotské peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Jíra Novák položil za 
grunt obci lhotské 1 zl.         
            f 420b 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jíra Novák položil za 
grunt obci tvarožnolhotské 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Pavla Momáňového Jíra Novák položil za 
grunt obci tvarožnolhotské, který jsou přijali 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Jíra Novák 
k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Novák položil za 
grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijala obec tvarožnolhotská. 
 



 

 

      117 
 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla Jíra Novák položil k obci 
tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Jíra Novák položil obci 
tvarožnolhotský 1 zl. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Jíra Novák 1 zl obci 
tvarožnolhotské. 
   Letha 1648 za fojta Martina Šulíka Jíra Novák položil peněz 
ročních obci tvarožnolh[otské] 1 zl. 
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             f 428a 
52 Grunt Jana Bartoňového jinak Křižanového 
 
   Letha Páně 1592 Jan Bartoně Křižanového má grunth svůj ze 
čtvrtí roli od Kašpara Hrbce koupenou za 50 zl, na kterejž 
j[es]t vyplnil závdanku peněz purgkrechtních i s tím, což od 
Kašpara Hrbce skoupil 15 zl. A ostatek od letha [15]94 při 
Vánocích po 3 R dopláceti má obci lhotské 35 zl. 
 
   Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 zl. 
   A téhož letha [15]94 Jan Vaška Šavrňovýho koupil jest 
grunth svrchu psaný ze čtvrtí roli od Jana Křižanovýho za sumu 
50 zl, na kterejž jest závdanku témuž Janovi Křižanového 
položil 4 zl. A tak ještě za týž grunth svůj dopláceti zůstává 
46 zl. Z toho náleží předních peněz obci lhotské 32 zl a 
Janovi Křižanovému též náleží na posledních penězích 14 zl. 
   Ty peníze, které témuž Janovi Křižanovi naposledy jíti 
mají, ty jest všech 14 zl Janovi Vaška Šavrňovýho pustil. A 
tak toliko za grunth svůj obci doplatiti povinný bude po 3 zl 
– 32 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti 
panské Jíra Šavrňochů, Vašek Krejčířů, Bartoň Martinků R.S.N.  
             f 428b 
   Letha [15]95 Jan Vaška Šavrňových položil za grunth svůj 
peněz purgkrecht[ních] obci lhotské 3 zl. 
   Letha [15]96 Jan Šavrňových [položil] obci lhotské peněz 
purgkrechtních 3 zl. 
   Leta [15]97 položil Jan Šavrňových obci 3 zl. 
   Leta [15]98 položil Jan Šavrňových za grunt svůj obci 
lhotskej 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Šavrňů za 
grunt obci lhot[ské] 2 zl. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Jan Šavrňů prodal grunt 
ze čtvrtí roli Jankovi Pastýři za summu 50 zl. A jakž měl Jan  
Šavrňa na tom gruntě 18 zl zaplaceného, ty jest Jankovi 
Pastýřů pustil. Ostatek platiti má od letha 1600 po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Rožků, Jíra 
Rabáků, Jan Zajíček S.R.S.A N. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Janek Pastýř za grunt obci 
lhotské 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Janek Pastýř za 
grunt obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Janek Pastýř za 
grunt obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Janek Pastýř 
za g[runt] obci lhotské 1 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového prodal Janek Pastýř 
podsedek ze čtvrtí roli Eliášovi Blákorovému za sumu 12 zl, 
což za něj obci lhotské dopláceti zůstává, placením od letha 
ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě 
Jan Hulínský, Macek Juráků SRSN. 
             f 429a 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil za g[runt] obci lhotské  
2 zl. 
       Pusté místo 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového ouřad lhotský prodali 
požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli, zůstalý po n[ebožtíkovi] 
Eliášovi Blákorovi, Adamovi Žákovi za summu, což za něj 
dopláceti se zůstává, totiž 10 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra 
Škřivánek, Jíra Novák S.R.S.N. 
 
   Adam Žáků odešel preč leta 1615, na ten grunt nastoupil 
Matěj Starého a ujal jej podle toho kupu. Jest mu odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Skřivánek a Jíra Nováků SRSN. 
Stalo se leta 1615. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Matěj Starého položil 
za grunt na obec lhotskou peněz ročních 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Matěj Starého položil za 
grunt na obec lhotskou peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Matěj Starého položil 
za grunt obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Matěj Starého položil 
za g[runt] obci lhotské 1 zl. 
 
      Pusté 
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53 Grunt Vaška Křivé[ho] 
            f 437a 
   Letha [15]93 Vašek Křivý koupil grunth svůj ze čtvrtí roli 
po nebož[tíkovi] Filipovi Kolvěkovi zůstalý za 37 zl, za 
kderýž platiti má od letha [15]93 při Vánocích po 2 zl. Téhož 
letha [15]93 zadržel 2 zl a ostatek od letha [15]94 platiti má 
po 2 zl – 35 zl. 
   Ta vejš psaná summa náleží osobám těmto: 
   Bartoňovi Husákovému 4 zl 15 gr 4 ½ den. 
   Janovi Husákovému 23 gr 2 den. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 8 zl 10 gr. 
   Obci lhotský 23 zl 10 gr ½ den. 
   Letha [15]93 a [15]94 položil Vašek vejš psaný za grunth 
svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Ty jest přijal Bartoň Husáků. 
 
   Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán Janovi 
Kučerkovi od starších, kterejž Vašek Křivý měl a po ohni pustý 
zůstal. A týž Vašek Křivý se k témuž gruntu nestavěl, protož o 
svou spravedlnost přišel, za 33 zl. Závdanku položil týž Jan 
Kučerků 2 zl. Z toho dáno Bartoňovi Husákovi 15 gr 4 ½ den, 
Janovi Husákovi dáno 23 gr 2 den, na obec dáno 21 gr. Sou dané 
na sirotky Filipa Štefkového.         
  f 437b 
A ostatek platiti má od letha [15]97 pořadně po 2 zl až do 
vyplnění té summy. Rukojmě za placení, opravu gruntu i 
povinnosti panské Jan Kovář, Pavel Tesař, Bartoň Martinkových, 
Jan Holuš S.R.S.N. 
   Leta [15]97 položil Jan Kučerka za podsedek svůj 2 zl. 
   Leta [15]98 položil Jan Kučerka za podsedek svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefkového 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Kučerka 
za podsed[ek] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa 
Štefkové[ho] 2 zl. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Jan Kučerka prodal grunt 
ze čtvrtí roli Vávrovi Krkavcovi za summu bez závdanku 50 zl, 
platiti má od letha 1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Holuša, Jan Kovář, Macek Šašků, Vašek 
Ožehů S.R.S.A.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Vávra Krkavců za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štef[kového] 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Vávra Krkavců za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Štefka 1 zl. Z toho dáno 
na obec 20 gr prvních peněz a tak již jim peníze půjdou. 
 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového prodán grunt ut s[upr]a 
zůstalý po n[ebožtíkovi] Vávrovi Krkavcovi ze čtvrtí roli 
Jírovi Podhorskýmu za summu 50 zl. Závdanku dal Krkavcovi  
2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě Václav Hynků, Pavel Rožků  
S.R.S.A N. 
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   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Podhorský za 
grunt obci lhotské 1 zl. 
   Kateřina Krkavcová pustila témuž Jírovi Podhorskému, což 
její muž tu zaplaceného měl 1 zl. 
             f 438a 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra 
Podhorský za g[runt] obci lhotské 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra 
Podhorský za g[runt] obci lhotské 2 zl. 
 
       Pusté místo 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho fojt a starší prodali 
grunt požár pustý se čtvrtí roli Adamovi Polomských za summu, 
což dopláceti jest, totiž 15 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Filip Němec a Filip Pavlovský S.R.S.a N. 
   Ta summa všecka náleží obci lhotský. 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového obec lhotská majíc 
peníze na tomto gruntě se čtvrtí roli prodali jej s touž rolí 
Janovi Veselkovi za 15 zl bez závdanku, ostatek platiti má od 
letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Mikuláš Krkovský, Jíra Novák S.R.S.N. 
 
          Pusté 
 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali ten 
g[runt] požár ze čtvrtí roli Jírovi Vráblovi bez závdanku za 
summu 15 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Staněk Kamek a Vítek Kulů SRSaN. 
 
          Pusté 
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             f 445a 
54 Grunt Bartoně Štefkové[ho] 
 
   Ten Bartoň Štefků má grunth svůj koupený z půl lánem roli, 
z půl achtelem vinohradem v hoře Šumberku, s klisnami, koňmi, 
krávami, z loukami i jiným k tomu vším od starodávna 
příslušenstvím za 180 zl. Za kderejž mimo závdanek, peníze 
purgkrechtní i s poraženejm dílem svejm dlužen zůstává podle 
bedlivého sečtení a vyhledání 9 gr 4 den. A když se obci 
položí, bude jmíti grunth svůj zaplacenej.  
   Letha 1594 Bartoň Štefků za grunth svůj těch 9 gr 4 den 
doplatil a tak žádnému za nic víc dlužen není. 
 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového Bartoš výš psaný prodal 
grunt s půl lánem roli, s polovicí všeho osetí, se dvěma 
koňmi, s vozem, pluhem, bránami Janovi Holušovi za summu    
150 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Prokeš 
Hlavatý, Jan Hulínský, Jan Čejka, Štěpán Blaků, Vávra Krkavců, 
Macek Křižanů S.R.S.A N. Vymínil sobě Bartoň jedny hony  
poloulánné pod cestou strážnickou k ouhoru. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Holuša za 
grunt Bartoňovi Štefkovýmu 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Holuša 
za grunt Bartoňovi Štefkovýmu 3 zl. 
             f 445b 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového podle rozdílu statku 
po n[ebožtíkovi] Janovi Holušovi zůstalého Jíra syn jeho 
podsedek napřed psaný z půl lánem roli, s koňmi a jiným 
příslušenstvím koupil za summu 150 zl. Z toho sobě srazil dílu 
svého, což n[ebožtík] Jan Holuša otec jeho zaplatil 11 zl. A 
tak zuostává dopláceti 139 zl, placením od letha 1604 po 6 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno). 
 
       Pusté místo 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho fojt a starší prodali 
g[runt] požár po neb[ožtíkovi] Jírovi Holušovi pozůstalý s půl 
lánem roli Jírovi Novákovi za summu 20 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za stavení Vávra Pavlů, Jíra Šulík  
S.R.S.a N. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jíra Nováků 
za g[runt] Margetě manželce n[ebožtíka] Bartoně Štefkového do 
Lideřovic 2 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Nováků položil 
Margetě n[ebožtíka] Bartoně Štefkového do Lideřovic 2 zl. Ty 
sou jí vydány. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého  Jíra Nováků položil za 
grunt peněz ročních Margetě n[ebožtíka] Bartoně Štefkového    
2 zl. 
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   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Nováků položil 
za grunt Margetě n[ebožtíka] Bartoně Štefkového 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jíra Nováků položil za 
g[runt] Margetě n[ebožtíka] Bartoně Štefkové[ho] 2 zl. Ty ona 
sama přijala. 
         Pusté 
 
   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska prodán jest ten grunt 
s půl lánem roli Jírovi Hřívovi za 20 zl bez závdanku, platiti 
jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení a jinší všelijaké povinnosti Jan Zachar, Valenta Kubů 
SRSaN. 
             f 446a 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Martinovi 
Zákrskovi za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu 
náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za 
všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Kašpar Kopců a Václav 
Frantík slíbili rukou S.A N. 
 
         Pusté 
 
   Leta Páně 1648 za fojta Martina Šulíka týž fojt s ouřadem 
prodali svrchu psaný grunth požár Martinovi Starému z jednú 
čtvrtí roli za summu 5 zl, platiti ročně komu náležeti bude po 
vyjití třech let po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra Novákh a Martin 
Šulík SRSAN. Druhá čtvrt pak od toho poloulání jest Ondrovi 
Manýšovému prodána. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt se čtvrtí roli Janovi 
Hrnčířovi za summu 5 zlm bez závdanku, platiti má ročně komu 
náleží po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní Jan Bedrava, Vojtek 
Buchtík SRSAN.  
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             f 453a 
55 Grunt Jana Kováře 
 
   Letha [15]92 Jan Kovářů koupil jest grunth svůj s půl lánem 
roli od Martina Janečkové[ho] za 40 zl, na kderejž j[es]t 
závdanku a jedny peníze purgkrechtní sirot[kům] nebož[tíka] 
Bartoně Křižanového položil 4 zl. A zadržel jim 1 zl a ostatek 
dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl sirot[kům] 
nebož[tíka] Bartoně Křižanového 24 zl. 
   A Václavovi Janečkovému náleží po nebož[tíkovi] Martinovi 
bratru jeho 11 zl. Z těch 11 zl sobě Jan Kovářů sraziti má při 
kladení peněz purgkrechtních, když sir[otci] nebož[tíka] 
Bartoně Křižanového svou spravedlnost vyberou, za slepice a 
vejce, kteréž týž nebož[tík] Martin na gruntě svém zadržel,     
1 zl. A tak témuž Václavovi toliko 10 zl na vejš psaným gruntě 
náležeti bude. Ty jemu jíti mají, když vejš psaní sirot[ci] 
svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 2 zl. 
 
   Letha 1594 položil Jan Kovář za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 2 zl. Téhož letha položil zadržalých za grunth    
1 zl. 
             f 453b 
   Letha [15]96 položil Jan Kovářů za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
   Leta [15]97 položil Jan Kovářů za grunt svůj 2 zl. 
   Leta [15]98 položil Jan Kovářů za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Bartoně Křižanového 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Kovářů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Křižanové[ho] 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového Jan Kovář skoupil od 
Václava Janečkového na tomto gruntě, což zaplaceného měl 10 zl 
za hotový 1 zl. A tak týž Václav na tom gruntě nic nemá. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Kovář za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Křižanového 2 zl. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového prodán podsedek ut 
s[upr]a pustej s půl lánem roli od fojta a starších Janovi 
Hulínskýmu za summu 12 zl, to co se za něj dopláceti zůstává, 
bez závdanku, platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bartošů, Macek Šašků, Jíra 
Urbánků, Bartoš Husáků, Vašek Ožehů, Petr Dvořák SRSAN. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Hulínský 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Křižanového 1 zl. 
 
     Pusté místo 
 
   Leta 1615 fojt a starší prodali grunt z půl lánem roli 
zůstalý po n[ebožtíkovi] Janovi Hulínském Martinovi 
Navrátilovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti má počna leta 
1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hynek 
a Tobiáš Polešovský SRSN. 
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   Téhož leta svrchu psaného Martin Navrátil odňal od toho 
gruntu půl lánu roli a připojil ji k gruntu svému, na kterémž 
nyní jest, a to místo prodal za podsedek Janovi Štěpancových 
za summu 19 zl. Závdanku dal jemu 1 zl, platiti má od leta 
1616 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš 
Pyskatý a Martin Běhula SRSN. 
             f 454a 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Štěpancových položil 
za grunt peněz Martinovi Navrátilovi 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Štěpancových 
položil za za grunt Martinovi Navrátilovi 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Navrátil 
položil za roli Anně Bartoně Křižanového 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Navrátil 
položil za roli Zuzaně Bartoně Křižanového 1 zl. 
 
   Téhož letha Martin Navrátil prodal podsedek, kterýž od toho 
rolí odňal, Filipovi Němcovi za 12 zl bez závdanku, platiti má 
po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Došků a 
Jíra Nováků SRSaN. 
         Pusté 
 
   Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa týž fojt s ouřadem prodali 
grunt s půl lánem roli pustý Martinovi Sehradickému za summu 
12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu 
za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské 
a obecní Jan Pechů, Martin Stehlík SRSN. 
    
         Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli to jest dvoum 
osobám, Jurovi Zapletalovi jednu čtvrt a Jurovi Novákovi 
druhou čtvrt, každému placení po vyjití tří let po 1 zl, za    
5 zl. Odevzdán jim za volné. Rukojmě za všelijaké povinnosti 
JHM a jinší Kašpar Kopec a Martin Zákrsek, Martin Uhlíř a 
Macek Vlků S.R.S.A N. 
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             f 461a 
56 Grunt Václava Drlazných 
 
   Letha 1592 Václav Drlazný koupil grunth svůj ze čtvrtí roli 
od Jana Tučkového za 35 zl, na kterejž jest závdanku a jedny 
peníze purgkrechtní témuž Janovi Tučkové[mu] i mateři jeho 
položil 4 zl. A ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti 
po 2 zl témuž Janovi Tučkovi i mateři jeho má 31 zl. 
 
   Letha [15]94 položil Václav vejš psaný za grunth svůj 
Janovi Tučkovi a mateři jeho 2 zl. 
    
   Letha [15]96 Pavel Tesař koupil grunth svůj od Jana Husáka 
za 20 zl. Závdanku Pavel Tesař položil Janovi Husákovi a 
mateři jeho 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 při 
Vánocích Janovi a mateři jeho po 2 zl. Rukojmě za placení a 
opravu gruntu i povinnosti panské Jan Kučerků, Vaněk Řepa 
S.R.S.N. 
 
   Jakož jest tu spravedlnosti z gruntu vejš psaného náleželo 
Janovi Husákovi, tu spravedlnost jest pánům literátům 
strážnickým prodal za 4 zl, totiž 16 zl. A tak ten Jan Husáků 
více tu žádné spravedlnosti na tom gruntě nemá. 
 
   Letha 1598, 1599 a 1600, po ty tři leta tento grunt 
zuostával pustý. 
             f 461b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Tesař za 
grunt literátům strážnickým 1 zl. 
    
       Pusté místo 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Pavel Tesař 
za grunt svůj literátům strážnickým 1 zl. 
 
          Pusté 
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             f 469a 
57 Grunt Václava Klimšového 
 
   Letha 1594 ve čtvrtek před nedělí masopustní prodán j[es]t 
podsedek ze čtvrtí roli Václavovi svrchu dotčenému za 10 zl.   
A to za příčinou tou jemu tak lacino dáno, že jest bylo všecko 
spuštělé, kterýžto grunth sám sobě musil ustaviti a nemálo na 
to naložiti. Platiti jej má od letha [15]94 při Vánocích po   
1 zl. 
 
   Letha [15]94 Mikuláš Zajíček koupil grunth vejš psaný od 
Václava Klimšového za summu 16 zl a zase jej prodal Matějovi 
Pišťákovi za 35 zl. Na kterémž jest Mikuláš vydělal a jemu 
náležely 19 zl, kteréž pustil Matějovi Pišťákovi. A tak ještě 
za týž grunth svůj dopláceti zůstává s[irotkům] n[[ebožtíka] 
Jana Klimšového 10 zl a Václavovi Klimšovému na poslední 6 zl. 
Ty má od letha [15]95 při Vánocích pokládati po 2 zl. Rukojmě 
za opravu gruntu a placení, též i povinnosti panské Vaněk 
Drlazný, Vašek Křivý, Matěj Juráků R.S.N. 
   Letha [15]95 položil půl peněz za podsedek svůj 1 zl a 
ostatek Matěj Pišťák aby o svatým Václavě letha [15]96 
doložil. 
 
   Letha [15]96 ten grunth jest prodán od Matěje Pišťáka 
Janovi Zajíčkovi ze čtvrtí roli za 30 zl. Závdanku položil 
hned při odevzdávce 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 
po 2 zl. Závdanku dal Pišťákovi 3 zl.  
 f 469b 
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Holušů, Jíra Urbánků, Martin Zajíček S.R.S.N. 
 
   Leta 1597 Jan Nivnický koupil podsedek od Jana Zajíčka za 
summu 30 zl. Závdanku položil Jan Nivnický Janovi Zajíčkovi  
5 zl a mimo ten závdanek položil ročních peněz sirotkům Jana 
Klimšového 2 zl a ostatek platiti má po 2 zl. R[ukojmě] z[a] 
o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jura Šavrňa, Štěpán 
Blákora R.S. 
   Leta [15]98 položil Jan Nivnický za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl 15 gr. Potom na rok [15]99 
položiti má 2 ½ zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Nivnický 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Nivnický za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 2 zl. Ty 
přijal Václav Klimšů tou příčinou, že jemu náleží a ne 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Klimšového. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Nivnický za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Nivnický za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl. Ten 
přijal Václav Klimšů na summu svou. 
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   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Nivnický 
za grunt Václavovi Klimšovému 1 zl. 
             f 470a 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Nivnický 
za g[runt] Václavovi Klimšovému 2 zl. 
 
       Pusté místo 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho fojt a starší prodali 
podsedek požár po neb[ožtíkovi] Janovi Nivnickém zůstalý 
Urbanovi Hlouškovi za summu 8 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Jakub Tesař a Jan Starého S.R.S.a N. 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového Urban Hlúška prodal 
podsedek svůj Janovi Bradáčovi za 20 zl. Závdanku jemu dal  
5 zl a skoupil od něho 4 zl za 1 zl hotový, platiti má od 
letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Martin Liška, Václav Hustý SRSAN. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jan Bradáč za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Klimšového 1 zl. Ten  
1 zl přijal Václav Klimšů. Navrátil zase ten 1 zl, že mu 
nenáležel, jest odveden na s[irotky] n[ebožtíka] Jana 
Klimšového podle zápisu ut s[upr]a. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jan Bradáč položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimše peněz 1 zl. 
   Jan Bradáč svrchu psaný prodal, což na tom gruntě 
zaplaceného a skoupeného měl, totiž 14 zl, fojtu a starším na 
obec lhotskou za hotových 2 zl 24 gr a již bude povinen za ten 
grunt platiti ročně po 2 zl. 
   Ten 1 zl svrchu psaný vydán jest Václavovi Klimšovému a tak 
již na tom gruntě nic nemá. 
 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Bradáč prodal podsedek 
svůj se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, za 24 zl 
Martinovi Prchlíkových. Závdanku dal jemu Martin 2 zl, platiti 
ročně při posudcích po 2 zl. K tomu podsedku Jan Pškavý, ty 
časy fojt, daroval dobrovolně čtvrt lánu roli své vlastní, aby 
toliko povinnosti panské z ní odbýval a polhocení z též roli 
dáno mu do roka od robot a dáněk. Rukojmě Jan Šoustalů a Jan 
Pavlů. 
   Leta 1616 za téhož fojta Martin Prchlíků položil za grunt 
peněz 2 zl. Z toho dáno obci lhotské 12 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Klimšového 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Prchlíků 
položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno obci lhotské  
1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl. 
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            f 470b 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Prchlíků 
prodal ten grunt Jurovi Doškovi za 18 zl bez závdanku, platiti 
má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jura 
Černický a Mikuláš Tománek SRSAN. 
 
         Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali podsedek Vítkovi Stonavskému za summu 3 zl, placení po 
vyjití tří let komu náležeti bude po 15 gr. Odevzdán jemu za 
violný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Michal 
Vítků a Jura Zapletal. 
 
         Pusté 
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             f 477a 
58 Grunt Václava Krejčířového 
 
   Letha [15]81 ten Václav Krejčířů má podle zápisu kněh 
starejch v listu 48 učiněného grunth z půl lánem roli 
koupenej, na němž se ještě dopláceti má 75 zl 15 gr. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným těmto: 
   Item sirot[kům] nebož[tíka] Ondry Martinákova 32 zl. Ty 
mají jíti teprve od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl. 
   Item sirot[kům] nebož[tíka] Jana Slováka též náleží 31 zl. 
Ty jim jíti mají, když napřed psaní sirot[ci] svou 
spravedlnost vyberou též po 3 zl. 
   Item Dorotě, manželce Martina Jurového, též náleží 12 zl   
15 gr. Ty bráti má, když sirot[ci] nebož[tíka] Jana 
Slovákových svou spravedlnost vyberou též po 3 zl. 
 
   Letha [15]94 Václav vejš psaný položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 3 zl. 
   Letha [15]95 položil Václav Krejčí půl peněz za grunth svůj  
1 zl 15 gr, ostatek platiti má letha [15]96 při s[va]tý[m] 
Václavě. 
 
   Na ten kup nastoupil Macek Juráků a ujal jej v té summě, 
jakž nahoře dotčeno jest. A ten též platiti má od letha [15]96 
po 3 zl. Ten Václav Krejčířů z gruntu svého utekl.     
  f 477b 
Rukojmě za placení a opravu grunthu i povinnosti panské Vaněk 
Řepa, Vašek Ožehů, Jan Šašků S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Macek Juráků za grunth 3 zl. 
   Leta [15]97 položil Macek Juráků za grunt svůj 3 zl. 
   Leta [15]98 položil Macek Juráků za grunt svůj na s[irotky] 
n[ebožtíka] Ondry Martinákového 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Macek Juráků 
za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového  
3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Macek Juráků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Macek Juráků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Macek Juráků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákova 3 zl. 
 
       Pusté místo 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového ten grunt souce pustý 
od mnoha let fojt a starší prodali ten grunt s půl lánem roli, 
s loukami a jiným příslušens[tvím] k tomu g[runtu] Jurovi 
Šaškovi za summu 35 zl bez závdanku, platiti má počna letha 
1616 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení a roboty, též stavení a opravy Jíra Černčický, Martin 
Rožků a Jan Štěpanců S.R.S.a N. 
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   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Šašek položil za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Martinákového 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Šašek položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka Ondry Martinákového 1 zl. 
 
         Pusté 
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             f 487a 
59 Grunt Ondry Klimšové[ho] 
 
   Letha 1579 podle zápisu kněh starejch v listu 23 ten Ondra 
Klimšů koupil jest grunth s půl lánem roli a jiným k němu 
příslušenstvím za 124 zl. I nachází se, že j[es]t ten Ondra od 
letha [15]79 až do letha [15]93 za ten grunth vyplnil 56 zl a 
ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 68 zl. 
   Ta summa náleží osobám těmto: 
   Item sirot[kům] nebož[tíka] Jana Prchlíka 44 zl. Na ty jest 
týž Ondra zadržel 10 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích 
pokládati má po 2 zl. 
   Týž náleží na tom gruntě do truhly sirot[čí] navrátiti    
24 zl. Ty jíti mají, když sirot[ci] Jana Prchlíka svou 
spravedlnost vyberou též po 4 zl. 
 
   Letha [15]94 Ondra Klimšů vejš psaný položil peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
   Téhož letha [15]94 položil Ondra vejš psaný zadržalejch 
peněz 10 zl. 
   Letha [15]95 položil Ondra Klimšů za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. 
   Léhož letha položil za grunth 2 zl. 
            f 487b 
   Letha [15]96 Ondra Klimšů prodal jest grunth s půl lánem 
roli, se dvěma koňmi, z vozem, pluhem, osetí na Paterejch 
honech a jaři polovici Vaňkovi Řepovi za summu 100 zl. 
Závdanku Vaněk Řepa položil Ondrovi Klimšovi při odevzdávce   
8 zl a platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po     
4 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Václav Krejčířů, Macek Prchlík, Jíra Urbanů, Jan Šavrňových, 
Macek Juráků, Vávra Krkavců S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Vaněk Řepa za grunth 4 zl. 
 
   Leta [15]97 prodán grunt vejš psaný Matějovi Pišťákovi za 
summu 100 zl. Místo závdanku položil Matěj Pišťák při 
odevzdávce 4 zl ročních peněz a ostatek platiti má od letha 
[15]98 pořadně po 4 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i 
povinnosti panské Macek Prchlík, Jíra Urbanů, Jan Šavrňových, 
Macek Juráků, Vávra Krkavců S R.S.A.N. 
   Letha [15]98 položil Matěj Pišťáků za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka 4 zl. 
 
   Téhož letha [15]98 Macek Pišťák prodal grunt z půl lánem 
roli, z koňmi, z pluhem, z bránami, z loukami i jiným 
hospodářstvím, což k tomu gruntu od starodávna náleží Vítkovi 
Ivanovému za summu 100 zl. Závdanku položil Vítek Ivanů 
Mackovi Pišťákovi při odevzdávce 8 zl, ostatek platiti má od 
leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Macek Juráků, Vašek Ožehů, Macek Prchlíků, Jura Urbanů, Jan 
Šavrňových, Vávra Krkavců S.R.S.N. 
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           f 488a 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového jakož náleželo 
Vaňkovi Řepovi na tomto gruntě 62 zl, ty jest prodal Vítkovi 
Ivanovému za hotových peněz 15 zl. A tak týž Vaněk Řepa na 
tomto gruntě nic nemá. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položili Macek Juráků, 
Vávra Krkavců, Macek Prchlíků rukoj[mě] za grunt polovici 
peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka 2 zl. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Vítek Ivanů prodal grunt 
z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, z pluhem a jiným 
hospodářstvím Janovi Kučerovi za summu 100 zl. Závdanku jemu 
dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 4 zl. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě Macek Prchlíků, Macek Juráků, 
Vašek Ožehů, Jan Kovářů, Jíra Urbánků, Vávra Střeblovský  
S.R.S.A.N. 
   A jakož náleželo na tom gruntě Vítkovi Ivanovému 19 zl, ty 
jest prodal Janovi Kučerovi za 2 měřice žita, kteréž za něj JM 
Pánu dáti musel. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Kučera na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka za grunt 2 zl. 
   A skoupil od Ondry Klimšového, což zaplaceného měl 42 zl za 
hotových 7 zl. A tak Ondra Klimšů na tom gruntě nic nemá. 
Zůstává ještě dopláceti předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] 
Jana Prchlíka 6 zl a do peněz sirotčích míšených 24 zl. 
 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového prodán grunt ut s[upr]a 
s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem a jiným 
hospodářstvím zůstalý po n[ebožtíkovi] Janovi Kučerovi 
Václavovi Ožehovi za summu 100 zl. Závdanku dal 4 zl, ty 
přijal ouřad lhotský na zaplacení dluhu. Ostatek platiti má
              f 488b 
od letha 1603 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Jíra Pěniců, Vašek Dopitů, Jíra Vašků, Urban Houšků, Martin 
Juráků S.R.S.A N. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Ožeh 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav Ožeh 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Prchlíka 4 zl. 
 
     Místo pusté 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali grunt 
z půl lánem roli, z loukami, což k tomu gruntu přináleží, 
Janovi Machurovi za 23 zl bez závdanku, platiti od letha 1616 
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Kroček a 
Jan Starého SRSAN. 
 
        Pusté 
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   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Matoušovi 
Holešovi za 9 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude 
po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti JHM 
a jinší Jan Tomků a Martin Škrachů SRSN. 
 
        Pusté 
 
  Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta 
Jana Pecúcha prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Janovi 
Blákorovi za summu 5 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 Raný a Jíra 
Lipa SRSN. 
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             f 497a 
60 Grunt Pavla Škořupky 
 
   Ten Pavel Škořupka majíce grunth svůj ze čtvrtí roli letha 
[15]85 koupenou za 50 zl a již jej letha [15]92 zouplna 
zaplatil. 
 
   Letha [15]95 Macek Hodrlů koupil grunth vejš psaný ze 
čtvrtí roli i jiným k tomu příslušenstvím za 9 zl. Ty platiti 
má od letha [15]95 při Vánocích Pavlovi Škořupovi až do 
vyplnění těch 9 zl po 2 zl. Letha [15]95 položil Macek Hodrlů 
peněz purgkrecht[ních] Pavlovi Škořupovi 2 zl. Rukojmě za 
placení a opravu gruntu i povinnosti panské Ondra Klimšových, 
Vašek Křižanových S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Macek Hodrlů Pavlovi Škořupovi za 
grunth  2 zl. 
   Leta [15]97 položil Macek Hodrlů Pavlovi Škeřupovi za 
podsedek 2 zl. 
   Leta [15]98 položil Macek Hodrlů Pavlovi Škeřupovi za 
podsedek svůj 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato za grunt od 
Macka Hodrlova za 1 zl. A tak grunt svůj zouplna zaplatil. 
                 f 497b 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Macek Hodrlů prodal grunt 
ze čtvrtí roli Janovi Hulínské[mu] za 29 zl. Závdanku jemu dal 
5 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 3 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Ondra Klimšů, Kašpar Hrubců, Jíra 
Rabáků, Macek Hodrlů S.R.S.A.N. 
   Letha ut s[upr]a položil Jan Hulínský za grunt 3 zl. Ty 
přijal Macek Hodrlů. 
   A jakož ještě na tom gruntě Macek Hodrlů zaplaceného měl   
2 zl, ty jest Mojžíšovi synu Danielovi ve 4 zl, které jest 
jemu dlužen, odvedl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Hulínský za 
grunt Mojžíšovi synu Danielovýmu podle odvodu 1 ½ zl. 
    
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Jan Hulínský prodal 
grunt ze čt[vrtí] roli, z jednou klisnou, z vozem, z pluhem,    
z polovicí osetí pod strážnickou cestú Jírovi Pěnicovýmu za 
summu 37 ½ zl. Závdanku jemu dal 37 zl a ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a po 3 R až do vyplnění 19 ½ zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Martin Valouchů, Jan Řehoř, Macek 
Hodrlů, Martin Úterků S.R.S.N. Stalo se ut s[upr]a. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Pěniců za 
grunt Mojžíšovi Danielovýmu 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Pěniců 
za g[runt] Mojžíšovi Danielovýmu 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Pěniců 
za g[runt] Mojžíšovi Danielovýmu 3 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Jíra Pěnica prodal 
podsedek ze čtvrtí roli Jírovi Šulkovému z Kunovic za tu 
summu, což za něj dopláceti j[es]t, totiž 13 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a 
svobodné. Rukojmě Jíra Holušů, Jíra Hurbánků SRSAN. 
             f 498a 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Šulků za 
grunt Mojžíšovi Davidovému 1 zl 15 gr. 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového Jíra Šulků prodal 
g[runt] ze čtvrtí roli Jírovi Škřivánkovi za summu, což za něj 
dopláceti jest, totiž 11 zl 15 gr bez závdanku, platiti má od 
letha 1612 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra 
Novák, Vávra Šmůlů RSN. 
   Letha 1613 za fojta Václava Vlkového položil Jíra Škřivánků 
za g[runt] dvojích peněz Mojžíšovi Židu Danielovému do 
Strážnice 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jíra 
Škřivánek za g[runt] Danielovi Židu 1 zl. 
 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jura Škřivánek prodal 
ten grunt se čtvrtí roli a z loukami k němu náležejícími 
Václavovi Havránkovi za summu 15 zl. Závdanku dal jemu 1 zl, 
platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jura Koželuh. 
   Téhož letha ut s[upr]a Václav Havránek položil Danielovi 
Židu 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Havránek položil za 
grunt Danielovi Židu peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Havránek 
položil za grunt Danielovi Židu 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Havránek 
položil za g[runt] Danielovi Židu 1 zl. 
 
      Pusté 
 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka fojt a starší prodali 
g[runt] požár ze čtvrtí roli Šimonovi Tomanovému za 11 zl  
15 gr bez závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě Vítek Kulů a Staněk Kmet S.R.S.N. 
 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka fojt a starší prodali 
ten g[runt] ze čtvrtí roli Ondrovi Strakovi za summu 11 zl    
15 gr, placení po vyjití dvouch leth z jistú vůlí JHM 1 zl. 
Od[evzdán]. Rukojmě Michal Vítkův a Václav František SRSaNR.  
 
 
 
 
 



 

 

      137 
             f 505a 
61 Grunt Markéty Jochymky 
 
   Letha 1589 táž Margeta vejš psaná má podsedek ze čtvrtí 
roli koupenej za 20 zl. Za kderejž j[es]t do letha [15]93 
položila 5 zl 15 gr a ještě dopláceti od letha [15]94 při 
Vánocích zůstává 14 zl 15 gr. Ty má pokládati při dotčeném 
času po 2 zl. 
   Letha [15]94 položila Margeta vejš psaná peněz 
purgkrechtních za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Susa   
2 zl. 
    
   Letha [15]95 Martin Zajíček koupil vejš psaný grunth za   
12 zl 15 gr. Závdanku dáti má s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba 
Susa 2 zl a od letha [15]96 při Vánocích platiti má pořadně po 
2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Vašek Krejčových, Jan Holuš S.R.S.N. 
   Letha [15]95 položil Martin Zajíček za grunth půl peněz    
1 zl, ostatek položiti má o s[va]tým Václavě letha [15]96. 
   Letha [15]96 přijato od Martina Zajíčka za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. 
 
   Leta [15]97 prodán grunt od Martina Zajíčka Ondrovi 
Klimšovému se čtvrtí roli za 20 zl bez závdanku. Platiti má od 
leta [15]97 po  2 zl.   
  f 505b 
   Leta [15]97 Ondra Klimšů ten jest za týž grunt závdanku a 
na roční peníze nepoložil, prodal jej zase s tou čtvrtí roli 
Klimšovi Hodrlovi za summu 40 zl. Závdanku položil Klimeš 
Hodrlů Ondrovi Klimšovému 4 zl, téhož letha položil ročních 
peněz 2 zl a ostatek doplatiti má od leta [15]98 po 2 zl. 
R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] 
Václav Hodrlů, Matouš Jana Vavřincových, Matouš Karas SRS. 
   A mimo to pokládání nahoře psané vyplnil týž Hodrla Ondrovi 
Klimšovému 16 zl a Martinovi Zajíčkovi, kteréž jemu dobrovolně 
pustil, vyplnil 10 zl 15 gr. A tak ještě za týž grunt 
doplatiti má s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Susového 7 zl         
15 gr. 
   Leta [15]98 položil Klimeš Hodrlů za grunt s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jakuba Susa 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Klimeš Hodrlů 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Susa 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od od Klimše 
Hodrlového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Susa 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Klimeš Hodrlů za 
grunt na s[irotky] n]ebožtíka] Jakuba Susa ostatních 1 zl    
15 gr. A tak grunt svůj zouplna zaplatil. 
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   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Klimeš Hodrlů prodal 
podsedek se čtvrtí roli, se dvěma koňmi, s vozem, pluhem, 
bránou             
  f 506a 
a jiným hospodářstvím Jurovi Škeřupovi za hotových 10 zl. A 
tak jej má zouplna zaplacený. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Jíra Škeřupů prodal 
grunt požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli a jiným k tomu 
příslušenstvím Jírovi Holušovýmu za 40 zl. Závdanku jemu dal   
1 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Urban Hloušků, Mikuláš 
Prachař, Ondra Klimšů S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Holuša za 
grunt Jírovi Škeřupovi 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Holušů za 
grunt Jírovi Škeřupovi 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového položil Jíra Holuše 
za g[runt] Jírovi Škeřupovi 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jíra Holušů 
za g[runt] Jírovi Škeřupovi 2 zl. 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového Jíra Škeřupa majíc na 
tomto gruntě peníze, prodal jej (když z něho Jíra Holušů ušel)  
Janovi Adamcovi za sumu 20 zl bez závdanku, ostatek platiti má 
od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Matěj Rožek, Jíra Šmůlků S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Adamců Jírovi 
Škeřupovi za g[runt] 1 zl. 
 
   Adam vejš psaný nemohouce na tom gruntě sedět a povinnosti 
své vykonávat, pustil jej zase Jírovi Škořupovi. A tak jej týž 
Škořupa zaplacený má. A cokoliv Jíra Holušů na něm vyplatil, 
poněvadž z něho ušel, to všeckno tratí a do konce nic na něm 
nemá. 
       Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Martinovi 
Uhlířovému za 4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po  
2 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké 
povinnosti J.H.M. a jinší Martin Škrachů a Jíra Zapletal 
S.R.S.A N. 
       Pusté 
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             f 513a 
62 Grunt Václava Němčanského 
 
   Letha 1592 koupil jest Václav vejš psaný grunth z půl lánem 
roli za 50 zl, na kderejž jest vyplnil závdanku, též peněz 
purgkrechtních i s tím, což skoupil, 39 zl. A ještě dopláceti 
zůstává letha [15]94 při Vánocích po 1 zl – 11 zl, ty náleží 
sirot[kům] nebož[tíka] Tomka Matule. Rukojmě za zaplacení a 
opravu toho gruntu zejména tito: Blažek Jírů, Jan Jírů, Matěj 
Vaňka Prchlíkova, Martin Outerků a Vítek Vyšehleď S.R.S.N. 
   Letha [15]94 položil Václav Němčanský za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 1 zl. 
   Letha [15]95 položil Václav půl peněz za podsedek svůj    
15 gr. 
   Letha [15]96 položil Václav Němců za grunth peněz 
purgkrechtních 1 ½ zl. 
   Leta [15]97 položil Václav Němčanský 1 zl. 
   Leta [15]98 položil Václav Němčanský za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 1 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Václav 
Němčanský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Tomky Matule 
1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Václav Němčanský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 1 zl. 
             f 513b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Václav Němčanský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Václav Němčanský 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav 
Němčanský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Václav 
Němčanský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule    
1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Němčanský 
za grunt ostatních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Tomka Matule  
1 zl. A tak má grunt zouplna a docela zaplacený. 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Václav Němčanský 
prodal grunt svůj s půl lánem roli a loukami k němu 
přináležejícími Valentovi Halíčkovi za summu 50 zl. Závdanku 
dal totiž Němčanskému 5 zl a platiti má po 3 zl. Odevzdán mu 
za volný a svobodný. Rukojmě Vávra Šmůl, Staněk Brněnský, Jan 
Blatnický a Matěj Krhlů SRN. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Valenta Halíček 
za g[runt] Václavovi Němčanskému 3 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého Valenta Halíček položil 
za grunt Václavovi Němčanskému 3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Valenta Halíček položil za 
grunt Václavovi Němčanskému 3 zl. 
 



 

 

      140 
 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového Valenta Halíček 
položil za grunt Václavovi Němčanskému 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Valenta Halíček 
položil za grunt peněz ročních Václavovi Němčanskému 2 zl. 
 
         Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Tomášovi 
Blažškovému za summu 40 zl, placení za túž svrchu psanou roli 
komu náležeti bude po 1 zl [po] vyjití tří let. Odevzdán jemu 
za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Matouš 
Kolesa, Mikuláš Čejkovský S.R.S.A N. 
 
         Pusté 
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             f 521a 
63 Grunt Blažka Jurového 
 
   Letha [15]77 ten Blažek má grunth z půl lánem roli, s koňmi 
i jiným dobytkem a hospodářstvím k tomu náležitým koupený za 
218 zl. Za kterémž j[es]t do letha [15]93 z závdankem a penězi 
purgkrechtními, též s podílem svým poraženým zaplatil 211 zl  
8 gr ½ den. A ještě dopláceti zůstává bratru a sestrám svejm   
6 zl 21 gr 6 ½ den. 
   Letha 1594 položil Blažek Dorotě na těch 6 zl 21 gr 6 ½ den 
– 2 zl 21 gr 6 ½ den. Ty na díl svůj přijala. 
   Letha [15]94 položil Blažek ostatních peněz za grunth svůj 
bratřím a sestrám svejm 4 zl. A tak grunth svůj zaplacenej má 
a žádné[mu] za něj nic dlužen není. 
 
   Letha 1596 Blažek nahoře psaný ten jest umřel, Kuna, 
manželka po něm zůstalá, ta jest grunth z půl lánem roli, 
paterejmi koňmi, dvě krávy, jalovici jednu, sviň patero, 
z osetím a třináctery včely ukoupila se vším jiným 
hospodářstvím za summu 200 zl. Kterejžto grunth od letha 
[15]97 pořadně platiti má sirotkům n[ebožtíka] Blažka Jurového 
po 6 zl až do vyplnění té summy. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu i povinnosti panské Jan Hynků, Štěpán Blákorů, Martin 
Outerků, Václav Němčanskej, Pavel Škeřupka, Jan Jurků S.R.N. 
             f 521b 
   Leta 1597 položila Kuna Blaškova za statek svůj 6 zl. 
   Leta [15]98 položila Kuna, manželka n[ebožtíka] Blaška 
Jurového, za statek na s[irotky] téhož Blažka Jurového 6 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položila Kuna, 
manželka n[ebožtíka] Blažka Jurového, na s[irotky] téhož 
Blažka 6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položila Kuna na 
s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurového 6 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položila Kuna na 
s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurového 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položila Kuna Jurova za 
statek na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurového 4 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položila Kuna Jurova 
za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurového 4 zl. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Kuna prodala grunt s půl 
lánem roli, z koňmi, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím 
Jírovi synu svému za tu summu, což za něj dopláceti jest, 
totiž 142 zl 20 gr. A což matka Kuna zaplaceno měla, to 
všeckno škoduje, platiti má od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Martin Vaculíků, Jan Susů, Martin 
Navrátilů, Jíra Pěnica SRSAN. 
   Jíra srazil sobě na tomto gruntě svém nápadu po Kateřině a 
Anně, sestrách jeho 3 zl 10 gr. 
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   Více tenž Jíra sráží sobě na tomto gruntě svým, což za 
Šumberk s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Pavlíkového dopláceti 
má, nebo jemu ten vinohrad na díl jeho za zaplacený dán byl a 
nebyl zaplacený, 30 zl 27 gr. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Blažků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového položil Jíra Blažků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 4 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jíra Blažků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 4 zl. 
             f 522a 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jíra Blažků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Jíra Blažků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Blažků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 3 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Blažků položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového  
3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Blažků položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového  
3 zl. 
   Jíra Blažků skoupil od Jana Hynka všecken díl, což jemu po 
Margetě manželce jeho, sestře Jírové, totiž 21 zl 18 gr  
6 ½ den náleželo za hotových 6 zl a tak tu Jan Hynek nic nemá. 
   Letha Páně 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Blažků 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového  
3 zl. 
   Letha 1618 za fojta za fojta Václava Vlkového Jíra Blažků 
položil za g[runt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 
3 zl. 
 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrskového Tomáš Blažšků ujal 
grunt s půl lánem roli po Jurovi Blažškovi bratru svém za    
12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán mu za 
volný. Rukojmě za povinnosti panskéa obecní Šimon Tomanů a 
Jura Zapletal SRSN. 
 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla Thomáš Blašků zemřel a aby 
ten grunt pustý nezůstával, tehdy z vůlí vrchnosti Blaškovi 
Strakovi dle rozepsání při s[irotcích] n[ebožtíka] ut s[upr]a 
ze vším k němu příslušenstvím a hospodářstvím [prodán] za 
summu 93 zl 3 gr 4 den, placením po 3 zl. Odevz[dán]. Rukojmě 
Václav Polešovský a Matouš Kolesa SRSAN. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Blažek Straka na 
s[irotky] n[ebožtíka] Thomáše Blaška 2 zl. Ty obráceny a 
vydány písaři od spravování s[irotků] n[ebožtíka]. 
 
 



 

 

      143 
             f 522b 
   Letha Páně 1646 za fojta Jana Pecha po smrti Blažeje 
Straky, otce vlastního Martina Straky, s povolením pana 
ouředníka puštěn jest ten grunt témuž Martinovi Strakovi za 
půl lánu roli a třetí čtvrt, jakž v zápisu stojí a svobodně 
zůstává, za summu 93 zlm 3 gr 4 den, placení každoročně po     
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Mikuláš Pecha a 
Martin Čevel SRN. 
   Leta Páně 1648 za fojta Martina Šulíka Martin Straka 
položil peněz ročních 1 zl. Zůstává za ouřadem, patří na 
s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Blažkového. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt s půl lánem roli 
Jírovi Šmachovi, zadaný grunt od JHM Michalovi Ondružkovi za 
summu 20 zlm bez závdanku. Platiti má každoročně komu náležeti 
bude každý po 1 zlm. Odevzdaný za volné a svobodné. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní každý zvláštně, za Jíru 
Šmacha za g[runt] Jan Starý a Mikuláš Kolesa a za Michala 
Ondružku Jan Pecúch a Jan Kolesů SRSN. 
 
   Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Vácslava Zahradníka Michal Ondružka maje sobě grunt 
prodaný ze čtvrtí roli od polulání Jíry Šmachy, zase ji pustil 
Martinovi Procházkovi za 30 zlm, platiti má každoročně komu 
náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za svobodný. Rukojmí za 
placení, povinnosti panské i obecní Jan Starý a Tomáš Mrázek 
SRSAN. 
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             f 530a 
64 Grunt Urbana Syrové[ho] 
 
   Letha [15]75 podle zápisu kněh starejch černých v listu 111 
ten Urban má grunth svůj s půl lánem roli koupený za 90 zl, za 
kterejž vyplatil 88 zl a dopláceti ještě zůstává 2 zl. Ty 
náleží sirot[kům] nebož[tíka] Václava Šavrňového, kteréž sou 
již do letha [15]93 zadržalé. 
   Letha [15]94 v pátek před nedělí masopustní týž Urban 
svrchu psaný položil 2 zl. A tak ten grunth má již zaplacený. 
 
   Letha [15]95 Pavel Škeřupů koupil svrchu psaný grunth od 
Urbana Syrového za summu 30 zl. Závdanku témuž Urbanovi 
položil 3 zl a platiti má ostatek do letha [15]96 pořadně po   
3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské 
Bartoň Rožků, Macek Horký, Štěpán Jurů, Macek Bešťáků, Jíra 
Vaška Šavrnocha S.R.S.N. 
   Letha [15]96 položil Pavel Škeřup za grunth peněz Urbanovi 
Syrovému 3 zl. 
   Leta [15]97 položil Pavel za grunt svůj Syrové[mu] 3 zl. 
   Leta [15]98 položil Pavel Škeřupů za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 3 zl. 
             f 530b 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Pavel Škeřupů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Pavel Škeřupů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Škeřupů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Škeřupů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Pavel 
Škeřupů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového   
3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Pavel 
Škeřupů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Urbana Syrového 
lonských i letojších 4 zl 15 gr. 
 
     Pusté místo 
 
   Letha 1609 v pondělí den památky s[vatý]ch Petra a Pavla   
z dovolením J.M. urozeného pana pana Jana Fridricha z Žerotína 
a na Strážnici fojt a starší lhotští prodali požár pozůstalý 
po Pavlovi Škeřupovýmu s půl lánem roli, z loukami k tomu 
požáru od starodávna přináležejícími urozenému panu Adamovi 
Šamberkovi za sumu 20 zl bez závdanku. Platiti má při každých 
Vánocích počna letha 1609 po 2 zl. Odevzdán jest za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Vávrů, 
Václav Němčanský, Staněk Knápků, Jan Pškavý S.R.S.N. 
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   Letha 1610 za fojta Martina Liškovýho položil p[an] Adam 
Šamberk za g[runt] 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] 
Urbana Syrového 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Škeřupového 1 ½ zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil p[an] Adam 
Šamberk za g[runt] za rok 1611 peněz 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil pan Adam 
Šamberk za grunt dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Škořupového, totiž 4 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého pan Adam Šamberk 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škořupového  
2 peníze 4 zl. 
                 f 531a 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého pan Adam Šamberk položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škořupového peněz 
ročních 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Pavla Vlkového pan Adam Šamberk položil 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Škořupového za 2 
leta 4 zl. 
 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka týž fojt a starší 
prodali ten grunt požár, totiž podsedek, z povolením 
slovoutného pana Jana Jakardovského, v ty časy ouředníka 
panství strážnického, Václavovi Procházskovi bez roli za  
18 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, 
opravy gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Jiřík 
Pechů, Václav Škrach SRSAN. 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu polovici roli, totiž jednu 
čtvrt, Václavovi Procházskovi za summu 5 zl na placení po 
vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán 
za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší 
Kašpar Kopcův a Martin Zákrsek SRSN. 
 
   Téhož leta ut supra druhá čtvrt roli prodána jest od svrchu 
psaného gruntu za summu 5 zl Šimonovi Tomanovému na placení 
vyjití po 1 zl po třech letech. Jest jemu za volný odevzdán. 
Rukojmě Vašek Polešovský, Martin Chropovský SRSAN. 
             f 531b 
   Letha 1646 za fojta Martina Šulíka Václav Procházka zemřel, 
Pavel Straka pojal Kateřinu vdovu pozůstalú za manželku a 
přijal ten grunt ze čtvrtí roli v summě za 5 zl, placením po   
1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Škrach a Martin Švehl[a]  
SRSaN. 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha položil Pavel Straka ročních 
peněz 1 zl. Ty peníze jsou odevzdány nápadníkům do Radějova. 
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65 Grunt Jana Tomka 
 
   Letha 1592 Jan Tomků koupil jest grunth z půl lánem roli a 
z štverejmi koňmi, vozem, pluhem, bránami a jiným k tomu 
příslušenstvím po nebož[tíkovi] Staňkovi Šavrňovým zůstalý za 
130 zl. Místo závdanku dílu Doroty manželky své sráží 25 zl    
25 gr 4 den a ostatek těmto osobám náleží: 
   Obci lhotské 18 zl 15 gr. 
   Šalomounce Židovce 4 zl. 
   Danielovi Židovi 1 zl. 
   Více do truhlice obecní 1 zl. 
             Pars těch dluhů 24 zl 15 gr. 
   A mimo to ještě koupil Jan Tomků vejš psaný vinohrad 
sirotčí za 60 zl. Ten má platiti, když se do Kněžduba nejprve 
od letha [15]94 vyplní 35 zl po 5 zl sirotkům n[ebožtíka] 
Staňka Šavrňového. 
   Item Jan Tomků povinnen jest sirot[kům] nebožtíka Staňka 
Šavrňového za štvrt roli od letha [15]92 vyplniti 30 zl 
pořadně po 2 zl.    
  f 539b 
   Na to jest položil Jan Tomků letha [15]92 též [15]93 za 
grunth, též čtvrt roli a dobytek 13 zl. 
   Dáno z toho na ty dluhy napřed psané: 
   Obci lhotské 8 zl. 
   A peněz do truhlice obecní 1 zl. 
   Též Šalomounce Židovce 4 zl. 
   Téhož letha [15]93 dílu Kuny a Doroty spravedlnosti oběma 
náležité, který jim podle rejster sirot[čích] mezi dílem 
sirotků nebož[tíka] Staňka Šavrňového náleželo 44 zl 8 gr  
6 den skoupil. 
   A tak ještě od letha [15]94 dopláceti má 139 zl 26 gr při 
Vánocích za grunth po 4 zl, za čtvrti roli po 2 zl. 
   Letha [15]94 položil Jan Tomků za statek svůj peněz 
purgkrechtních 6 zl. S toho dáno obci lhotské 5 R a Danielovi 
Židu též dáno 1 zl. 
   Letha 1595 položil Jan Tomků půl peněz za grunth obci 
lhotské 3 zl a o s[va]tým Václavě položiti má 3 zl. Z těch  
3 zl dáno za vejce, kteréž nebož[tík] Staněk Čavrnoch k sobě 
přijal a jich na zámek neodvedl 2 zl 21 gr 3 den, ostatek obci 
zanecháno. 
             f 540a 
   Letha [15]96 položil Jan Tomků za grunt peněz 
purgkrechtních 9 zl. Z toho dáno obci posledních peněz, což na 
tom gruntě měli 5 zl 6 gr 3 den. A na sirotky Šavrňového 3 zl 
2 gr 4 den. 
   Leta [15]97 položil Jan Tomků za grunt svůj 4 zl. 
   Leta [15]98 položil Jan Tomků za grunt svůj ročních peněz  
4 zl. Ty sou vypsány při statku sirotků Šavrňových. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Tomků za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šavrně 4 zl. 
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   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Tomků za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šavrně 4 zl. 
   Jakož náleželo Johance dílu jejího dodati z tohoto gruntu 
18 zl 19 gr 1 den, ty jest prodal Matouš Kujáček, muž její, 
Janovi Tomkovému za hotových 5 zl. A tak na tom gruntě Johanka 
ani muž její nic nemá. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil on za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Šavrně 4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil on za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Šavrně 4 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Tomků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Tomků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl.               
 
        [Pustý] 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
požár ut s[upr]a ze třemi čtvrti roli, z jednou klisnou, 
vozem, pluhem a jiným k tomu od starodávna příslušenstvím, 
zůstalý po neb[ožtíkovi] Janovi Tomkovým, Bartoňovi Šavrňovi 
za summu 45 zl. Závdanku dal 5 zl, přijala je Dorota Tomková 
na díl svůj. Ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vašků, Jíra Pěniců, 
Staněk Knápků, Jan Susů S.R.S.A N. 
            f 540b 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Bartoň Šavrňů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta ut s[upr]a položil Bartoň Šavrňů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 2 ½ zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Bartoň Šavrňů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Bartoň Šavrňů 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl. 
 
  Podle bedlivého vyhledání na tom gruntě náleží osobám těmto: 
  Nápadníkům neb[ožtíka] Staňka Šavrňového předních peněz    
10 zl 23 gr 3 den. 
  Dorotě neb[ožtíka] Jana Tomkového manželce 18 zl 21 gr  
4 den. 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Roškového položil Bartoň Šavrňů 
za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl.  
Z toho Kunin muž 2 zl a Matěj Vlků, Markytin muž 2 zl. 
   Jakož náleželo Dorotě, neb[ožtíka] Jana Tomkového manželce 
na tomto g[runtě] 18 zl 21 gr 4 den, ty jest Martinovi 
Pavlovýmu zeti svýmu pustila, aby on k ruce své vyzdvihoval. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho položil Bartoň Šavrňů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 4 zl. 
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   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Bartoň Šavrňů 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně 2 zl. 
 
   Letha a za fojta ut s[upr]a Bartoň Šavrňů prodal grunt svůj 
ze třimi čtvrtěmi roli a jiným k tomu od starodávna 
příslušenstvím Davidovi Zrovnovi za summu 70 zl. Závdanku dal 
týž David 12 zl a ostatek platiti má od letha ut s[upr]]a po  
4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Hustý, 
Jíra Škeřupů, Martin Vlků a Filip Němců SRS. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého David Rovenský položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Staňka Šavrně ostatních 23 gr  
3 den. 
   Jakož jest náleželo Dorotě n[ebožtíka] Jana Tomkového na 
tom gruntě 18 zl 21 gr 4 den a ty jest Martinovi Pavlových 
zeti svému pustila, Martin prodal je Davidovi z Rovna za 
hotových peněz 5 zl. A tak Martin Pavla Šavrňů na gruntě nic 
nemá. 
   A tak David nebude povinen pokládati za ten grunt až leta 
1620. 
        Pusté 
             f 541a 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt a ouřad 
prodali grunt z půl lánem roli Jírovi Zapletalovi za summu   
10 zl, placením komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za 
volný. Rukojmě Adam Smůlů, Martin Uhléř SRSAN. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Jíra Zapletal za grunt 
svůj ročních peněz položil 1 zl. Ten zůstává za ouřadem. 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového Jíra Zapletal položil 
za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten přijal Mikuláš Hořínka. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla Jíra Zapletal koupil na 
g[runtě] a na sobě všech peněz, cožkolvěk ještě za g[runt] 
svůj ut s[upr]a Mikulášovi Hořínkovi dopláceti jměl, za 1 zl 
hotový. A tak tenž Mikuláš Hořínka nic více na tomž gruntě 
nemá, nýbrž ten g[runt] zúplna a docela zaplacený. 
 
   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípského prodal fojt a 
starší grundt z poloulánu roli po Jurovi Zapletalovi, kterýž 
z gruntu preč ušel, Ondrovi Štěpancovi za summu 10 zlm, 
platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a 
obecní Ondra Straka a Václav Frantík S.R.S.a N.R. 
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                f 548a 
66 Grunt Martina Valoucha 
 
   Ten Martin Valouchů má grunth svůj z půl lánem roli a 
z achtelem vinohradu v hoře Šumberku za 342 zl 15 gr, a to 
takto: grunth za 300 zl a vinohrad za 42 zl 15 gr. 
   I nachází se, že j[es]t tenž Martin za ten grunth do letha 
[15]93 s podílem položeným manželky své vyplatil 158 zl 4 gr  
6 den a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává 184 zl 10 gr   
1 den. Ty má platiti při Vánocích po 10 zl. Ta všecka summa 
náleží sirot[kům] nebož[tíka] Mikoláše Jistého. 
 
   Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 10 zl. 
   Letha [15]95 položil Martin Valouchů půl peněz za grunth   
5 zl a ostatek o svatým Václavě doložiti má letha [15]96. 
   Letha [15]96 položil Martin Valouchů za grunt peněz 
purgkrechtních 10 zl. 
   Leta [15]97 položil Martin Valouchů za grunt svůj 10 zl. 
   Leta [15]98 položil Martin Valouchů za grunt svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Jistého 10 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin 
Valouchů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Jistého 10 zl. 
             f 548b 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Martin Valouchů prodal 
grunt svůj ze třemi čtvrtmi roli, ze třemi koňmi, z vozem,  
z bránami, z polovicí osetím a jiným hospodářstvím Mikulášovi 
Bartošovému od Červeného Kamene za summu 242 zl 15 gr, 
závdanku jemu dal 20 zl. A jakož Martin Valouchů měl ještě na 
tom gruntě mimo vinohrad, kterej odtud odňal, zaplaceného  
93 zl 4 gr 6 den, takové peníze prodal Mikulášovi Bartošovýmu 
za 21 zl peněz hotových. A tak ten Martin tu nic nemá. Zůstává 
se ještě doplatiti s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Jistých  
129 zl 10 gr 1 den, placením od letha 1600 po 10 zl. Odevzdán 
za volný a svobodný. Rukojmě za plat[cení], o[pravu] gruntu a 
povin[nosti] J.M. Páně Jan Hulínský, Martin Valouchů, Jan 
Rabák, Jan Křižanového Bartoně S.R.S.N. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Mikuláš Bartošů 
na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 10 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Mikuláš Bartošů 
na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 5 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Mikuláš Bartošů skoupil 
od Jana Jistého na tomto gruntě dílu jeho, což mu tu po 
Zuzanně, sestře jeho zemřelé, ještě mimo vyzdvižení náleželo 
38 zl 15 gr 6 ½ den za hotových 10 zl 8 gr. A tak týž Jan na 
tom gruntě nic nemá. Act[um] v přítomnosti obou stran. 
   A tak týž Mikuláš nebude povinen platiti od letha 1602 
nežli po 6 zl. 
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   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Bartošů za 
statek na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš 
Bartošů za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Jistého 5 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš 
Bartošů za statek ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Jistého 4 zl. 
   Jakož náleželo Pavlovi Bezuškovému z tohoto g[runtu] po 
Barboře n[ebožtíka] Mikuláše Jistého manželce jeho 42 zl 3 gr   
3 den, ty jest prodal Mikulášovi Bartošovýmu za hotových 10 zl  
15 gr. 
      Pusté místo 
             f 449a 
   Letha 1609 v pondělí den památky s[vatý]ch Petra a Pavla 
z jistým dovolením J.M. urozeného pana pana Jana Fridricha    
z Žerotína a na Strážnici fojt a starší lhotští prodali požár, 
z kterého Jíra Bartošů ušel, ze třemi čtvrti roli a z loukami  
k tomu požáru od starodávna přináležejícími urozenému panu 
Adamovi Šamberkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1609 při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jíra Vávrů, 
Václav Němčanský, Staněk Knápků, Jan Pškavý S.R.S.N. 
 
  Na tom gruntě náleží předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] 
Mikuláše Jistého 19 zl 20 gr 5 ½ den, Mikulášovi Bartošovýmu 
posledních peněz 20 zl 9 gr 1 ½ den. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil p[an] Adam 
Šamberg za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého   
3 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil p[an] Adam 
Šamberg za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého  
3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Roškového položil p[an] Adam 
Šamberg za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého  
3 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového položil pan Adam 
Šamberg za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého  
3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil pan Adam 
Šamberk za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého  
3 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého pan Adam Šamberk 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého    
3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého pan Adam Šamberkh položil 
za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše 
Jistého 3 zl. 
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   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového pan Adam Šamberk 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 
za 2 leta 6 zl.  
   Již jest přebráno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Jistého 
7 zl 9 gr 2 ½ den. Ty se zase musí navrátiti a budú náležeti 
na nápadníky n[ebožtíka] Mikuláše Bartošového. 
             f 449b 
   Letha 1646 za fojta Jana Pecha Matouš Novotný koupil ten 
grunt od pana ouředníka, pozůstalý po smrti pana Adama 
Šemberka, se vším příslušenstvím za summu 100 zl bez závdanku, 
placení rok po roku po 3 zl počnouc letha 1647 až do vyplnění 
summy. A tak za volný a svobodný jest odevzdán. Rukojmě 
postavuje Matěje Sadílka a Ondřeje Vaniša S.R.N. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Matouš Novotný položil 
peněz ročních do důchod[ů] panských 3 zl. 
 
   Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Vácslava Zahradníka prodán jest grunt svrchu psaný s půl 
lánem roli a což k němu přináleží Martinovi Liškovi za summu 
40 zlm bez závdanku, platiti jej má každoročně po 2 zlm. 
Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti 
panské i obecní Mikuláš Liška a Ondra Štěpanec SRSAN.  
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             f 457a 
67 Grunt Jana Jistého 
 
   Ten Jan Jistej má grunth ze čtvrtí roli koupenou za 50 zl, 
na kterejž jest vyplatil 44 zl a ještě dopláceti má obci 
lhotské 6 zl. Nachází se zápis, že jest jich položil. 
   Letha 1594 položil obci těch 6 zl a tak má grunth svůj 
zaplacenej. 
 
   Letha [15]96 ten Jan Jistých umřel, grunt jeho požárem 
zůstal a jest prodán Vávrovi Krkavcovi ze čtvrtí roli za summu 
16 zl. Závdanku položil Vávra Krkavec 1 zl a ostatek platiti 
má od letha [15]97 pořadně po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu i povinnosti panské Jan Kučera, Jan Holušů, Jan Šašků 
S.R.S.N. 
   Leta [15]97 položil Vávra Krkavců za grunt svůj 1 zl. 
   Leta [15]98 položil Vávra Krkavců za grunt svůj na sirotky 
n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Vávra Krkavců 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky Vávra Krkavců prodal 
Janovi Zajíčkovi grunt za štvrtí roli za summu 30 zl. Závdanku 
jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Pišťák, Bartoň 
Martinků, Jíra Urbánků S.R.S.A.N. 
             f 457b 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Jan Zajíček 
za grunt svůj 2 zl. Z toho vzal Vávra Krkavců 1 zl a na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého dáno dáno 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Zajíček za 
grunt 2 zl. Z toho vzal Vávra Krkavců 1 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Jistého dáno 1 zl. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového fojt a starší 
prodali grunt ze čtvrtí roli, zůstalý po n[ebožtíkovi] Janovi 
Zajíčkovi, Jírovi Pechovýmu za summu 30 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Filip z Skrovně, Mikuláš Rabáků, Martin 
Šavrňů, Jan Vašků S.R.S.A N. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Pechů 
za g[runt] 2 zl. Z toho vzal Vávra Krkavců 1 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Jistého dáno 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Pechů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Pechů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jíra Pechů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl a Krkavcovi 
1 zl – 2 zl. 
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   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Jíra Pechů za 
g[runt] 2 zl. Z toho dáno Krkavcovi 1 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Jistého 1 zl. 
   Jakož náleželo Jírovi Práskalovi po Markytě, manželce 
neb[ožtíka] Jana Zajíčka, což jí nápadu po něm přišlo, kterouž 
Jíra za manželku pojal, na tom gruntě zaplaceného 6 zl, ty 
jest Jírovi Pechovýmu prodal za 13 gr 5 den. A tak týž Jíra 
Práskal tu nic míti nebude. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Jíra Pechů za 
g[runt] 2 zl. Z toho dáno Krkavcovi 1 zl a na s[irotky] 1 zl 
do truhlice dáno. 
             f 458a 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového Jíra Pecha prodal 
grunt svůj ze štvrtí roli, s loukami a jiným k tomu gruntu 
příslušenstvím Jakubovi Burjanovýmu za 30 zl bez závdanku, 
platiti má od letha ut s[upr]a po 2 R. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Martin Stehlík, Jan Moštěnský SRSAN. 
   Téhož letha položil Jakub Burjanů za g[runt] na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Jistého 2 zl. Ty přijal Vávra Krkavců 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jakub Burjanů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého peněz 2 zl.      
Z toho vzala Margeta, manželka n[ebožtíka] Vávry Krkavce, 1 zl 
a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého též dáno 1 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jakub Burjanů položil 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 2 zl. 
Z toho dáno Margetě, Vávra Krkavce manželce, 1 zl a na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého dáno 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jakub Burjanů položil za 
grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého  
2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlového Jakub Burjanů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jistého 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jakub Burjanů položil 
za grunt peněz 2 zl. Ty jsou vydané Margetě Krkavcové, totiž   
2 zl. 
   Jan Lapšů přebraných položil podle vyhledání 2 zl. Ty jsou 
vydané Jírovi Pechovému, totiž 2 zl. 
 
      Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ten svrchu psaný grunt 
Jura Pechů ze čtvrtí roli, kterýž před časy jeho zaplacený 
byl, po nebožtíkovi Václavovi Vlkovi zase ujal a jest jemu za 
volný odevzdaný a má jej zaplacený. Rukojmě za všelijaké 
povinnosti J.H.M. Martin Šulík, Martin Uhlíř S.R.S.A N. 
 
          Pustý 
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             f 465a 
68 Grunt Jana Řehořova 
 
   Letha 1593 Jan Řehořů koupil jest grunth z půl lánem roli 
od Martina Němčanského za 81 zl, závdanku témuž Martinovi 
položil 6 zl. A ostatek 75 zl dopláceti má takto: 
   K záduší kostela strážnického 9 zl. 
   A Martinovi Němčanskému 66 zl. Ty má platiti od letha 
[15]93 při Vánocích pořadně po 4 zl. 
 
   Item k záduší kostela strážnického položil Jan Řehořův 
letha [15]93 4 zl. 
   Letha [15]94 položil Jan Řehořů za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. Sou dány k záduší kostela strážnického. 
   Letha [15]96 položil Jan Řehořů za grunth peněz 
purgkrechtních 8 zl. Z toho dáno na kostel strážnický 1 R a 
nápadníkům po neboštík[ovi] Martinovi Němčanským zůstalým dáno 
7 zl. 
   Jest těch nápadníků pěth: Marta Hrbatých, Kateřina Hrbatá, 
Václav, Barbora, Margeta ne[božtíka] Hrbatého, těm ještě 
náleží po vejš psaným Němčanským 59 zl. Dělíc na pěth dílů 
dostane se na jeden každý díl po 11 zl 24 gr. 
   Leta [15]97 Jan Řehořů skoupil všecku summu od nápadníků 
naho[ře] psaných, což jim kolivěk náleží. A tak ti nápadníci 
žádné spravedlnosti nemají a Jan Řehořů má grunt svůj 
zaplacený a nezávadný. 
             f 465b 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového Jan Řehořů prodal jest 
pro potřebu svou na tomto gruntě svém zaplaceném obci lhotské 
sumy 60 zl, dali jemu za ně peněz hotových 15 zl. Platiti má 
obci lhotské při každých Vánocích od leta 1602 po 4 zl. 
Rukojmě za placení Mikuláš Rabáků, Jíra Urbánků, Vašek Dopitů 
a Jan Pěniců S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Řehořů za 
grunt obci lhotské i za rok 1603 6 zl. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škořupového Jan Řehořů prodal 
grunt s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem Davidovi  
z Rovně za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek 
platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Martin Outerků, Vašek Ožeha, Vašek Krejčířů, 
Martin Fraňů, Macek Hladný, Jan Perštejnský  SRSAN. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil David 
z Rovně za g[runt] obci lhotské 4 zl. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového David z Rovně prodal 
grunt z půl lánem roli, ze 2 konimi, z vozem, pluhem a jiným 
hospodářstvím Jírovi Urbánkovému za tu summu, což za něj obci 
dopláceti jest, totiž 50 zl bez závdanku, platiti má od letha 
1608 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Bartoň 
Šavrňů, Jíra Šulek, Tobiáš Polešovský SRSaN. 
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   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jíra Urbanů za grunt 
obci lhotské 1 zl. 
           Pustej 
 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového prodal ouřad lhotský 
grunt ut s[upr]a z půl lánem roli Matějovi Hodrlovi za sumu, 
což za něj dopláceti zůstává, totiž 49 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1613 po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Matěj Rožek, Jíra Novák S.R.S.N. 
             f 466a 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Matěj Hodrle z téhož 
gruntu ušel a jej pustého nechal, kterýžto grunt fojt a starší 
prodali s tím vším k němu příslušenstvím Jírovi Koželuhovi za 
summu 49 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 2 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Gejda, Macek 
Starého, Jan Starého a Jan Zachar SRSAN. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jura Koželuh položil 
za grunt svůj obci lhotské peněz 2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jura Koželuh položil za 
grunt svůj na obec lhotskou peněz ročních 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta (nedopsáno). 
 
         Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového fojt s ouřadem prodali 
od svrchu psaného gruntu půl lánu roli Václavovi Polešovskému 
za summz 8 zlm, placení po vyjití tří let komu náležeti bude 
po 1 zlm. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké 
povinnosti JHM a jinší i placení gruntu Václav Frantík a 
Matouš Kolesa S.R.S.A N. 
 
         Pustý 
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             f 474a 
69 Grunt Jana Perštejnský[ho] 
 
   Týž Jan Perštejnskej drží podsedek po nebož[tíkovi] 
Danielovi Štefkovém v summě 51 zl, kterážto summa náleží 
osobám těmto: 
   Item Janovi Rojákovému 19 zl. Ty má bráti od letha [15]94 
při Vánocích po 3 zl. 
   A sirotku nebož[tíka] Daniele Štefkova s mateří 32 zl. Ty 
bráti má po vyjití vejš psaných 19 zl též po 4 zl. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Perštejnský dvojích peněz 
purgkrechtních za grunth svůj Janovi Rojákovi vejš psanému    
6 zl. 
   Téhož letha [15]94 Jan nadepsaný srazil sobě díl Doroty 
manželky své 16 zl. A tak ještě dopláceti zůstává od letha 
[15]95 při Vánocích po 3 zl – 29 zl. 
   Letha [15]95 položil Jan Perštejnský za grunth peněz 
purgkrecht[ních] půl summy Janovi Rojákovi 1 zl 15 gr, ostatek 
položiti o s[va]tým Václavě má letha [15]96. 
   Letha [15]96 položil Jan Perštejnský za grunth peněz       
4 ½ zl. 
   Leta [15]97 položil pan Jan z Pernštejna Janovi Rojákovi za 
grunt svůj 3 zl. 
   Leta [15]98 položil pan Jan z Pernštejna Janovi Rojákovi za 
grunt svůj 3 zl. 
             f 474b 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan 
Perštejnský za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno s[irotku] 
n[ebožtíka] Daniele Štefkového 2 zl a Janovi Rojákovi 
ostatních peněz 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Perštejnský 
na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Perštejnský 
za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 1 zl   
15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Perštejnský 
za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan 
Perštejnský za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele 
Štefkového 3 zl. 
 
   Letha 1604 za fojta ut s[upr]a podle rozdílu statku 
pozůstalého po n[ebožtíkovi] Janovi Perštejnským Dorotha, 
vdova po něm zůstalá, podsedek ut s[upr]a ze dvěma krávami a 
jiným hospodářstvím, z vinohradem v Šumbercích a Pomykalkách 
koupila za 67 zl, z toho sobě srazila dílu svého 36 zl 5 gr   
4 ½ den. A tak zůstává dopláceti summy 36 zl 24 gr 2 ½ den a 
to těmto: na s[irotka] n[ebožtíka] Daniele Štefkového 6 zl a 
na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Perštejnského naposledy 30 zl  
24 gr 4 ½ den, placením od letha 1605 po 3 zl. Odevzdán za 
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volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáků, Martin Fráňů, Martin 
Vlků S.R.S.N. 
          Pusté místo 
 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky fojt a starší prodali týž 
ut s[upr]a podsedek požár pustý po n[ebožtíkovi] Janovi 
Perštejnským zůstalý Jakubovi Moštěnskýmu za summu 30 zl bez 
závdanku, platiti jej má od letha 1614 po 2 zl. Odevzdán mu za 
volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.M.P. a opravu 
g[runtu] Jíra Vávrů a Václav Hustý S.R.S.a N. 
   Ta summa náleží Jírovi a Mikulášovi bratřím Škeřupům a 
nápadník[ům] n[ebožtíka] Jana Perštejnského a dětem od Pavla 
Škeřupy splozeným. 
             f 475a 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Jakub 
Moštěnský za grunt peněz 2 zl. Z toho přijal Mikuláš Škeřupů   
1 R a Jíra Škeřupů též přijal 1 zl. 
 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jakub Moštěnský 
prodal grunt svůj Václavovi Němčanskému za 31 zl. Závdanku dal 
jemu při odevzdávce 3 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za 
volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu Vávra 
Šmůl, Vaněk Tomanů, Martin Rabák SRSN. 
   Václav svrchu psaný položil za ten grunt peněz ročních  
2 zl. Ty přijali Mikuláš a Jíra Škeřupové na díl svůj. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Němčanský položil 
za grunt svůj peněz ročních 2 zl. Ty sou vydány Jírovi 
Škeřupovi na díl jeho 20 gr, Mikulášovi bratru jeho 20 gr, 
Zuzanně a Kunně dcerám Pavlovým dáno 10 gr, na Kateřinu a 
Dorotu zanecháno 10 gr. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Němčanský 
položil za grunt 2 zl. Z toho dáno Jírovi Škeřupovi na díl 
jeho 20 gr, Mikulášovi bratru jeho 20 R, Zuzanně a Kuně dcerám 
Pavlovým dáno 10 gr, na Kateřinu a Dorotu zanecháno 10 gr. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Němčanský 
položil za grunt 2 zl. Z toho dáno Jírovi Škeřupovi 20 gr, 
Mikulášovi bratru jeho 20 gr, Zuzanně a Kuně dcerám Pavlovým 
10 gr, na Kateřinu a Dorotu zanecháno 10 gr. 
 
        Pusté 
 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska koupil jest požár 
podsedek bez závdanku od ouřadu Matouš Kolesa za summu 15 zl, 
platiti má rok po roku komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za 
placení a opravu gruntu a odbejvání povinnosti JM Páně a 
obecní Martin Rojínek a Jan Zachů SRSAN. 
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           f 475b 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka položil Matouš Kolesa 
k obci tvarožnolhotský 1 zl. 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ten svrchu psaný grunt 
podsedek prodal zase Václavovi Frantíkovému Matouš Kolesa za 
tu summu, jakž jej sám měl, totiž za 15 zlm a co na něm 
zaplaceného měl Matouš Kolesa, jest jemu daroval. Jest jemu 
odevzdán za volný. Rukojmě Václav Polešovský a Matouš Kolesa 
S.R.S.N. Má jej platiti komu náleží po 1 zlm. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Václav 
Frantíkový[ch] 1 zl, kteréž přijal fojt ut s[upr]a a do 
důchodů JHM odvésti má. 
   Leta 1648 za fojta Martina Šulíka Václav Frantíků položil 
peněz do důchodů JHM 1 zl. 
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             f 483a 
70 Grunt Martina Fráňové[ho] 
 
   Ten Martin Fráňů má podsedek svůj koupenej za 25 zl, na 
kterejž j[es]t do letha [15]93 vyplnil 10 zl a ještě za něj 
dopláceti zůstává 15 zl. Náleží z nich obci lhotské 10 zl a 
Ondrovi Glašťovskému 5 zl. Těch pěth zlatejch jest tenž Ondra 
Glašťovský vyzdvihl a těch 10 zl obci lhotské náležejících do 
letha [15]93 všecky za sebou zadržel. 
   Letha [15]94 položil Martin výš psaný za grunth svůj 
zadržalých peněz obci lhotské 5 zl. 
   Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth obci 
lhotské ostatních 5 zl. A tak zaplacenej má grunth svůj. 
 
         Pustý 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového fojt a starší prodali 
požár pustý grunt s čtvrtí roli a jiným vším k tomu gruntu od 
starodávna příslušenstvím Tomášovi Blažkovýmu za summu 6 zl 
bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán mu za 
svobodný a volný. Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti 
zejména Jíra Všenák, Jan Bránecký a Jíra Blažků SRSAN. 
             f 483b 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Tomáš Blažků položil za 
grunt peněz ročních obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Tomáš Blažků položil 
za grunt obci lhotské 1 zl. 
 
         Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Janovi Gycovému za 
4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 15 gr. Jest mu 
za volný odevzdána. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a 
jinší Jura Zapletal a Martin Škrach S.R.S.A N.                                                              
 
         Pustý 
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             f 492a 
71 Grunt Vávry Krkavcový[ho] 
 
   Letha [15]94 v pátek před nedělí masopustní ten Vávra 
koupil jest podsedek od Vaška Krejčířova za 30 zl. Závdanku 
témuž Vaškovi položil 3 zl 15 gr a ostatek 26 zl 15 gr náleží 
osobám těmto: 
   Item obci lhotské 11 zl 15 gr. Ty se jim mají pokládati od 
letha [15]94. 
   Item Holomkovi Židu do Strážnice 14 zl. 
   Item Vaškovi Krejčířovému 1 zl. 
   Rukojmě za placení toho grunthu tito: Vaněk Řepa, Jan 
Holuše, Vašek Křížů a Martin Zajíček S.R.S.N. 
   Letha [15]94 položil Vávra vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 2 zl. Ty obec lhotská přijala. 
   Letha [15]95 položil Vávra Krkavců za grunth peněz 
purgkrechtních obci lhotské 2 zl. 
 
   Letha [15]96 ten grunth prodán Mackovi Tuhému od Vávry 
Krkavce ze čtvrtí roli a lukami za sumu 40 zl. Zavdati má při 
Vánocích letha [15]96 2 zl a platiti jej má od letha [15]97 po 
2 zl. Rukojmě za placení [a] opravu gruntu Martin Ondroušů, 
Pavel Tesař S.R.S.N. 
            f 492b 
   Letha [15]96 položil Macek Tuhý za grunth závdanku obci 
lhotské 2 zl. 
 
   Leta [15]97 Macek Tuhý umřel, podsedek po něm zůstalý jest 
prodán Jírovi Myslivcovi ze čtvrtí roli za summu 40 zl. 
Závdanku dal 1 ½ zl a mimo ten závdanek položil ročních peněz 
2 zl. Ten závdanek i roční peníze přijala obec na skoupení 
peněz. A ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. R[ukojmě] 
z[a] o[pravu] g[runtu] i povinnosti panské Macek Křižanů, Jan 
Holuše, Jan Kovář, Ondra Klimšů S.R.S.N. 
   Leta [15]98 položil Jura Myslivec za grunt svůj obci 
lhotské ostatních peněz 2 zl. Ostatní summy dopláceti zuostává 
Holomkovi Židu. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Myslivec 
za grunt svůj Holomkovi Židu 2 zl. 
   Skoupil od Filipa Žida, nápadníka Holomkového, což jemu na 
tom gruntě náleželo, totiž 12 zl, za hotových 2 gr 4 den. A 
tak nebude povinen platiti až letha 1606. 
   Jakož náleželo na tom gruntě Kateřině Krkavcovej peněz 
vyplacených 17 ½ zl, ty jest Jírovi Myslivcovi prodala za 
hotových 1 ½ zl. 
   Více týž Jíra Myslivec skoupil od Vaška Krejčířového, což 
jemu tu náleželo 1 zl za hotových 4 gr. 
 
       Pusté místo 
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   Leta 1616 fojt a starší prodali ten grunt anebo požár ten 
Pavlovi Cvrčkovému z jednou čtvrtí roli a s loukami k tomu 
náležejícími za summu 10 zl bez závdanku, platiti má počna 
leta 1619 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Václav Škrach a Vávra Smůl SRSN. 
 
        Pusté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      162 
             f 501a 
72 Grunt Jana Cagala 
 
   Ten jest Jan vejš psaný podle zápisu kněh starejch 
v červenejch deštičkách v listu 114 koupil za 32 zl. Kterážto 
spravedlnost náležela sirot[kům] nebož[tíka] Jana Sýkory. Na 
kteroužto summu ten Jan Cagalů vyplnil 30 zl a ještě ten Jan 
Cagalů má doložiti 2 zl. Ty náleží do sirotčí truhlici, neb 
nápadníci přes dva zlaté převzali. 
  Letha [15]94 Jan vejš psaný položil ostatek peněz za grunth 
svůj 2 zl. A tak jej doplatil a žádnému za něj nic dlužen 
není. 
 
   Leta [15]98 Jan Cagala prodal grunt svůj ze čtvrtí roli 
Martinovi Hynkovýmu za summu 30 zl. Závdanku jemu Janovi 
Cagalovi dal Martin Hynků 6 zl, ostatek platiti má od letha 
[15]99 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za 
placení, opravu gruntu i povinnosti panské Martin Vlků, Martin 
Lišků, Jan Jurků S.R.S.N. Ta všecka summa náleží vejš psaná 
Janovi Cagalovi. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Martin Hynků 
za g[runt] svůj Janovi Cagalovi 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Martin Hynků za 
g[runt] Janovi Cagalovi 3 zl. 
             f 501b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Martin Hynků za 
grunt Janovi Cagalovi 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Martin Hynků za 
grunt 1 zl. Ten přijal Matěj, syn Jana Cagale. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Martin Hynků 
za g[runt] Matějovi Cagalovýmu 3 zl. 
 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového prodal Martin Hynků 
podsedek se čtvrtí roli Matěji Vlkovi za summu 20 zl. Závdanku 
jemu dal 8 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Tomanů, Vašek 
Vlků, Jíra Pavlů, Staněk Knapů S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Matěj Vlků za 
g[runt] Matěji synu Cagalovýmu 3 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Matěj Vlků za 
grunt nápadníkům Matěje Cagalové[ho] 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Matěj Vlků za 
grunt nápad[níkům] Matěje Cagala 1 zl.  
   Zuostává se ještě Janovi Cagalovi na tom g[runtě] 7 zl. Ty 
náležejí Jírovi Završilovi do Strážnice. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Matěj Vlků za 
g[runt] nápad[níkům] Matěje Cagala 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Matej Vlků za 
g[runt] na nápad[níky] Matěje Cagala 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkovýho položil Matěj Vlků za 
g[runt] nápad[níkům] Matěje Cagala 3 zl. Zůstávají při ouřadě. 



 

 

      163 
 
       Zaplacené 
 
         Pusté 
            f 502a 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Janovi Tomkovému 
za summu 5 zlm, placení po vyjití tří let komu náleží po      
1 zlm. Odevzdán jemu za volný. Rukojmí za všelijaké povinnosti 
JHM a jinší Jura Vykoukal a Matouš Kolesa SRSAN. 
 
         Pustý 
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             f 509a 
73 Grunt Filipa Vlkova 
 
   Letha 1593 ten Filip vejš psaný koupil jest grunth ze 
čtvrtí roli po nebož[tíkovi] Janovi Rychlým zůstalý za 53 zl. 
   Ta všecka summa náleží literátům strážnickejm podle 
odvedení Jiříka Hleděného. 
   Na to jest za letho [15]93 položeno 5 zl a ostatek od letha 
[15]94 při Vánocech pokládati má po 3 zl. Rukojmě Martin 
Outerků, Jan Vadků, Matěj Prchlíků, Jíra Šimků S.R.S.N. 
 
   Letha [15]94 Macek Prchlíků koupil vejš psaný grunth od 
Filipa Vlkova za sumu 53 zl. Závdanku tenž Jan položil 
Filipovi 5 zl. Téhož letha [15]94 položil literátům 
strážnickým peněz purgkrechtních 3 zl. A tak ještě dopláceti 
má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 3 zl – 45 zl. 
Rukojmě za placení, opravu gruntu, též i povinnosti panské 
zejména tito: Vašek Jana Klimšových, Martin Vlků, Jan Jurků a 
Jiřík Krbíků R.S.N. 
             f 509b 
   Letha 1595 ten napřed psaný grunth prodán od Macka 
Prchlíkového Jírovi Vítka Šimkových se čtvrtí roli i jiným 
k tomu příslušenstvím za 53 zl. Závdanku témuž Mackovi 
Prchlíkovi Jíra Vítka Šimkových položil 6 zl a ostatek platiti 
má od letha [15]95 po 3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu 
i povinnosti panské Jan Pastejřů, Vaněk Tomanů, Václav 
Němčanský, Martin Valouchů S.R.S.N. 
   Letha [15]95 položil Jíra Vítka Šimkových za grunth půl 
peněz 1 ½ zl, ostatek o svatým Václavě letha [15]96 složiti 
má. Toho 1 ½ zl dány literátům strážnickým. 
   Letha [15]96 položil Jíra Vítka Šimkových za grunth peněz  
4 zl. Ty sou dány literátům. 
   Letha [15]97 položil Jíra Vítka Šimkových za grunt 3 zl. Ty 
přijali literáti strážnicští. 
   Leta [15]98 položil Jíra Vítků za grunt svůj literátům 
strážnicským 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Vítků za 
grunt svůj literátům strážnickým 3 zl. Ty zůstávají při 
ouřadu, jsou dány Janovi Kosovi. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položeno z peněz 
přijatých za grunt od Šustalky na místě Jíry Vítka Šimkového 
literátům stráž[nickým] 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou 
odvedeny literátům. 
             f 510a 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a nápadníci n[ebožtíka] 
Jíry Vítkového prodali podsedek ze čtvrtí roli, z koňmi a 
jiným hospodářstvím Ondrovi Klimšovému za 38 zl 15 gr. 
Závdanku jim položil 6 zl a tak dopláceti zůstává literátům 
strážnickým 32 zl 15 gr placením od letha 1601 po 3 zl. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Hodrlů, Kašpar 
Hrubců, Jan Hulínský S.R.S.A N. 
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   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Ondra Klimšů za 
grunt literátům strážnickým 1 zl 15 gr. Ty zůstávají při 
ouřadě. 
    
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového prodal Ondra Klimšů 
grunt ze čtvrtí roli, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, 
z polovicí osetí ozimého od Trmánka pod Uherskou cestou a     
z polovicí jarého osetí na Trojích honcech Janovi Hulínskýmu 
za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 9 zl, ostatek platiti má od 
letha ut s[upr]a literátům strážnickým do vyplnění 3 zl 
placením po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan 
Ožeha, Jan Vašků, Jíra Urbánků S.R.S.N. Stalo se ut s[upr]a. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Hulínský za grunt 
literátům strážnickým 1 zl. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového Jan Hulínský prodal 
grunt ze čtvrtí roli Staňkovi Knápkovému za summu 40 zl. 
Závdanku jemu dal 1 zl a což témuž Janovi Hulínskýmu na tom  
gruntě vyplacených peněz náleželo, totiž 9 zl, ty jest 
Staňkovi Knápkovému pustil, ostatek platiti má od letha ut 
s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoš 
Husáků, Mikuláš Rabáků, Matěj Juráků S.R.S.A N. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a položil Staněk Knapů za grunt 
literátům strážnickým 2 zl. 
               f 510b 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Staněk Knapů 
za g[runt] literátů[m] strážnickým 3 zl. Ty zůstávají při 
ouřadu. 
     Pusté místo 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Roškového starší prodali požár 
ze čtvrtí roli, z loukami a jiným k tomu gruntu příslušenstvím 
Janovi Hořčicovi za 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 
1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Staněk 
Knapů a Vítek Borových SRSAN. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jan Hořčiců položil za 
grunt peněz ročních literátům strážnickým 1 zl. 
 
        Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného [gruntu] čtvrt roli Mikulášovi 
Čejkovskému za 3 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti 
budou po 15 gr. Jest jemu za volný odevzdána. Rukojmě za 
povinnosti J.H.M. a jinší Jura Zapletal a Martin Čmela    
S.R.S.A N. 
 
        Pustý 
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             f 518a 
74 Grunt Prokopa Hlavaté[ho] 
 
   Letha 1590 ten Prokop Hlavatý koupil jest grunth ze čtvrtí 
roli od Blažka Jurkového za 50 zl. Závdanku témuž Blažkovi dal 
5 zl a ostatek platiti má od letha [15]90 při Vánocích po     
3 zl. Ta všecka summa náleží Blažkovi vejš psanému. Rukojmě 
Václav Rošků, Jan Vodků, Jíra Mikle Urbanového. 
   Letha [15]90 
   Letha [15]91       Za ty 4 letha položil 12 zl. 
   Letha [15]92       Ty vyzdvihl Blažek Jurků.  
   Letha [15]93 
 
   Letha 1594 Jíra Venhleďů koupil jest vejš psaný grunth svůj 
se čtvrtí roli, dvýma koňmi i jiným k témuž gruntu 
příslušenstvím za sumu 100 zl od Prokopa Hlavatého vejš 
jmenovaného. Na kterejž jest závdanku témž Prokopovi položil 
15 zl. 
   Letha [15]94 položil Jíra Venhleďových peněz purgkrechtních    
4 zl. Z toho vzal Blažek Jurikových 3 zl a Prokop Hlavatý též   
1 zl. 
             f 518b 
A tak ještě  za týž grunth svůj dopláceti zůstává od letha 
[15]95 při Vánocích pořadně po 4 zl – 81 zl. Ta spravedlnost 
komu náleží, napřed položeno najde se. Rukojmě za placení a 
opravu gruntu, též i povinnosti panské Tomek Karpanů, Jan 
Cagalů, Martin Duchka Fráňovýho, Jiřík Krbíků R.S.N. 
   Letha [15]95 položil Jíra Venhleďů za grunth půl peněz     
2 zl. Ty sou dány Blažkovi Jurikových, ostatek o svatým 
Václavě položiti má letha [15]96. 
   Letha [15]96 položil Jíra Venhledě za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno na sirot[ky] Blažka 
Jurikových 4 zl a Prokopovi Hlavatému dáno 2 zl. 
   Leta [15]97 položil Jura Venhledě za grunt 4 zl. Z toho 
dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl a si[rotkům] Blaška Jurových do 
truhlice 3 zl. 
   Leta [15]98 položil Jura Venhledě za grunt svůj 4 zl. 
Z toho dáno Prokšovi Hlavatému 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] 
Blaška Jurových zanecháno 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Venhledě 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Venhledě za 
g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírového 4 zl.    
Z toho dáno Prokšovi Hlavatému 1 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] 
Blaška Jurových zanecháno 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Venhledě za 
grunt 4 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Blažka Jírových zanecháno 3 zl. 
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                 f 519a 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Venhledě za 
grunt 2 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl a na s[irotky] 
n[ebožtíka] Blažka Jírových zuostává 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra 
Venhledě za grunt 4 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl a 
na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírových zanecháno v truhlici    
3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra 
Venhledě za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Prokšovi Hlavatýmu 1 zl 
a na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jírových zanecháno 
v truhlici 3 zl. 
 
       [Pustý] 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
podsedek požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, z vozem, 
pluhem a jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po neb[ožtíkovi] 
Jírovi Venhleďovi, Staňkovi Knápkovi za summu 43 zl bez 
závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán 
jemu za volný a svobodný. Rukojmě Dobiáš Polešovský, Jíra 
Pěniců, David z Rovně S.R.S.A N. 
   Na tom gruntě náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Blažka Jurikového ostatní 1 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 42 zl. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového Martin Lišků prodal 
čtvrt roli z jednou klisnú Staňkovi Knápkovému za hotových    
6 zl. A tak ji má zaplacenou. Odevzdána za volné a svobodné. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Staněk Knápků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Blažka Jurikového ostatních    
1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Staněk Knápků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Staněk Knápků za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho položil Staněk Knápků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 2 zl. 
             f 519b 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Staněk Knápků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Staněk Knápků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 2 zl. 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Staněk Knápků prodal 
grunt svůj z poloulánem roli a jiným k němu příslušenstvím 
Martinovi Rabákovi za to, což na něm dopláceti, totiž 34 zl. 
Jest mu, což na něm Staněk vyplatil, to všecko Martinovi 
Rabákovi pustil. Ostatek platiti má pořadně po 3 zl. Odevzdán 
mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Zlesajan, Jíra Koželuh a 
Pavel Kozub SRSaN. 
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   Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Rabáků za grunt na 
s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatýho 3 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Rabáček 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého    
3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Rabáček položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlového Martin Rabáček 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého  
2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Rabáček položil 
za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 2 zl. 
 
         Pusté 
 
   Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa týž fojt s ouřadem prodali 
grunt ze čtvrtí roli Martinovi Jmelovi za summu 9 zl, placení 
komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení  
gruntu, povinností panských a obecních Matěj Žilka, Gregor 
Střeba SRSAN. 
   Ldetha 1640 za fojta Martina Šulíka Martin Jmel k obci 
tvarožnolhotský položil 1 zl. 
   Letha 1641 za fojta Kašpara Kopcového Martin Jmel položil 
za grunt obci tvarožno[lhotské] 1 zl. 
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             f 527a 
75 Grunt Jana Rabáka 
 
   Ten Jan Rabák svrchu psaný má grunth svůj od [15]82 letha 
zaplacený. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky podle rozdílu statku 
nebožtíka Jana Rabáka pozůstalého ujal Mikuláš, syn téhož 
n[ebožtíka] Jana Rabáka, grunt ze čtvrtí roli, z koňmi,       
z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím v summě 60 zl. Srazil 
sobě dílu svého, což na něj přišlo, 28 zl a tak mimo poražení 
dílu svého zůstává dopláceti 32 zl. Na to závdanku položil  
4 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 3 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jan Mikulášů, Jan Tkadlec, Martin 
Valúchů, Štěpán Blákorů S.R.S.A.N. 
   Více srazí sobě Mikuláš vejš psaný, což jemu z podsedka 
Jíry Prskala na díl jeho přijíti mělo, na tomto gruntě svých 
2 zl 18 gr. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Mikuláš Rabáků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Mikuláš Rabáků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 1 zl 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš 
Rabáků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 2 zl. 
             f 527b 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Mikuláš 
Rabáků za g[runt] Jana Rabáka 3 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem a 
jiným k tomu příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíkovi] 
Mikulášovi Rabákovém, Martinovi bratru jeho za summu 20 zl bez 
závdanku, platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Martin Klimšů, Martin Vaculíků 
S.R.S.A N. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin Rabáků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Rabáka i za rok 
1610 3 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Martin Rabáků 
za g[grunt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Martin Rabáků 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Rabáka 2 zl. 
 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a Martin Rabák prodal grunt 
svůj ze čtvrtí roli Staňkovi Knápkovi za to, což na něm 
dopláceti jest, totiž 13 zl. A což na něm Martin Rabák 
vyplatil, to jest Staňkovi výš psanému pustil, ostatek platiti 
má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj 
Vlků, Jan Machura SRSN. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Staněk Knápek položil 
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Rabáka za rok 1614 a 1615 
4 zl. 
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   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého po smrti Staňka Knápka 
Dorota pozůstalá ujala ten grunt po muži svém v té summě, jakž 
jemu nebožtíkovi prodán byl, bez závdanku, platiti má po 2 zl. 
Rukojmě Matěj Vlků a Jan Machura SRSN. 
    
         Pusté 
 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska týž fojt s ouřadem 
prodali grunt ze čtvrtí roli Danielovi Klasovému za 12 zl, 
placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. 
Rukojmě Mathouš Holota a Martin Uhléř SRSAN. 
 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka a starších jeho jest 
tento grunt [se] čtvrtí roli zase prodán Pavlovi Poláchovi za 
summu 12 zl bez závdanku, placení každoročně po 1 zl. 
Od[evzdán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu a povinnosti panské i obecní Matouš Florián a Martin 
Rožek SRSaN. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Pavel Polách za 
g[runt] svůj komu bude náležeti 1 zl. Ten zůstává za ouřadem. 
 
         Pustý 
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             f 536a 
76 Grunt Jíry Rabákového 
 
   Letha Páně 1587 koupil jest ten Jíra Rabáků grunth ze 
čtvrtí roli za 30 zl. Na ty jest do letha [15]92 vyplnil 17 zl 
a ostatek platiti zůstává 13 zl osobám těmto: 
   Jírovi Šustalovi 6 zl. Ty jemu platiti má od letha [15]94 
po 1 zl. 
   Item obci lhotské též náleží 7 zl. Na to jim zadržel 4 zl a 
ostatek letha [15]94 při Vánocích povinen j[es]t 3 zl obci 
doplniti. 
 
   Letha [15]94 Jíra Rabáků položil za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 1 zl. Ten jest dán Jírovi Šustalovi, obci 
lhotské dáno 1 zl. 
   Letha [15]95 položil Jíra Rabáček za podsedek 2 zl. Z toho 
na obec dáno 1 zl a Jírovi Šustalovi 1 zl. 
   Letha [15]96 položil Jíra Rabáček za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. Z toho dáno na obec lhotskú 1 zl a Jírovi 
Šustalovi též dáno 1 zl. 
   A ostatek, což témuž Šustalovi náleželo, to jest Jírovi 
Rabáčkovi prodal a tak Jíra Šustal tu nic nemá. 
   Leta [15]97 položil Jíra Rabáček za grunt svůj 1 zl k obci 
lhotskej. 
   Leta [15]98 položil Jura Rabáček za grunt svůj obci 
lhotskej 1 zl. 
             f 536b 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Rabáček 
za grunt obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Rabáček 
ostatní peníze obci lhotské 1 zl. A tak grunt má docela 
zaplacený. 
       Pusté místo 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového fojt a starší prodali 
podsedek požár se čtvrtí roli Vítkovi Bitomskýmu, pozůstalý po 
neb[ožtíkovi] Jírovi Rabáčkovi, za summu 12 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Jan Pškavý a Martin Navrátil S.R.S.N. 
   Ta summa náleží těmto: Martinovi, Lidě a Anně, manželce 
Mikulášovej, nápadníkům po neb[ožtíkovi] Jírovi Rabáčkovi. 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Vítek Bitomský prodal 
grunt svůj ze čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Pavlovi 
Kozubovi za 15 zl 7 ½ gr. Závdanku mu dal 3 zl 7 ½ gr, ostatek 
platiti má pořadně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Guncek Slezák a Staněk Brněnský SRSN. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil za g[runt] 
nápad[níkům] ut s[upr]a 1 R. Z toho dáno Martinovi, nápadníku 
výš psanému 10 gr a na Lidu a Annu matku její zanecháno 20 gr. 
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   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Pavel Kozub [položil] 
za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Rabáčka 1 zl. Vydáno 
Martinovi 15 gr a Jírovi Pechovému, bratru manželky Mikulášovy 
též 15 gr. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Petr Kozub na místě 
Pavlovém položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Rabáčka 
1 zl. Z toho dáno Martinovi 15 gr a Jírovi Pechovému 15 gr. 
 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Kateřina Kozubka 
prodala ten grunt Vítkovi Tichému za 16 zl. Závdanku dal 3 zl, 
platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
Rukojmě Martin Stehlík a Urban Hloušků SRSAN. 
   Letha ut s[upr]a Vítek Tichý položil za grunt nápad[níkům] 
Jíry Rabáčka 1 zl. Vydáno Martinovi 15 gr a Jírovi Pechovému, 
bratru manželky Mikulášovy též 15 gr. 
             f 537a 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Vítek Tichý položil za 
grunt 1 zl. Z toho vydáno Martinovi 15 gr a Jírovi Pechovému 
též vydáno 15 gr. 
         Pusté 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Martinovi 
Chropovskému za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu 
náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný vydán. Rukojmě za 
všelijaké povinnosti JHM a jinší Martin Uhlíř a Jíra Zapletal 
S.R.S. a nerozdílnou. 
 
         Pusté 
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             f 545a 
77 Grunt Martina Klaščovského 
 
   Letha 1593 Martin Klaščovský koupil jest grunth ze štvrtí 
roli od Jíry Škořupového za 34 zl. Závdanku dal témuž Jírovi 
Škořupovému 4 zl a platiti má od letha [15]93 při Vánocích po  
2 zl. Ta summa všecka náleží Jírovi Škořupovému. Letha [15]93 
položil Martin vejš psaný Jírovi Škořupovému 2 zl. Rukojmě za 
ten grunth Jan Vávrů, Jan Roják, Martin Outerků, Václav 
Dřímalů S.R.S.N.  
   Letha [15]94 jakož jest Jírovi Škořupovi na tom gruntě 
náleželo 28 zl, ty jest tenž Jíra Martinovi Klaščovskému za   
7 zl prodal a tak tenž Klaščovský na tom gruntě nic nemá. A 
tak Martin vejš psaný má grunth svůj zaplacenej a žádnému za 
něj dlužen není. 
 
   Leta [15]98 Martin Klašťovský majíc grunt svůj zaplatcenej 
prodal jej Janovi Mikuláše Jistého ze čtvrtí roli za summu   
34 zl. Závdanku jemu dal Martinovi Jan 4 zl, ostatek platiti 
má od letha [15]99 [po] 2 zl. Odevzdán jemu za volný a 
svobodný. Rukojmě Václav Jana Vlkových, Pavel Rošků, Václav 
Hynka Křižanového S.R.S.N. 
            f 545b 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového jakož Martinovi 
Kvašovskýmu náleželo na tomto gruntě 30 zl, takové peníze 
prodal Janovi Mikuláše Jistého za hotových peněz 5 zl. A tak 
týž Jan Mikuláše Jistého má grunt svůj zaplacený. 
 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
podsedek ze čtvrtí roli, pozůstalý po nebo[žtíkovi] Janovi 
Mikuláše Jistých, Anně Kvašovskej za summu 16 zl bez závdanku, 
platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a 
svobodné. Rukojmě Jíra Černický, Vaněk Tomanů S.R.S.A N. 
 
   Jan Vachalců pojmouce sobě za manželku Annu Kvašovskú ten 
grunt ujal a bude povinen za něj povinen platiti ut s[upr]a. 
Ta summa náleží Dorotě, sestře n[ebožtíka] Jana Jistého. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Jan Vachalců za 
g[runt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Jistého 2 zl. 
   Jakož náleželo Dorotě, sestře neb[ožtíka] Jana Jistého na 
tomto gruntě mimo prvnější vyzdvižení ještě 14 zl, ty jest 
prodala Janovi Vachalcovi za 3 v[ědra] vína a tak tu již nic 
více jmíti nebude. A Jan Vachalců týž grunt má zouplna a 
docela zaplacený. 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Jan Vachalců prodal 
grunt svůj ze čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Bartoňovi 
Svorňovýmu za 30 zl. Závdanku mu dal 6 zl a ostatek platiti má 
po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jan 
Susů a Martin Rožků SRSN. 
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   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Bartoň Svorňů položil 
za grunt Janovi Vachalcovému 2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Bartoň Svorňů položil za 
grunt Janovi Vachalcovému peněz 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Bartoň Svorňů položil 
za grunt Janovi Vachalcovi 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Bartoň Svorňů položil 
za grunt Janovi Vachalcovi 2 zl. 
 
        Pusté 
             f 546a 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového týž fojt s ouřadem 
prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli Matějovi 
Scholcarovi za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu 
náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za 
všelijaké povinnosti JHM a jinších Jura Zapletal, Mikuláš 
Čejkovský S.R.S.N. 
        Pusté 
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             f 555a 
78 Grunt Tomáše Vlkové[ho] 
 
   Letha 1593 koupil jest Tomáš vejš psaný od fojta a starších 
po nebož[tíkovi] Štěpánovi Kovářovém podsedek zůstalý za  
24 zl. Závdanku ten Tomáš položil 3 zl, dáno s toho závdanku 
manželce nebož[tíka] Štěpána Kováře 1 zl a k vobci peněz 
skoupenejch vzato 2 zl. A ostatek 21 zl náleží osobám těmto: 
   Item obci lhotské 2 zl. 
   Item sirot[kům] nebož[tíka] Mikuláše Hrubého 13 zl. Ty mají 
bráti od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl. 
   A Zuzanně, manželce po nebož[tíkovi] Štěpánovi, též náleží 
po vybrání Mikuláše Hrubého 6 zl. 
 
   Letha [15]94 položil Tomáš vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních obci lhotské 2 zl. 
 
   Letha 1595 ten grunth prodán Janovi Šebovému za tu summu, 
což na něm dopláceti zůstává, od Tomáše Vlkového za 19 zl. 
Závdanku položil s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Hrubého 2 zl 
a ostatek platiti má od letha [15]96 po 2 zl. Rukojmě za 
placení a opravu gruntu i povinnosti panské Martin Vlků, Macek 
Jurákův, Jan Husáků S.R.S.N. 
             f 555b 
   Letha [15]96 položil Jan Šebů za grunth peněz 
purgkrechtních  2 zl. 
 
   Leta [15]97 Pavel Rožků koupil podsedek nahoře psaný se 
čtvrtí roli za sumu, cožkolvěk za něj dopláceti zůstává 17 zl. 
Závdanku dal n[ebožtíkovi] Janovi Šebovi 3 zl a ostatek 
platiti má od letha [15]97 po 2 zl. Téhož letha [15]97 ročních 
peněz položil Pavel Rožků za podsedek 2 R. R[ukojmě] z[a] 
o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Zajíců a Jan 
Tkadlíček S.R.S.A N. 
   Leta [15]98 položil Pavel Rožků za podsedek svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého 2 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Pavel Rožků 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového položil Pavel Rožků 
za grunt 1 zl. 
   A jakož na tom gruntě náleželo Zuzaně, manželce n[ebožtíka] 
Štěpána 6 zl, ty jest prodala Pavlovi Rožkovýmu za hotový  
1 zl. A tak ona na tom gruntě nic nemá. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Rožků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Pavel Rožků za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého 1 zl. A tak má 
grunt svůj zouplna a docela zaplacený. 
 
        Pusté místo 
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   Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár 
ze čtvrtí roli, z loukami a jiným k němu příslušenstvím 
Václavovi Lipenskýmu za 16 zl bez závdanku, platiti má od 
letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra 
Blažků a Jan Čejkovský SRSAN.     
                                         f 556a 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václav Lipenský umřev 
Dorota manželka po něm zůstalá prodala grunt svůj se čtvrtí 
roli a s loukami k němu příslušejícími Jírovi Pazourkovi za 
summu 17 zl. Závdanku dal jemu 3 zl, platiti má ročně po 1 zl 
leta 1616. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě David 
z Rovně a Martin Hanáků SRSN. Act[um] ut s[upr]a. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Pazourek položil za 
grunt peněz ročních nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Rožka 1 zl. 
Ten přijal Václav Rožků po bratru svém. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jíra Pazourek položil 
za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Rožka 1 zl. Ten přijal 
Václav Rožků po bratru svém. 
 
         Pusté 
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             f 564a 
79 Grunt Václava Hynka 
 
   Letha [15]93 Václav vejš psaný koupil jest podsedek od 
Pavla Tesaře za 28 zl. Závdanku témuž Pavlovi dal 2 zl a mimo 
to ten Pavel témuž Václavovi, což jemu na tom podsedku 
zůstávalo, prodal 16 zl. A tak ještě Václav dopláceti má při 
Vánocích od letha [15]94 obci lhotské ještě 10 zl po 2 zl. 
    Letha [15]94 položil Václav Hynků za podsedek svůj obci 
lhotské peněz purgkrecht[ních] 2 zl. 
   Letha [15]95 položil Václav Hynků za podsedek obci lhotské  
2 zl. 
   Rukojmě za placení [a] opravu gruntu i povinnosti panské 
Jan Vatků, Martin Ondrušů SRSN. 
   Letha [15]96 položil Václav Hynků za podsedek peněz obci   
2 zl. 
   Leta [15]97 položil Václav Hynků za svůj podsedek peněz 
obci 2 zl. 
 
   Téhož letha [15]97 prodán podsedek od Václava Hynkového 
Urbanovi Blahovi ze čtvrtí roli za summu 12 zl. Závdanku 
položil při odevzdávce nic. Platiti má od leta [15]98 po 2 zl 
a od leta [15]99 po 1 zl. Rukojmě Macek Křižanů, Jura Urbánků, 
Martin Ondrušů S.R.S.A.N. 
             f 564b 
   Leta [15]98 položil Václav Hynka Křižanového peněz ročních, 
kteréž se uvolil na místě Urbana Blahového obci lhotské 
zaplatiti, ostatních peněz 2 zl. 
 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového Urban Hloušků prodal 
podsedek ze čtvrtí roli Janovi Malému za hotových 1 zl 15 gr a 
tak jej zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] 
za opravu gruntu a povinnosti JM Páně Jan Pěnice, Jan Kučerků  
S.R.S.N. 
   A k tomu gruntu Urban přidal Janovi Malému oujezdek rži a 
vymínil jedny honce roli pod strážnickou cestou k jaři. 
 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového fojt a starší tento 
pustý podsedek prodali Urbanovi Hlouškovi ze čtvrtí roli za   
4 zl bez závdanku a platiti má od letha 1605 po 1 zl. Odevzdán 
za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské 
Martin Slovák, Jíra Rabáků, Macek Hladný S.R.S.N. 
 
       Pusté místo 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškovýho starší prodali požár 
ut s[upr]a ze čtvrtí roli, z loukami a jiným k tomu 
příslušenstvím Janovi Bučkovi za 12 zl. Odevzdán jemu za volný 
a svobodný. Rukojmě Mikuláš Bakovský, Martin Lipnický SRSN. 
    
                              Pusté 
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             f 573a 
80 Grunt Jana Tkadlce 
 
   Letha Páně 1582 Jan vejš psaný koupil jest podsedek od 
Staňka Chorynského za 40 zl, závdanku Staňkovi položil 5 zl.    
A mimo to obci lhotské od letha [15]92 položil 5 zl 15 gr a 
Janáčce 2 zl. A tak ještě dopláceti zůstává 27 zl 15 gr, 
náleží z nich obci lhotské 22 ½ zl a Mikolášovi Kozlovi též 
náleží 5 zl. Na to jest zadržel 12 zl 15 gr, s těch 
zadrželejch náleží Chorynskému 5 zl a ostatek obci lhotské. 
Rukojmě Jan Vadků, Kašpar Hrubců, Jan Pěniců, Bartoň Martinků 
S.R.S.N. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Tkadlec na zadržalé peníze, jakž 
nahoře doloženo 12 zl 15 gr. Z toho dáno Chorynskému 5 zl a 
obci lhotské dáno 7 zl 15 gr. 
   Téhož letha položil Jan peněz purgkrechtních obci lhotské  
2 zl. 
   Letha [15]96 položil Jan Tkadlec za grunth obci 6 zl. 
   Leta [15]97 položil Jan Tkadlec za grunt svůj obci lhotské  
2 zl. 
   Leta [15]98 položil Jan Tkadlec za grunt svůj obci lhotskej    
2 zl. 
            f 573b 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Tkadlec 
za grunt svůj obci lhot[ské] 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jan Tkadlec za 
grunt obci lhotské ostat[ních] 1 zl 3 gr. A tak má grunt svůj 
docela zaplacený. 
 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového fojt a starší 
prodali podsedek se čtvrtí roli, s kterého Jan Tkadleček ušel, 
Janovi Pavlíkovi za summu 30 zl bez závdanku a platiti má od 
letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za  
opravu a povinnosti panské Jan Tomků, Vašek Krejčířů, Bartoň 
Martinků SRSN. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Jan Pavlíků za 
g[runt] 2 zl. Z toho dáno dluhu J.M.[Páně] za oves 1 zl a 
k ruce panské vzato 1 zl. 
       Místo pusté 
 
   Leta 1616 za ouřednictví Thobiáše Purgkrábka poněvadž při 
tomto gruntě pustém zůstávala jedna čtvrt roli nevoraná, od 
vpádu nepřátelského pustá a trním zarostlá, z níž JM Pánu 
platy i povinnosti ucházely, ta jest dána Martinovi Liškovi na 
ten spůsob, aby ji voral [a] spravoval jako svou vlastní, 
toliko platu do důchodů JM Páně ročně po 1 zl, však na dva 
termíny po 15 gr, ovsa dával 2 m[ěřice], slepice 2 a vajec 10. 
Jest odevzdána za svobodnou. 
          Pusté 
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             f 582a 
81 Grunt Jana Jistého 
 
   Letha [15]92 Jan Jistej koupil jest podsedek od Mikoláše 
Hrdých za 25 zl, závdanku témuž Mikolášovi Hrdých položil    
12 zl. A platiti má ostatek od letha [15]93 při Vánocích po   
1 zl a tak ještě dopláceti má 13 zl. 
   S těch 13 zl náleží: 
   Janovi a Václavovi, si[rotkům] nebož[tíka] Ondry 
Sedlákového 8 zl. 
   A na kostel strážnický 5 zl. 
   Letha [15]93 Jan napřed psaný položil 1 zl. Ten j[es]t při 
právě. 
 
   Letha 1594 Vaněk Tomanů koupil podsedek svrchu psaný od 
Matěje Prchlíkovýho se vším k témuž podsedku příslušenstvím za 
sumu 45 zl. Na kterejž jest závdanku a peněz purgkrechtních 
vyplnil 8 zl. Z těch dáno Matějovi Prchlíkovi 7 zl a na 
sirotky n[ebožtíka] Ondry Sedláka dáno 1 zl. A tak ještě 
dopláceti zůstává od letha [15]95 při Vánocích po 3 zl. 
   Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 6 zl. Ty se jim 
pokládati mají od [15]95 letha po 1 zl. 
   Item na kostel strážnický 5 zl. Ty se pokládati mají od 
letha 1601 po 1 zl. 
                     f 582b 
   Item Matějovi Prchlíkovi též náleží 26 zl. Ty se jemu od 
letha [15]95 při Vánocích pokládati mají po 2 zl. 
   Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské 
Jan Tkadleček, Pecha Hrubej, Jan Bartoně Křižanového R.S.N. 
   Letha [15]95 položil Vaněk Tomanů za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] 
Ondry Sedláka 1 zl a Matějovi Prchlíkovi též dáno 2 zl. 
   Letha [15]96 položil Vaněk Tomanů na grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno na kostel strážnický 1 zl a 
Matějovi Prchlíkovi též dáno 2 zl. 
   Leta [15]97 Vaněk Tomanů položil za grunt 3 zl. Z toho dáno 
na kostel strážnický 1 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry 
Sedláka 1 zl a Matějovi Prchlíkovi dáno 1 zl. 
   Leta [15]98 Vaněk Tomanů položil za grunt svůj peněz 
ročních 3 zl. Z toho dáno na kostel strážnický 1 zl a na 
s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 1 zl a Mackovi Prchlíkovi 
1 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Vaněk Tomanů 
za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry 
Sedláka 1 zl a Mackovi Prchlíkovi 1 zl a literátům strážnickým 
též 1 zl. Ten zůstává při ouřadu, vydali jej Janovi Křivýmu, 
hospodáři kostelnímu do Strážnice. 
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             f 583a 
   Letha 1600 za fojta Pavla Lišky položil Vaněk Tomků za 
grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na kostel strážnický ostatní  
1 zl, Janovi, s[irotku] n[ebožtíka] Ondry Sedláka 1 zl a 
Mackovi Prchlíkovi 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Vaněk Tomanů za 
grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] Ondry 
Sedláka do míšených si[rotčích] 1 zl a na kostel strážnický 
poručených od Macka Prchlíka 15 gr. 
   Zůstává dopláceti předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] 
Ondry Sedláka 1 zl, na kostel strážnický poručených od 
n[ebožtíka] Macka Prchlíka 17 zl 15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Vaněk Tomanů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Sedláka ostatní 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Vaněk Tomanů 
za g[runt] na kostel strážnický 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, 
odvedli je literátům stráž[nickým]. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Vaněk Tomanů 
za g[runt] na kostel strážnický 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, 
odvedeny lit[erátům]. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Vaněk Tomanů za 
g[runt] na kostel strážnický 1 zl. Zůstává při ouřadu, 
odvedený lit[erátům]. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Vaněk Tomanů za 
grunt na kostel strážnický 1 zl. Zuostává při ouřadu, odvedený 
lit[erátům]. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Vaněk Tomanů za 
g[runt] na kostel strážnický 1 zl 15 gr. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Vaněk Tomanů 
za rok 1611 a za rok 1612 na kostel strážnický 3 zl 15 gr. 
Z toho přijal Pavel Černý, hospodář kostelní 1 zl 15 gr a při 
ouřadu zůstávají 2 zl. Ty jsou odvedeny Janovi Frýdlovi, 
hospodáři. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového položil Vaněk Tomanů 
za grunt svůj 2 zl. Ty jsou dány Janovi Frýdlovi, hospodáři 
kostelnímu. 
             f 583b 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Vaněk Tomanů položil 
za grunt na kostel strážnicský hospodářům 3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Vaněk Tomanů položil za 
grunt posledních peněz na kostel strážnicský 1 zl 15 gr. Ten 
grunt jest zaplacený. 
 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Vaněk Tomanů prodal 
ten grunt Martinovi Prchlíkovi za 33 zl. Závdanku dal 3 zl, 
platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jura 
Lišků a Valenta Slezák SRSaN. 
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   Letha Páně 1623 za fojta Martina Liškového po smrti Martina 
Prchlíka prodán jest grunt ten Janovi Jurkovému za sumu 30 zl. 
Závdanku má dáti 1 R na kostel strážnický a platiti má po  
2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a 
odbývání povinností panských i obecních Jakub Hlucký, Mikuláš 
Tomanů a Jan Remšů SRSaN. 
   Letha 1624 za fojta Martina Lišky Jan Jurků položil 
závdanku 1 zl. Ten ouřad lhotský mají na kostel strážnický 
odvésti. 
   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska Jan Jurků položil za 
grunt na kostel strážnický 1 zl. Jsou vydány do Strážnice. 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka Jan Jurků položil za 
grunt na kostel strážnický 1 zl. Jsou vydány do Strážnice 
Janovi Šlechtovi, toho času purgmistru města Strážnice. 
   Letha 1631 za fojta ut s[upr]a Jan Jurků položil za g[runt] 
na kostel strážnický 1 zl. Ty přijal Martin Jankho, purgmistr 
toho času. 
             f 584a 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Jan Jurků položil za 
g[runt] na kostel strážnický peněz ročních, který p[an] Martin 
Jankho purgmistr strážnický přijal 1 zl. 
   Letha 1633 za fojta Martina Zákrska Jan Jurků položil za 
g[runt] na kostel strážnický 1 zl. Ty přijal p[an] Šimon 
Tesařů, purg[mistr] strážnický. 
   Letha 1634 za fojta Pavla Momáňa Jan Jurků položil za grunt 
na kostel strážnický 1 zl. 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jura Jurek položil syn 
Jana Jurkového na místě otce svého na kostel strážnický 1 zl. 
 
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Jura Jurkového, syn 
zůstalý, ujal ten grunt ut s[upr]a jakožto po otci svém, tak 
co se na něm dopláceti má komu náležeti bude ostatních peněz 
po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Martin Šulík, Mikuláš 
Matulů SRSAN. 
   Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Jura Jana Jurkového 
položil za grunt a ty přijal pan Martin Jankho, purgkmistr 
strážnický k obci městské 1 zl. 
   Leta 1638 za fojta Martina Šulíka Jura Jana Jurkového 
položil za grunt k obci města Strážnice a ten přijal pan 
purgkmistr Martin Mráz 1 zl. 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka Jura Jurkového položil 
za grunt k obci města Strážnice 1 zl. Ten zůstává za ouřadem 
tvarožnolhotským. 
           f 584b 
   Letha Páně 1646 za fojta Jana Pecha ujal ten grunt se vším 
příslušenstvím Jiřík Štípský od ouřadu tvarožnolhotského za 
summu tu, co se v dotčeném zápisu vyplatilo, aby tu ten Jiřík 
komuž náležeti bude doplatil, placení po 1 zl. Odevzdán za 
svobodný. Rukojmě postavuje Matouše Novotného a Matěje Sadila  
SRN. 
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   Letha Páně 1652 za fojta Václava Štípskýho prodali ouřad 
svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli po Jiříka Štípského Řehoř 
Zajka za summu tu, cožkoliv zaplaceného jest se vynajde a 
komužkoliv náležeti bude, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i 
obecní Matouš Kolesa a Martin Šulík S.R.S.a N.R. 
 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt z čtvrtí roli za 
s[ummu] 12 zlm bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný Matoušovi Volnému. Rukojmě za 
placení, povinnosti panské i obecní Jan Pecha, Jura Sadílek, 
Jíra Lipa SRSN. 
             f 585a 
   Letha Páně 1663 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Václava Zahradníčka prodán jest týž grunt po Matoušovi 
Volným Janovi Vachalcovi ze čtvrtí roli za summu 8 zlm bez 
závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm. 
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti 
panské i obecní Matěj Bochník a Matěj Hotových SRSN. 
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             f 591a 
82 Grunt Pavla Klimšova 
 
   Ten Pavel Klimšů má grunth z jednou štvrtí roli koupenou a 
k tomu od starodávna příslušenstvím za 140 zl, za kderejž od 
letha [15]93 vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních i 
s poraženejm dílem svejm po Anně manželky své na něj přišlým 
105 zl. A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 
pořadně po 6 zl – 35 zl. 
   Letha [15]94 položil Pavel Klimšů za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 5 zl. 
   Letha [15]95 Pavel Klimšů položil za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl a ostatek při s[va]tý[m] Václavě položiti 
má letha [15]96 3 zl. Ty tři zlaté náleží a sou do truhlice 
vloženy s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Pěnice. 
   Letha [15]96 položil Pavel Klimšů za grunth 6 zl. 
   Leta [15]97 položil Pavel Klimšů za grunt 6 zl. 
   Leta [15]98 položil Pavel Klimšů za grunt na s[irotky] 
n[ebožtíka] Vávry Pěnicového 6 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Pavel Klimšů 
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnice 6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Pavel Klimšů za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Pěnice ostatních 
peněz 3 zl. A tak má grunt svůj docela zaplacený. 
             f 591b 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky prodán grunt ze čtvrtí 
roli, pozůstalý po neb[ožtíkovi] Pavlovi Klimšovém, ze štyrma 
koňmi, ze dvěma krávami, ze dvěma telaty, z dobytkem svinským 
a ze štverými včelami, z vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, 
z vinohradem v Šumbercích Jírovi, synu téhož Pavla Klimšového, 
za summu 253 zl. Z toho sobě porazil dílu svého 56 zl 15 gr a 
tak zůstává dopláceti bratřím a sestře své 196 zl 15 g, 
placením od letha 1601 po 10 zl. Odevzdán za volný a svobodný.  
Rukojmě Jan Hynků, Jan Vávrů, Martin Lišků, Jan Jurků, Václav 
Dřímalů, Jíra Venhleďů, Bartoš Husáků, Bartoň Rožků, Jíra 
Myslivců S.R.S.A.N. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Klimšů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 8 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Klimšů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 5 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Klimšů 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 8 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra Klimšů 
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšova 10 zl. 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového ouřad lhotský prodali 
grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi i jiným 
hospodářstvím, též z vinohradem v Šumbercích, zůstalý po 
neb[ožtíkovi] Jírovi Klimšovým, Martinovi Klimšovýmu za summu 
214 zl 15 gr. Z toho sobě srazil dílu otcovského i po Markytě, 
sestře jeho zemřelé 75 zl 10 gr, ostatek dopláceti má bratřím  
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svým 139 zl 5 gr placením každého roku při Vánocích takto: za 
podsedek po 4 R a za vinohrad po 2 zl. 
               f 592a 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Křižanů, 
Martin Rabáků, Martin Kašparů, Martin Křižanů, Jíra Pěniců, 
Staněk Knápků S.R.S.A N. 
   Z toho gruntu a vinohradu náleží těmto: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Klimšového předních peněz  
89 zl 5 gr. 
   Martinovi Liškovému nápadu po Barboře sestře jeho, kterouž 
Jíra Klimšů za manželku měl 50 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Martin Klimšů za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 2 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Martin Klimšů za 
g[runt] 3 zl a za vinohrad 1 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla 
Klimšového, jest všeho 4 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Martin Klimšů 
za g[runt] 3 zl a za vinohrad 1 zl na s[irotky] n[ebožtíka] 
Pavla Klimšového, všeho 4 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Martin Klimšů 
za g[runt] 3 zl a za vinohrad 1 zl na s[irotky] Pavla 
Klimšového 4 zl. 
   Jakož náleželo Martinovi Liškovýmu na tomto g[runtě] po 
Barboře sestře jeho, kteráž měla za manžela Jíru Pavla 
Klimšového 50 zl, ty jest Martin Lišků prodal Martinovi Pavla 
Klimšového za hotových 8 zl. A tak Martin Lišků na tom 
g[runtě] nic nemá. 
   Martin Klimšů srazil sobě na tomto statku nápadu po 
Matějovi, bratru jeho zemřelém 32 zl 20 gr. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Martin za 
g[runt] a vinohrad na s[irotky] n]ebožtíka] Pavla Klimšového  
3 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Martin Klimšů za 
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 3 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Martin Klimšů položil 
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Klimšů položil za 
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových i za svého fojtství 
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového    
3 zl. 
             f 592b 
   Letha Páně 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Pavlů 
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 
peněz ročních 3 zl. 
   Letha 1619 za téhož fojta Martin Pavlů na svrchu psané 
sirotky za týž g[runt] položil 3 zl. 
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   Letha Páně 1623 fojt a starší prodali tento grunt po smrti 
n[ebožtíka] Martina Pavlového s vůlí a vědomím Kuny, vdovy 
pozůstalé po témž Martinovi Pavlovém, Martinovi Liškovému za 
summu 100 zl. Závdanku dal 10 zl, ty přijala Kuna vdova a 
platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních 
Jakub Hlucký, Jan Remšů a Martin Bránecký S.R.S.a N. 
   Jakož jest nadepsané Kuně po Martinovi Pavlových zůstalé 
vdově na tomto gruntě na posledních penězích odebírání 
náleželo 68 zl 15 gr, ty jest prodala Martinovi Liškovému za 
hotových 9 zl. A tak již ta Kuna na tomto gruntě nic více nemá 
a Martin Lišků toliko na sirotky Pavla Klimšového 21 zl 15 gr 
dopláceti má. 
   Zuzanna, manželka po nebožtíku Janovi, synu Pavla 
Klimšového, jakž všichni dotčení na Pavla Klimšového dopláceti 
měli, totiž 21 zl 15 gr, takové peníze jest prodala Martinovi 
Liškovému za hotových 5 zl. A tak již těm sirotkům Klimšovým 
tu nic více náležeti nebude a Martin Lišků má tenž grunt 
zouplna a docela zaplacený. 
 
   Letha Páně 1635 za fojta Martina Šulíka po smrti 
n[ebožtíka] Martina Lišky Jan Kolesa pojmouc sobě za manželku 
jeho Dorotu a ona Dorota do téhož statku jej přijímajíc, 
kterýž ze čtvrtí roli a s podsedkem, čtyrmi koňmi a se vším 
jinším hospodářstvím příslušející[m] za 100 zl poručen Dorotě  
po manželu jejím jest, ona ho v tom tak jako sama mocnejm 
hospodářem činí, majíc ho zaplacený. Odevzdán za volný. 
Rukojmě za povinnosti panské a obecní odbejvání Václav Rožek a 
Martin Šulů S.R.S.N. 
             f 593a 
   Letha 1640 za fojta Martina Šulíka a starších jeho jest ten 
grunt zase po smrti n[ebožtíka] Jana Kolesa ze čtvrtí roli, 
s třemi koňmi, jednem vozem, dvěma bránami, pluhem a jinšími 
všechněmi příslušenstvím od starodávna k němu přináležejícími 
Martinovi Liškovému prodán za summu 80 zl bez závdanku, 
placením každoročně po 3 zl komu náležeti bude. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za g[runtu] placení a povinnosti 
panské i obecní Jan Pechů a Martin Zákrsek SRSaN. 
 
   Leta 1641 za fojta Kašpara Kopcového ten grunt svrchu psaný 
prodán jest zase od ouřadu Matoušovi Kolesovému za svrchu 
psanou summu, a to za 80 zl bez závdanku, platiti jej má 
každoročně po 3 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za 
všelijaké povinnosti JHM a jinších i placení gruntu Martin 
Stehlík a Martin Uhlíř SRSN. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla položil Matouš Kolesek za 
g[runt] svůj do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Lišky 2 zl. 
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             f 600a 
83 Grunt Jana Pavlového 
 
   Letha Páně [15]91 prodán jest grunth po nebož[tíku] Pavlovi 
Bartoňovi zůstalý Janovi synu jeho za 100 zl. Tu summu platiti 
má podle zápisu kněh sirot[čích] od letha [15]91 při Vánocích 
pořadně po 4 zl. 
   Letha [15]91 i za letho [15]92 položil Jan Pavla 
Bartoňového 8 zl. Ty sou dány Kači sestře jeho. 
   Letha [15]93 položil Jan vejš psaný 4 zl. Ty komu sou dány, 
v rejstřích sirot[čích] j[es]t doloženo. 
   Rukojmě za zaplacení gruntu Blažek Jírů, Tomáš K[a]rpanů, 
Martin Duchků Fráňového, Štěpán Kovářů, Jan Jírů, Jakub 
Šustalů, Jíra Vítků a Václav Venhledě S.R.S.N. 
   Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 4 zl. Sou dány Kateřině n[ebožtíka] Pavla 
Bartoňového. 
 
   Letha [15]95 ten grunt vejš psaný koupil Jan Jíry Husáka 
s tím se vším, což k tomu gruntu náleží, za summu 46 zl 15 gr. 
Závdanku položil Kubovi Sýkorovému 20 zl a ostatek dopláceti 
zůstává Kateřině n[ebožtíka] Pavla Bartoňového jí samé 26 zl  
15 gr.             
  f 600b 
Ty pokládati má od letha [15]95 při Vánocích pořadně po 4 zl. 
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan 
Jurků, Matěj Jana Křižanových, Jan Holuše, Jan Cagalů S.R.S.N. 
   Letha [15]95 položil půl summy za grunth peněz 
purgkrechtních  2 zl, ostatek o s[va]tý[m] Václavě položiti má 
letha [15]95. 
   Letha [15]96 položil Jan Husáků za grunth peněz 6 zl. 
   Leta [15]97 položil Jan Husáků za grunt 4 zl. Ty přijal 
Holomek na dluh. 
   Leta [15]98 položil Jan Husák za grunt svůj 4 zl. Ty přijal 
Abraham Holomek Žid podli odvodu Martina Zajíčka 4 zl. A tak  
ještě Abrahamovi Holomkovi náležeti bude na tomto gruntu podle 
lejster sirotčích při statku 48 najde se 10 zl 15 gr. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan Husák za 
grunt svůj Holomkovi Židu 4 zl. Zůstávají při ouřadu, sou 
vydány Holomkovi Židu. 
                 f 601a 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového prodán podsedek ut 
s[upr]a ze čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Bartošovi 
Husákovýmu za summu 100 zl. Z toho sobě srazil, což na něj po 
s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Husákova, zemřelém strýci jeho,  
přišlo dílu 94 zl 15 gr. A tak mimo poražení dílu toho zůstává 
ještě doplatiti summy 1 zl 15 gr, ty náležejí Holomkovi Židu, 
placením od leta 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě Jíra Myslivců, Jan Tomků S.R.S.N. 
   Téhož letha ut s[upr]a položil Bartoš Husáků za grunt 4 zl. 
Ty přijal Holomek Žid z Strážnice. 
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   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Bartoš Husáků za 
grunt Holomkovi Židu z Strážnice ostatních 2 ½ zl. A tak grunt 
zaplacený má. 
 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Bartoš vejš psaný prodal 
pro potřebu svou na tomto gruntě svém zaplaceném cechmistrům 
ševcovským do Strážnice summy 60 zl za hotových 15 zl, 
placením od letha 1602 po 4 zl. Rukojmě za to Jan Pěnice, 
Pavel Rožků, Jan Zajíček, Vašek Hynků S.R.S.A N. 
   Letha 1602 za fojta Jan Tomkového položil Bartoš Husáků za 
grunt cechmistrům ševcovským 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Bartoš 
Husáků za g[runt] cechmistrům ševcovským 3 zl. 
    
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového Bartoň Husáků prodal 
podsedek ze čtvrtí roli činžovou Martinovi Hynkovému za summu 
130 zl. Závdanku dal 17 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po  
4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu a   
povinnosti panské Jan Tomků, Jan Jurků, Vašek Hynků, Vaněk 
Tomanů S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Martin Hynků za 
g[runt] 4 zl. 
   Jakož náleželo Bartoňovi Husákovi na tom gruntě posledních 
57 zl, takové peníze prodal Martinovi Hynkovému za hotových    
14 zl 7 ½ gr. A tak týž Bartoš na tom gruntě nic nemá. 
             f 601b 
   Martin Hynků zemřel a podsedek napřed psaný i s tím, což na 
něm zaplatil, Markytě vdově po něm zůstalé, poněvadž ona dítky 
i manžela svého předědila, nápadem jest připadl. Toliko bude 
povinen Václav Škrachů, nynější manžel její, za týž podsedek, 
což se za něj ještě dopláceti zůstává, totiž summy 52 zl 
cechmistrům ševcovským do Strážnice vyplniti, placením od 
letha 1608 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě 
Václav Vlků, Matěj Vlků, Václav Křižanů, Martin Jan Remšů 
S.R.S.A N. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Václav Škrachů 
za grunt cechmistrům ševcovským 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Václav Škrachů 
za grunt cechmistrům ševcovský[m] 4 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Lišky položil Václav Škrachů za 
g[runt] cechmistrům ševcovským 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Vácslav za 
g[runt] cechmistrům ševcovským 4 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového položil Václav za 
g[runt] cechmistrům ševcovským 4 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového položil Václav 
Škrachů za g[runt] cechmistrům ut s[upr]a 4 zl. 
   Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Václav Škrachů za 
g[runt] cechmistrům ševcovským do Strážnice 3 zl. 
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   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Václav Škrach položil 
za grunt cechmistrům ševcov[ským] peněz 5 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Václav Škrach položil za 
grunt cechmistrům ševcovským strážnický[m] 3 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Václav Škrach položil 
za grunt cechmistrům ševcovským 4 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Václav Škrach položil 
za g[runt] cechmistrům ševcovským 4 zl. 
 
   Letha 1630 za fojta Václava Rožka Václav Škrach prodal ten 
g[runt] ze čtvrtí roli činžovou Martinovi Stehlíkovému za 
summu 130 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl a 
z toho, což Václ[lav] Škrach na něm zaplaceného měl, Martinovi 
ut s[upr]a dobrovolně 40 zl pustil a daroval. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Blažků a Jan Gazárků  
S.R.S.A N. 
             f 602a 
   Letha 1632 za fojta Martina Zákrska Martin Stehlíků položil 
za g[runt] cechmistrům ševcovským do Strážnice peněz ročních  
1 zl. 
   Letha 1633 za fojta ut s[upr]a Martin Stehlíků položil za 
g[runt] cechmistrům ševcovským do Strážnice 1 zl. 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíka Martin Stehlík položil 
za grunt cechmistrům strážnickejm 1 zl.  
   Letha 1636 za fojta Martina Zákrska Martin Stehlík položil 
za grunt cechmistrům strážnickejm ševcovským 1 zl. 
   Letha 1637 za fojta Pavla Momáňa Martin Stehlík položil za 
grunt cechmistrům ševcovským města Strážnice 1 zl. 
   Letha 1639 za fojta Jana Pechového Martin Stehlík položil 
za grunt 1 zl. Ten sou přijali cechmistři ševcovští města 
Strážnice. 
   Letha 1645 za fojta Adama Smůla Martin Stehlík [položil] za 
g[runt] svůj peněz 1 zl do cechu ševcovského, který ouřad 
tvarožnolhotský přijal. 
 
   Letha 1652 za fojta Václava Štípského Martin Stehlík 
zemrouc a prodali fojt a starší Matějovi Šílkovi zeti svému za  
summu tou, což na něm a komu náležeti bude svrchu psaný grunt 
se čtvrtí roli, placení ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a  
svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. a obecní 
Matouš Kolesa a Václav Frantíkh S.R.S.a N.R. 
                 f 602b 
   Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za 
fojta Jana Pecúcha prodán jest týž grunt z čtvrtí roli za 
summu tu, což na něm zaplaceno jest, platiti má každoročně 
komu náležeti bude po 1 zl Václavovi Palutovi. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i 
obecní Jan Pecha, Jan Starý SRSAN. 
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             f 608a 
84 Grunt Mikoláše Sečkaře 
 
   Letha 1580 Mikoláš Sečkař koupil podsedek svůj Od Jíry 
Rumpála za 42 zl, za kterýž závdanku a peněz purgkrechtních 
vyplnil 13 zl 12 gr. A ostatek dopláceti zůstává osobám níže 
psaným, a to takto: 
   Sirotkům nebožtíka Jíry Rumpála 20 zl. Ty sou všecky 
zadržalé a za ním zůstávají. 
   Sirotkům nebož[tíka] Ondry Sedláka 8 zl 18 gr. Na to jim 
zadržel 3 zl. 
   A ostatek od letha [15]94 platiti má při Vánocích po 3 zl. 
   Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Více týž Václav položil na zadržalé 
peníze 1 zl. 
 
   J[es]t pusté, má se stavěti a prodati. 
 
   Letha Páně 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali 
podsedek ut s[upr]a Martinovi Rozinkovi za summu 6 zl bez 
závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě Zlesa Jan, Jan Štěpanský SRSAN. 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Martin Rozinků prodal 
podsedek svůj Staňkovi Brněnskému za summu 6 zl. Závdanku mu 
dal 2 zl a ostatek platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný  a 
svobodný. Rukojmě Pavel Rožek a Zlesa Jan SRSAN. 
             f 608b 
   Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Staněk Brněnský 
prodal grunt ten Martinovi Běhačovi za 6 zl bez závdanku, 
platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Zlesa Jan. 
 
      Pustý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      190 
             f 617a 
85 Grunt Janka Pastejře 
 
   Letha [15]92 Jan Pastejř koupil podsedek od Štěpána 
Škodového za 23 zl, závdanku dal Štěpánovi 3 zl a platiti má 
od letha [15]93 při Vánocích po 1 zl. Ta spravedlnost náleží 
osobám těmto: 
   Sirotkům neb[ožtíka] Jana Havlového 9 zl. 
   Holomkovi Židu 11 zl. 
 
   Letha [15]93 položil Janek Pastejř sirot[kům] nebož[tíka] 
Jana Havlova 1 zl. Ten přijali starší. 
   Letha [15]94 položil Jan Pastejř za grunth svůj peněz 
purgkrechtních 1 zl. 
   Letha [15]95 položil Pastejř půl peněz 15 gr, ostatek o 
s[va]tý[m] Václavě dáti má letha [15]96. 
   Letha [15]96 položil Pastejř za grunth peněz 1 zl. 
   Leta [15]97 položil Janek Pastýř za podsedek svůj 1 zl. 
 Leta [15]98 položil Janek Pastejř za podsedek svůj na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havlova 1 zl. 
             f 617b 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového Jan Pastýř prodal 
podsedek Bartoňovi Husákovi za summu 30 zl. Závdanku jemu dal  
3 zl a platiti má od letha [15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za 
volný a svobodný. Rukojmě za platcení [a] opravu gruntu, 
povinnosti J.M.Páně Jan Hulínský, Jan Jistého, Vašek Hynků 
S.R.S.N. 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Bartoň Husák za 
grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Havlova 2 zl. Z toho 
ujal Janek Pastýř 1 zl a na s[irotky] Jana Havlo[va] 1 zl. 
  
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového Bartoš Husáků prodal 
podsedek svůj obci lhotské na pastýřskou chaloupku za 30 zl. 
Závd[anku] jemu dali 5 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po 
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě všecka obec. 
Act[um] ut s[upr]a. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položila obec lhotská za 
pastýřskú chalúpku 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] 
Jana Havlova 1 zl a Jankovi Pastýři dáno 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položila obec lhotská za 
pastýřskou chaloupku Jankovi Pastýři 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položila obec lhotská za 
pastýřskou chaloupku Jankovi Pastýři 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položila obec 
lhotská za pastýřskou chaloupku Jankovi Pastýři 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položila obec 
lhotská za pastýřskou chalupu Jankovi Pastýři 2 zl. 
 
      Pusté místo 
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   Leta Páně 1615 z dovolením p[ana] Tobiáše Purgkrábka, 
ouředníka na Strážnici, fojt a starší lhotečtí prodali ten 
požár pustý Martinovi Hanákovému za summu 7 zl bez závdanku, 
platiti má počna leta 1617. A když peníze klásti bude, má také 
všelijaké povinnosti JM Páně, roboty a což obecního 
spravovati. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoň 
Svorňových a Vávra Šmůl SRSN. Těch 7 zl náleží obci. 
                 f 618a 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Martin Hanák položil 
za g[runt] obci lhotské 1 zl. 
 
        Pusté 
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             f 627a 
86 Grunt Jíry Práskala 
 
   Ten grunth Jíry Práskala jest koupen i z vinohradmi dvěma 
na krátkej straně v Pomykalce za 80 zl. 
   Náleželo summy Židovi Holomkovi do Strážnice dopláceti    
10 zl. A sirot[kům] nebož[tíka] Adama Kokotového dvěma Anně, 
Alžbětě a Oršile, mateři jejich, 70 zl. Těch 10 zl vejš 
psaných jest Jíra, otčím těch sirot[ků], tomu Židu zaplatil. A 
mimo to dílu Oršily manželky své Jíra výš psaný srazil 23 zl 
10 gr. A ostatek 46 zl 20 gr majíce Anně a Alžbětě po 4 zl při 
Vánocích pokládati. 
   Ty jest za sebou zadržel s příčiny té, že ty dva sirot[ky] 
smrti při sobě dochoval, pravíce k tomu nápadu po nich zůstalý 
spravedlnost jmíti. I poněvadž také jiní nápadníci a přátelé 
k dotčené spravedlnosti po nebož[kách] Anně a Alžbětě ohlašují 
se, právo a spravedlnost jmíti praví, i kdož k tomu nápadu 
lepší právo jmíti bude a to prokáže, ten toho vzíti má. 
             f 627b 
   Letha [15]96 jakož j[es]t sirotkům napřed psaným 
spravedlnosti náleželo 46 zl 20 gr, i poněvadž j[es]t Pán Bůh 
všemohoucí ty sirotky z tohoto světa povolati ráčil, ta 
spravedlnost j[es]t osobám níže psaným podle usouzení připadla 
takto: 
   Mateři těch sirotků, poněvadž ona smrti ty sirotky 
dochovala, 26 zl 20 gr. Ty jest Jíra Práskalů po manželce své, 
mateři těch sirotků, srazil. 
   A Janovi Rabákovi též připadlo po těch nápadnících jakožto 
strejci jejich vlastním 20 zl. Ty jemu Jíra Práskalů od 
leth[a] [15]97 po 1 zl vyplniti má. 
   Letha [15]97 přijato od Jíry Práskala za grunth, který 
Rabák přijal 1 zl. 
   Leta [15]98 přijato od Jíry Práskala za grunt svůj 1 zl. Ty 
přijal Jan Rabák. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jíra Práskal 
za grunt svůj Janovi Rabákovi 1 zl.  
   Letha 1600 za fojta Martina Lišky položil Jíra Práskal za 
grunt 1 zl. 
   Z toho podsedku předních peněz vyplniti se má za dluh 
n[ebožtíka] Jana Rabáka do peněz sirotčích míšených, což se 
z regimenu našlo 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jíra Práskal za 
g[runt] do peněz sirotčích míšených na dluh n[ebožtíka] Jana 
Rabáka 15 gr. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry 
Práskala za g[runt] na dluh Rabáčků do peněz sirotčích 
míšených 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Práskal za 
grunt Jana Rabáka synu Martinovi 1 zl.   
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             f 628a 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového položil Jíra Práskal za 
grunt Jana Rabáčka synu Martinovi 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového položil Jíra Práskal 
za g[runt] Martinovi neb[ožtíka] Jana Rabáčka 2 zl. 
   Jakub Matěje Burjanových pojmouc sobě manželku po 
n[ebožtíkovi] Jírovi Práskalovi jí platiti povinen bude. 
 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového Jakub Burjanů prodal 
podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Zlesa Janovi za tu 
summu, což na něj dopláceti pozůstává, totiž 10 zl 15 gr  
2 den, placením po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. 
Rukojmě za něj Jíra Koželuhů, Jakub Burjanů slíbili rukou 
společní a nerozdílnú. 
   Téhož letha ut s[upr]a  položil Zlesa Jan za g[runt] 
nápadníkům neboštíka Jana Rabáčka peněz 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Zlesa Jan položil za 
grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Jana Rabáčka peněz 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Zlesa Jan položil za grunt 
svůj nápadníkům n[ebožtíka] Jana Rabáčka 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Zlesa Jan položil za 
grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Jan Zlesa položil za 
g[runt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Rabáčka 1 zl. 
 
   Letha 1624 za fojta Martina Liškového po smrti Jana Zlesa 
týž fojt Martin Lišků spolu z svými radními prodali ten grunt 
Jakubovi Tesařovi za summu 6 zl. Závdanku při odevzdávce dal, 
kterýž přijali obec lhotská 1 zl a ostatek platiti má po 1 zl. 
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Hanák a Jíra 
Nováků S.R.S.a N. 
 
   Letha 1629 za fojta Martina Zákrska prodán jest od ouřadu 
ten grunth požár Michalovi Michálkovému za 10 zl bez závdanku, 
platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. 
Rukojmě za placení a jiné všelijaké povinnosti Valenta Kubů a 
Jan Háků S.R.S.a N. 
             f 628b 
   Letha 1636 za fojta Martina Šulíka prodali týž grunt ut 
s[upr]a fojt a starší Mikulášovi Matulovému, jenž jest požár,  
za 16 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za 
opravu, placení gruntu [a] povinnosti panské [i] obecní 
odbejvání Václav Františ a Jan Tomků SRSN. 
 
          Pusté 
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             f 638a 
87 Grunt Vávry Střeblovskýho 
 
   Ten grunth jest letha [15]96 prodán od Matěje Juráka se 
čtvrtí roli za 42 zl. Závdanku položil obci lhotské 4 zl a 
Mackovi 2 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]97 po 2 zl 
– 40 zl. Z toho náleží obci lhotské, kteréž jim Matěj Juráků 
odvedl 25 zl 2 ½ gr a témuž Jurákovi náležeti bude na 
posledních penězích 14 zl 7 ½ gr. Rukojmě za placení, opravu 
gruntu i povinnosti panské Bartoň Martinků, Macek Hodrlů, Jan 
Kovář S.R.S.N. 
   Letha 1598 položil Vávra Střeblovský za grunt k obci 
lhotské purkrechtních peněz 2 zl. 
 
   Letha [15]99 Vávra Střeblovský prodal grunt ze čtvrtí roli 
Janovi Ondrušovýmu za sumu 42 zl. Závdanku jemu dal při 
odevzdávce 4 zl a jakož Vávrovi Střeblovskýmu ještě náleželo   
4 zl, ty jest Janovi Ondrušovýmu pustil, ostatek platiti má od 
letha 1599 po 2 zl až do vyplnění tej sumy. Odevzdán za volný 
a svobodný. Rukojmě Vávra Krkavec, Martin Zajíčků, Jan Kovář a 
Vávra Střevlovský S.R.S.N. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového položil Jan 
Ondrušových za grunth svůj obci lhotské 2 zl. 
   Jakož náleželo Jurákovi na tomto gruntě posledních peněz  
14 zl 7 ½ gr, takové peníze prodal obci lhot[ské] za hotové 
peníze 2 zl. A tak týž Jurák na tom gruntě nic nemá. 
 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového prodán grunt ut 
s[upr]a ze čtvrtí roli od fojta a starších zůstalý odběžný po 
Janovi Ondrušovém Matějovi Hladnýmu za summu 32 zl, to což za 
něj dopláceti jest. Závdanku dal obci lhotské 1 zl, ostatek 
platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Martin Outerků, Vašek Ožeha, Filip Petrových    
S.R.S.A N. 
             f 638b 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového fojt a starší 
prodali podsedek ze štvrtí roli, z kterého ušel Jíra 
z Jastřebic, Klimšovi Hodrlovému za tu summu, což jest 
dopláceti, totiž za 35 zl bez závdanku a platiti má od letha 
1605 po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za 
opravu a povinnosti panské Jan Mikulášů, Filip Manů S.R.S.N. 
 
     Pustý místo 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového starší prodali požár 
ut s[upr]a ze čtvrtí roli Pavlovi Kozubovému za summu 14 zl 
bez závdanku, platiti má od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Škřivánek, Mikuláš Krakovský 
SRSAN. 
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   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Pavel Kozub prodal 
ten grunt se čtvrtí roli Janovi Babulovému za sumu 14 zl bez 
závdanku, placení od letha 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě Pavel Tesař a Valenta Slezák SRSN. 
 
         Pusté 
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             f 650a 
88 Pastýřský(!) chaloupka obecní 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Klimšového fojt a starší 
lhotští prodali pastýřský(!) chaloupku obecní Janovi Pěnicovi 
za summu 25 zl. Závdanku jim dal 2 zl a platiti má od letha 
1600 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Řehoř 
Slovák S.R.S.N. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového položil Jan Pěniců za 
chalupu obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového položil Jan Pěniců za 
chalupu obci lhotské 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového položil Jan Pěniců 
za chalupu obci lhotské 1 zl. 
 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého prodán ten podsedek od 
fojta a starších Martinovi Hanákovi za summu 7 zl bez 
závdanku, platiti má počna leta 1617 po 1 zl. Odevzdán za 
volný a svobodný. Rukojmě Bartoň Svorňů a Vávra Tesař SRSN. 
 
      Pusté    
    
             
 
 
      
       
                
             
                             
                        
          
                 
                                 
                              
______________________________________________________________ 
 
Kniha purkrechtní obce Tvarožná Lhota, Moravský zemský archiv 
v Brně, fond C 17, inv. č. 394. 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, duben 2004. 
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                 K n i h a   h o r e n s k á 
 
   Lhoty Tvarožnej na horu Šumberk koupená 
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      2 
 
(Začátek chybí) 
 
               f 8a 
Nápad vinohradu Janovi Otickému po otci jeho Jakubu Otického 
 
   Letha Páně 1625 za horného Vácslava Rožkového tento 
vinohrad štvrt achtele, kterýž nápadem přišel Janovi Otickému 
po Jakubovi otci jeho jest odevzdán a jemu náleží. Což jest 
pak na tom vinohradě Jakub Otický otec jeho měl zaplaceného, 
to jest přišlo nápadem na něho, totiž 45 zl, a ještě platiti 
se má z toho vinohrada Jakubovi Valokejch do Novej Vsi 35 zl, 
ostatek platiti se má podle hory práva po 2 zl. Rukojmě za 
dílo i placení toho vinohrada Mikuláš Mlýnků, Jura Šlejškův 
S.R.S.N. 
   Leta Páně 1626 položil Jan Jakubů za vinohrad 2 zl 15 gr. 
Ty přijal Jakub Valoký v neděli družebnú z Novej Vsi. 
   L[eta] 1627 za horného Václava Rožkového položil Jan Jakuba 
Otického za vinohrad svůj 1 zl 5 groší. Ty přijal Jakub Valoký 
z Novej Vsi. 
   Letha 1631 za horného Martina Lišky položil Jan Jakubů za 
vinohrad svůj 1 zl. Ty peníze přijal Jan krejčí do Skalice. 
   Letha 1632 za horného Martina Lišky položil Jan Jakubů za 
vinohrad svůj 1 zl. Přijal ty peníze Jan krejčí z Skalice. 
   Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Jan Jakubů za 
vinohrad svůj 1 zl 15 gr. Ty peníze přijal Jan krejčí  
z Skalice. 
   Letha 1634 za horného Martina Zákrska položil Jan Jakubů 
z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zlm 15 gr. Ty přijal Jan krejčí 
z Skalice. 
   Letha 1635 za opuřadu Martina Zákrska položil Jan Jakubů   
z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jan krejčí  
z Skalice. 
               f 8b 
   Leta 1636 za horného Martina Zákrska položil Jan Jakubů  
z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jan krejčí ze 
Skalice Jan Ryzek. 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan 
Jakubů z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal krejčí  
z Skalice Jan Ryzek. 
   Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan 
Jakubů z Lideřovic za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal krejčí  
z Skalice Jan Ryzek. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      3 
               f 9a 
   Leta 1647 za horného Martina Stehlíka skúpila Zuzana peníze 
od Pavla Fojtíka, kteréžto nápadem přišly po Adamovi Tesarovém 
a tak za 6 zlm skúpil 19 zlm, kdešto Zuzana Pechových má 
vinohrad v hoře Šumberku zaplacený a nikomu v ničemž závadný 
není. 
 
   Letha 1663 za horného Mikuláše Liškového s povolení[m] 
vrchnosti koupil jest Pavel Škrobáček po neboštíkovi Mikulovi 
(příjmení nečitelné, škrtnuto Pechových) půl achtele vinohradu 
v Šumbercích [za] 25 zlm a tak vedle hora práva na letha má 
platit 1 zlm. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu Jan 
Liška a Jan Rosík rukú svou společ[nou] a nerozdílnou. 
Závdanku dal 1 zlm. 
   Letha 1664 za horného Jiříka Lipového položil za vinohrad 
svůj Pavel Škrobáček 1 v[ědro] vína. To přijato do důchodů JMH 
1 zlm 30 kr. 
   Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky položil Pavel 
Škrobáčekh za vinohrad svůj 1 v[ědro] vína ve 3 zlm. To 
přijato do důchodů JHM 3 zlm. 
   Letha 1666 za horenství Pavla Škrobáčka dal Pavel Škrobáček 
do důchodů JHM 1 v[ědro] vína 3 zlm. 
   Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka dal Pavel Škrobáček 
za vinohrad svůj 1 v[ědro] 2 zlm. To víno jest vzato do 
důchodů JHM. 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky Pavel Škrobáč[ek] 
dal za vinohrad svůj 1 vědro vína do důchodů JHM 2 zlm. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Pavel Škrobáček 
dal do důchodů JHM 2/4 čtvrti [vína] 1 zlm 30 krej. 
               f 9b 
   Letha 1670 za horenství Mikuláše Hořínky pustil jest Pavel 
Škrobáček synu svému Ondrovi čtvrt achtele vinohradu, na 
kterýžto vinohradu má vyplaceného 7 moravských zlatých, ještě 
má platit 9 ½ zlm do důchodů JHM. Rukojemníci Mikuláš Hořínků 
a Mathúš Vítkův RSN. 
   Leta Páně 1679 za horenství za ouřadu Jana Blákory ujímá se 
Martin Straka štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku, který 
jest odběžný po neb[ožtíku] Ondrovi Škrobáčkovi, z kterého 
náleží 9 ½ zl[atého] moravského do důchodů Jeho Milosti 
Hraběcí. A tak jest Martinovi Strakovi odevzdán. To se stalo 
den svatého Jošta. Rukojmeníci na to Ondra Zahradník, Matěj 
Markrabský sl[íbili] ru[kou] ne[rozdílnou]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      4 
              f 10a 
Kup Adama Florianového od Matěja Křižanového 
 
   Letha Páně 1618 v neděli 25. Novembris prodal Matěj 
Křižanů, toho času horný, z dovolení vrchnosti, toho času 
ouředníka pana Thobiáše Purgkrábka strážnicského, čtvrth 
achtele vinohradu v Šumbercích, oulehly po Jurovi Šaškovým, 
Adamovi Florianovi za summu 6 zl a platiti nemá, až se psáti 
bude letha 1621, má jej potom platiti po 1 zl a ta summa po 
zběhlým platiti se bude na J.M. Pána. Odevzdán jest mu za 
volnej horným vejš psaným z dovolením vrchnosti. R[ukojmě] za 
dílo i placení Matouš Jochemů a Martin Blákorů S.R.S. 
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              f 13a 
Kup Mikoláše Pyskatého od Vítka Tichýho 
 
   Letha 1618 v neděli první v advent za horného Matěje 
Křižana prodal Vítek Tichý půl achtele vinohradu v Šumberku 
Mikolášovi Pyskatýmu za summu 22 zl, na placení po 1 zl. 
Zavdal Mikoláš Vítkovi 24 gr a co zaplatil na něm, to pustil, 
totiž summy 2 zl 6 gr. R[ukojmě] za dílo i placení Jan Jambor 
a Mikula Munčeků S.R.S. 
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              f 17a 
Kup pana Jakuba Šanthele od Matěje Bešťáka 
 
   Letha Páně 1619 na den památky s[va]té Doroty za ouřadu 
horenskýho Matěje Křižanového prodal Matěj Bešťák čtvrt 
achtele vinohradu svého v Šumbercích panu Jakubovi Šanthelovi, 
toho času rektorovi na Vrbovce, za summu 30 zl. Zavdal pan 
Jakub Matějovi Bešťákovi 6 R při kupu, na placení podle hory 
práva po 3 zl. R[ukojmě] za dílo i doplacení téhož vinohradu 
Matěj Křižanů a Adam Vítka Koliánového z Starého města 
Hradiště S.R.S. nerozdílnou. A ta suma náleží Matějovi 
Bešťákovi. 
 
   Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového prodal jest 
vinohrad výše psaný v hoře Šumberku čtvrt achtela Martinovi, 
synu Jury Pechového, z dovolením vrchnosti za sumu 4 zlm na 
placení podle hory práva po jednom zlatém. R[ukojmě] za dílo i 
doplacení téhož vinohradu Adam Šmulův, Jan Rožků slíbili 
r[ukou] společnou a nerozdílnou. Ta summa bude náležeti k obci 
lhotskej. 
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              f 17b 
Kup Jakuba Chvalinovské[ho] ze Vnorov od Jana Čejkovského 
 
   Letha Páně 1625 v druhou neděli postní za horného Vácslava 
Rožkového koupil jest půl achtele vinohradu v hoře Šumberku 
Jakub Chvalinovský od Jana Čejkovského za summu tu, co se 
v rejstřích dopláceti vyhledá, Martinovi Kašparových a co Jan 
Čejkovský zaplaceného má, totiž summy 14 zl 15 gr, to jemu 
Jakubovi Chvalinovskému všecko pouští, ostatek co se najde 
doplatiti jest povinen Martinovi Kašparovému, taky platiti se 
má podle hory práva po 2 zl. R[ukojmě] za dílo i placení toho 
vinohrada Jura Žák ze Vnorov a Jan Jakubů z Lideřovic slíbili 
rukou společnou a nerozdílnou. 
   L[eta] 1627 za horného Václava Rožkového položil Jakub 
Chvalinský za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Martin Kašparů  
z Radějova. Ten vinohrad jest prodán za sumu 35 zl. 
   Letha 1634 za horného Martina Zákrska položil Jakub 
Chvalinský ze Vnorov za vinohrad svůj 3 zlm. Ty přijal Martin 
Kašparů z Radějova. 
   Letha 1635 za úřadu Martina Zákrska položil Jakub 
Chvalinský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zl. Ten přijala 
manželka n[ebožtíka] Martina Kašparového z Radějova. 
   Letha 1636 za ouřadu Václava Fojta horného položil Jakub 
Chvalinský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijala 
manželka n[ebožtíka] Martina Kašpárka z Radějova. 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jakub 
Chvalnovský z Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijal Eliáš 
Tovačovský na místě manželky svej. 
   Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jakub 
Chvalnovský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijal Eliáš 
Tovačovský na místě manželky svej. 
              f 21a 
   Leta 1639 za ouřadu Martina Zákrska položil Jakub 
Chvalnovský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijal Eliáš 
Tovačovský z města Strážnice ma místě manželky svej. 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jakub 
Chvalnovský ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ten přijal Eliáš 
Tovačovský z města Strážnice na místě manželky svej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      8 
              f 21b 
Kup Václava Františkového od Mikuláše Mlýnka 
 
   L[eta] 1629 prodal Mikuláš Mlýnků štvrt achtele vinohradu 
v hoře Šumberku Václavovi Františkovýmu za sumu 2 zl bez 
závdanku [na] pů[l] vína, po čem pod horú bude, jeden každý 
pro svůj díl náčiní sobě chystat. Rukojmě za něj, za toho 
Václava za dílo i za placení Jan Kolesa, Jura Vykúkal slíbili 
rukú společnú a nerozdílnú po vinobraní. Stalo se za horného 
Martina Liškového. 
   Letha 1632 položil Václav Františků za vinohrad svůj 4 zl. 
Ty peníze přijal Mikuláš Mlýnek z Strážnice za horného Martina 
Lišky. 
 
   Letha 1632 prodal Václav Františků [vinohrad] Řehořovi 
Ščerbovi za sumu 27 zlm a což Václav zaplatil na tom 
vinohradu, to jemu pustil. Rukojmě za dílo a placení toho 
vinohradu Jura Vykúkal, Václav Františků slíbili rukú společnú 
a nerozdílnú platiti za horného Martina Lišky. Ta suma bude 
náležet Mikulášovi Mlýnkovi. 
   Letha 1633 položil Řehoř za vinohrad svůj 2 zl 10 gr. To 
přijal Mikuláš Mlýnek za horného Martina Lišky. 
   Letha 1634 za horného Martina Zákrska ouřadu jeho položil 
Řehoř za vinohrad svůj 8 zl. Ten přijal Mikuláš Mlýnek [ze] 
Strážnice. 
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              f 22a 
Kup Jana Mikuláše Tomkového od Mikuláše Mlýnka za horného 
Mikuláše Lišky. 
 
   L[eta] 1629 prodal Mikuláš Mlýnek štvrt achtelu vinohradu 
Janovi Tomkovému za sumu 24 zl na pů[l] vína, po čem pod horú 
platiti bude jeden každý pro svú stranu, aby sobě náčiní 
chystal, po desátku. Rukojmě za dílo i za všelijaké povinnosti 
i placení Jan Kolesa, Martin Šulík slíbili rukú společnú a 
nerozdílnú. 
   Za horného Martina Lišky položil Jan Tomků za vinohrad svůj 
l[eta] 1633 4 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš Mlýnek. 
 
   Za horného Martina Lišky l[eta] 1634 prodal Jan Tomků 
vinohrad svůj svrchu psaný Řehořovi Ščerbovému za sumu 24 zl 
na placení půlvinným, ten nápad bude náležet všecken 
Mikulášovi Mlýnkovi a každý pro své víno náčin dát. Rukojmě za 
Řehoře Martin Zákrsek, Jura Vykúkal za dílo a placení toho 
vinohradu slíbili rukú společnú a nerozdílnú. 
   Letha 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Řehoř 
Štěrba za vinohrad svůj 7 zlm. Ty přijal Mikuláš Mlýnek [ze] 
Strážnice. 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Řehoř 
Štěrba za vinohrad svůj 15 zlm. Ty přijal Mikuláš Mlýnků [ze] 
Strážnice. 
              f 22b 
   Leta 1638 za ouřadu Martina Zákrska koupil jest Mikuláš 
Slušovský čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku od Řehoře 
Štěrby za sumu 15 zl 15 gr horní stranu za volný a svobodný, 
v ničemž nezávadný. R[ukojmě] za dílo Václav Fojtů, M[artin] 
Zákrsek s[líbili] rukú společnou a nerozdílnou. Jest jemu 
odevzdán výše psaným horným. 
   Leta 1645 za horného Martina Stehlíka poněvadč Pán Bůch 
ráčil povolati skrzeva prostředkem smrti Mikuláše Slušovského, 
že vdova toliko i ona budúce postavena v těškém kříži a 
v nemoci učinila před ouřadem kšaft a poručenství, jestliž by 
ji Pán Bůch ráčil povolati skrze prostředek smrti, porúčím 
svému bratrovi Janovi Studenému svú Annu dceru do zrostu 
její[ho] a tak dva kuse vinohradu, kterýž jest od Václava 
Zákrska z Kněžduba, druhý vinohrad v Šumberku štvrt achtele, 
kterýž jest od Řehoře Ščerby, a ty vinohrady nejsú nikomu 
v ničemž závadné, kdešto jich Mikuláš Slušovský zvrchu psaným 
lidem doplatil. 
   Leta 1645 za horného Martina Stehlíka poručila Zuzana, 
Slušovského Mikuláše n[ebožtíka] ze Vnorov, poručila Václavovi 
a Mikulášovi, Studeného synům, 2 Pomykalky. To jim poručila i 
budúc tetka, aby [je] užívali, kdešto sou zaplacené a nikomu 
v ničemž závadné. 
 
 
 



 

 

      10 
              f 23b 
Kup Jana Pechového o[d] Mikuláše Mlýnka 
 
   Za horného Martina Lišky l[eta] 1634 prodal Mikuláš Mlýnek 
achtel vinohradu Janovi Pechovému v hoře Šumberku, kterýž jemu 
nápadem po manželce jeho, pozůstalé po Martinovi Pavlovém, za 
sumu 70 zl na placení půlvínový, tak aby každý pro své náčin 
chystal. Závdanku dal Jan 3 zl, ten závdanek přijal Mikuláš 
Mlýnek. Rukojmě Václav Škrach, Šebesta Slezák, Jura Vykúkal 
slíbili rukú společnú a nerozdílnú za dílo a placení toho 
vinohradu. K tomu jest přidána jedna káď 15 věder dubová, 
kteráž náleží k tomu vinohradu. 
   Letha 1635 za horného Martina Zákrska ouřadu jeho položil 
Jan Jury Pechového za vinohrad svůj 20 zl. Ty přijal Mikuláš 
Mlýnek [ze] Strážnice. 
   Letha 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan 
Pechů za vinohrad svůj 15 zl mora[vských] 15 gr. Ty přijal 
Mikuláš Mlýnek [ze] Strážnice. 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan 
Pechů za vinohrad svůj 27 zlm. Ty přijal Mikuláš Mlýnků [ze] 
Strážnice. 
   Leta 1641 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan 
Pechů ostatních peněz 6 zlm. Ty přijal Mikuláš Mlýnků [ze] 
Strážnice. Jest jemu odevzdán vejš psaným horným za volný a 
svobodný, v ničemž nezávadný. 
              f 24a 
   Leta 1649 a za ouřadu horného Martina Šulíka prodal Jan 
Pechův achtel vinohradu Mikulášovi Švornému za sumu 30 zlm 
v Šumbergu za volný a zaplacený. 
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              f 27a 
Kup Mikoláše Vácslava Hrbáčkového z Kunovic od Jana Bradáče 
 
   Letha Páně 1619 v neděli Misericordia a za horného Vácslava 
Rožkového prodal Jan Bradáč půl achtele vinohradu v Šumbercích 
Mikulášovi Vácslava Hrbáčkového z Kunovic za summu takto, aby 
sobě Mikuláš doplácel sumy mimo závdanku totiž 71 zl 15 gr na 
placení podli uznání práva horenského podli úrody po 3 zl. 
Rukojmě za dílo i placení téhož vinohradu Jan Remšů, Jan Vávrů 
z Komarovec a Martin Jana Pavlového z Starého města Hradiště 
S.R.S.Ne. 
   A ta summa náleží takto: 
   Levovi Židu Šalomúnči[nému] předních peněz 25 zl. 
   A sirotku Jury Malíka 13 zl. 
   Si[rotkům] Jury Bánovského 3 zl 15 gr. 
 
   Letha 1620 v neděli druhou v postě za horného Václava Rožka 
Mikuláš Hrbáčků z Kunovic prodal tenž vinohrad svůj půl 
achtele Jurovi Černickýmu na ten spůsob, aby jej Jura 
doplácel, což v rejistřích nahoře zapsáno jest. Zavdal Jura 
Miklovi 1 zl, na placení po 3 zl a což měl zaplaceného sumy  
2 zl, ty Jurovi pustil. R[ukojmě] Pavel Cvrčků a Mikoláš 
Hrbáčků S.R.Ne. 
 
   Letha Páně 1624 tu neděli po svatý Anně za horného Vácslava 
Rožkových Jakub Moštěnský koupil vinohradu půl achtele v hoře 
Šumberku od horného svrchu psaného z dovolením vrchnosti, aby 
vinohrady nepoustly, za summu za 41 zl 15 gr bez závdanku a 
z těch peněz náleží Levovi Židovi 25 zl, kteréž platiti má 
podle hory a uznání práva horenského po 2 zl, a sirotkům 
Malíka posledních peněz 13 zl a sirotům Jury Bánovského 3 zl  
15 gr. Rukoj[mě] za dílo i placení toho vinohradu Valka Černý 
a Kašpar Slezák slíbili rukou společnou a nerozdílnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      12 
              f 27b 
Pavel Švrček, Pavel Sup 
 
   Leta Páně 1631 prodal Martin Rožků půl achtele vinohradu  
v hoře Šumberku Pavlovi Supovi za sumu 60 zl, kterýž jemu 
nápadem přišel po manželce svej, na placení po 2 zl. Rukojmě 
Martin Liška, Martin Zákrsek slíbili rukú společnú a 
nerozdílnú. 
 
   Letha Páně 1631 za horného Martina Lišky prodal Pavel Sup 
půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Pavlovi Švrčkovi za sumu 
25 zl a cožkoli Pavel zaplatil aneb nápadem po manželce jeho 
přišlo, to jemu púští v sumě 18 zl 15 gr, platiti má Pavel 
Švrček podle hory práva [po] 2 zl. Rukojmě za dílo a placení 
Jura Pechů slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Ta suma bude 
náležet komu. 
 
   Leta 1636 za horného Martina Zákrska koupil jest Martin 
Čmel půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Pavla Švrčka za 
sumu 25 zl a cožkoli Pavel Švrček zaplatil na témž vinohradě, 
to pouští Martinovi Čmelovi, totiž sumu 12 zl, ostatní peníze, 
totiž 6 zl, Pavlovi Švrčkovi aby doplácel Martin Čmel. Rukojmě 
za dílo a za placení Jiřík Liška, Kašpar Kopec a na placení 
toho vinohradu po 2 zl podle hory práva. 
 
              f 28a 
   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Liškového kúpil jest půl 
achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jura Staněk po n[ebožtíku] 
Martinovi Čmelovi od ouřadu tvarožnolhotského za summu 25 zlm. 
Bude povinen platit Michalovi Židovi koželuhovi čtyři vědra 
vína po 2 zlm, ostatní peníze bude platit, komu bude náležet. 
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              f 28b 
   NB. Martin Zákrsek majíc sobě 2 achtele vinohradu po 
n[ebožce] Zuzaně manželce své přišlej, jak níže podle notate 
na listě vykazuje, z kteréhožto vinohrada půl achtele 
vinohradu prodal Jiříkovi Liškovi za summu 30 zl. Závdanku dal 
jemu 4 zl, ostatek summy má každoročně podle podle ourody po  
2 zl zplacovati. Odevzdán jemu i půl búdy za volný a svobodný. 
Rukojmě za dílo a placení Martin Šuligů a Martin Procházka 
SRSAN. Actum ten čtvrtek po s[va]tém Fabi[anu] a Šebestianu 
letha 1643. 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jiřík 
Liška za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Zákrsek. 
 
   Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka púští ten jistý 
vinohrad Jan Liška Václavovi Zahradníkovi v těch 6 zlm, které 
jeho otec byl zaplatil, ostatní peníze, které se mají platiti 
z toho vinohradu, bude povinen platiti do důchodů J.H.M. A tak 
jemu je odevzdán za svobodný a volný. Kdež se stalo 
v přítomnosti ouřadu tvarožnolhotského, Ondry Straky 
purgkmistra a Jury Lipy, fojta toho času. 
   Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka položil Jiřík 
Liška za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Zákrsek. 
Ostatní peníze z toho vinohradu bude povinen platit Michalovi 
koželuhovi Židovi do města Strážnice. 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového položil za 
vinohrad svůj Václav Zahradník Michalovi Židovi 2 zlm. Ty 
přijal Michal Žid. 
   Letha 1664 za ouřadu horného Jury Lipového položil za 
vinohrad svůj Václav Zahradník Michalovi Židovi 4 ½ zlm. Ty 
přijal Mi[chal] Žid. 
            f [29a] 
   Letha 1665 za ouřadu horného Mikuláše Hořínky položil 
Václav Zahradník za vinohrad svůj 1 ½ zlm 5 kr. Ty přijal 
Michal Žid. 
   A[nno] 1667 za horenství Pavla Škrobáčka Václav Zahradník 
položil za vinohrad svůj Michalovi Židovi 2 zlm. 
   Anno 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Zahradník 
položil za vinohrad Michalovi Židovi za vinohrad svůj 3 zlm. 
Ješče má platit Václav Zahradník Michalovi Židovi 12 zlm. 
   Anno 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Zahradník 
Michalovi Židovi dal za těch 12 moravských zlatých 2 měřice 
žita a 1 měřici ovsa. A tak jest jemu odevzdán za volný, 
svobodný [a] v ničem nezávadný. 
 
   Leta Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory koupil jest 
Martin Čajka od Matěja Bedravy půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku za sumu 6 zlm, ješče bude povinen 3 zlm na druhý 
termín. A tak jest jemu výš psaným horným odevzdán. Rukojmě za 
dílo a placení téhož vinohradu Mikuláš Vávrových a Václav 
Čajkovský SSR nerozdílnou. 
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              f 31a 
Kup Jana Pškavého od Macka Kubíčkového z Lipova 
 
   Letha Páně 1619 v neděli Křížovou za ouřadu horenského 
Vácslava Rožkového prodal Matěj Kubíčků z Lipova půl achtele 
vinohradu v hoře Šumberku na místě Kateřiny manželky svej 
Janovi Pškavému za summu 42 zl na čtvero zaplacení. Dal jest 
Jan Pškavý při kupu Matějovi jeden termín, totiž 11 zl, a 
z užitku téhož letha příštího vinného má jemu vyplniti zase 
též druhý termín, totiž 11 zl, a potom letha 1620 má jemu 
vyplniti třetí termín, totiž deseth zl, a roku 1621 má jemu 
vyplniti ostatní termín, též 10 zl. A když to vyplní Jan 
Pškavý Matějovi, tedy vinohrad zaplatí. Ručí Jan Pškavý za 
dílo i doplacení toho vinohradu Vácslavem Rožkovým a Mikolášem 
Tomkovým S.R.S. nerozdílnou. 
   Téhož letha vejš psaného na místě druhého termínu jakož měl 
Jan Pškavého vyplniti Mackovi Kubíčkovýmu jedenácte zl[atých], 
pokládá jemu Jan Pškavý 6 zl. Přijal Macek Kubíčků z Lipova za 
horného Vácslava Rožkového. 
   Letha Páně 1620 za horného Václava Rožkového položil Jan 
Pškavého Mackovi Kubíčkovému za třetí termín 15 zl. 
 
   Letha 1627 já Zuzana ležící na smrtedlnej posteli ležíc, 
prokázala sem lásku jemu a cožkoli mám po manželu svém 
předešlém, připúštím Martina Zákrska, manžela svého nynějšího, 
aby měl volný a slobodný ten vinohrad v ničem nezávadný 
achtel, i tomu připúštím, kterýž byl vymíněný na smlúvách, i 
to jemu púštím jakožto manželu svému milému. A tak jeho v tom 
ve všem [další text nečitelný]. 
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              f 31b 
Kup anebo frejmark o vinohrady mezi osobami Janem Pškavým a 
Martinem Vlkovým 
 
   Letha 1624 v den památní s[vatéh]o Řehoře za horného 
Vácslava Rožkového stala se smlouva dobrovolná a dokonalá, 
totiž mezi Janem Pškavým a Martinem Vlkovým, že frejmařili 
spolu o vinohrad, tak že Jan Pškavý svůj vinohrad zaplacený a 
svobodný půl achtele v hoře Šumberku dal v sumě ve 40 zl a 
naproti tomu Martin Vlků zase svůj vinohrad dal v sumě hotové 
za 66 zl a k tomu Jan Pškavý přidal Martinovi Vlkovému 3 
měřice rži a čtvrt mouky, k tomu mu odpustil 66 zl, ty kterýž 
mu byl opatřil. A tak ty vinohrady z obou stran jsou odevzdané 
za volné a svobodné. Rukojmě za dílo a opravu těch vinohradů 
Mikuláš Mlejnek a Daniel Brodský za Pškavého a za Martina 
Vlkového též Mikuláš Mlejnek a Daniel Brodský slíbili rukou 
společnou a nerozdílnou. K tomu Martin Vlků přidal Janovi 
Pškavému káď dubovou, kteráž přináleží k to[mu] vinohradu. 
 
   Ten vinohrad svrchu psaný letha 1633 za horného Martina 
Lišky prodal Martin Lišků, toho času horný, panu Fridrichovi 
Patolínskému za sumu 40 zl na placení po 2 zl. Závdanku dáti 
má z užitku příštího 4 zl. Rukojmě za dílo a placení toho 
vinohradu Jan Kolesa, Martin Stehlíků, Václav Dobijáše 
Polešovského slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Ten vinohrad 
byl Martina Hanáka, kterýž od něho ušel, nápad ten náležeti 
bude na s[irotky] Martina Vlkového 20 zl, na Jeho Milost Pána 
20 zl. 
              f 32a 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil urozený 
pan Fridrich Patolínský za vinohrad svůj 13 zlm. Ty přijal 
Jan, syn n[ebožtíka] Martina Vlkového. 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil urozený 
pan Fridrich Patolínský za vinohrad svůj 3 zlm. Ty přijal Jan, 
syn n[ebožtíka] Martina Vlkového. 
 
   Leta 1649 kup za úřadu horného Martina Šulíka Jura Zapletal 
koupil vinohrad od pana Fridricha Patolínského, rytíře 
urozeného z Patolína, na svobodném dvoře v Tasově 
zůstávajícího, za svobodný a volný za su[mu] 40 zlm.  
                      f 33a 
   Leta Páně 1649 stal se jest kup za horného Martina Šulíka 
Jura Zapletal prodal vinohrad půl achtele Václavovi Bendovi za 
soumu 28 zlm ležící v Šumbercích. 
   Leta Páně 1649 za ouřadu horného Martina Šulíka Václav 
Benda pokládá jemu za ten vinohrad 8 zlm. Tak jich Jura 
Zapletal přijal za závdanku. 
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Kup Jury Starého od Václava Bendy 
 
   Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka prodal j[es]t 
Václav Benda půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jurovi 
Starých za summu 28 zlm. Zavdal jemu hotových peněz 11 zlm, 
ostatní peníze bude povinen platit J.H.M. [vymazáno]. Rukojmě 
za dílo a opravu toho vinohradu Mikuláš Liška a Jan Škrachů. 
Každoročně bude povinen platit po 2 zlm, ostatní peníze 
povinen bude platit Michalovi Židu koželuhovi podle hory práva 
po 2 zlm každoročně. 
 
   Anno 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Starých 
cokolivěk měl platit za ten vinohrad Michalovi Židovi, ty 
peníze Jura Starých na tom vinohradě skoupil, Michalovi Židovi 
za ty peníze [dal] 2 zlm a jednu měřici ovsa. A tak jest jemu 
odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. 
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              f 32b 
Kup Jana Pškavého od Václava Škracha 
 
   Letha Páně 1623 den památní s[vatéh]o Řehoře za horného 
Vácslava Rožkového Vácslav Škrachů prodal vinohrad v hoře 
Šumberku Janovi Pškavému za summu hotovou 36 zl. Rukojmě za 
dílo a opravu toho vinohradu Vácslav Škrach a Martin Rožků 
S.R. společnou a nerozdílnou. A tak jest jemu Janovi Pškavému 
odevzdán za volnej a svobodnej, nemá na něm žádnej nic. Přidal 
k tomu vinohradu Vácslav Škrachů kadečku dubovou. 
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              f 33b 
Kup od Jana Rožškového Václav Benda 
 
   Leta 1649 za ouřadu Martina Šulíka koupil jest Václav Benda 
od Jana Rožkového vinohrad půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberce za sumu 8 zlm za zaplacený a za hotové, žádnému nic 
nedat do smrti a za svobodný svůj. 
 
Kup Jana Kubového od Václava Bendy 
 
   Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka koupil j[es]t 
Jan Kubů od Václava Bendy půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích za dvě vědra vína za zaplacený. Odevzdán za volný a 
svobodný. Rukojmě jsou za dílo a opravu Jura Staněk a [další 
jméno nečitelné]. 
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              f 34a 
Kup Martina Straky od Matěje Starého 
 
   Leta Páně 1690 za ouřadu horného Jury Šmacha kúpil jest 
Martin Straka od Matěje Starého půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích za sumu 5 zl za zaplacený a za hotové, žádnému nic 
více nedat. A tak se odevzdává výš psaným horným Martinovi 
Strakovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný u přítomnosti 
toho kupu. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu, odbývání 
desátku a zemního J.U.H.M[ilos]ti Jan Žídek a Václav Kovář a 
Jiřík Tuřanský SRS a nerozdílnou. 
 
   Leta Páně 1691 za ouřadu horenství Jury Šmacha kúpil jest 
Matěj Starý zas toho půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích 
od Martina Straky za ty peníze 5 zl za zaplacený, nebo ho byl 
kúpil Martin Straka od Matěje Starého. A tak se odevzdává výš 
psaným horným Matějovi Starému za volný, v ničem nezávadný. 
Rukojemníci za dílo tohož vinohradu a odbývání zemního a 
desátku J.U.H.M[ilos]ti Jan Šťastný a Jakub Šmach SRS a 
nerozdílnou. 
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              f 35a 
Kup pana Jakuba Šanthele od Vácslava Syřenky z Lideřovic 
 
   Letha Páně 1619 v pondělí před památkou slavnosti Proměnění 
Pána Krista a za ouřadu horenskýho Vácslava Rožkového prodal 
Vácslav Syřenků půl achtele vinohradu svého, kterejž dostal po 
manželce svej, již nebošce Margkétě pozůstalé po n[ebožtíku] 
Blablovi, ctihodnému panu Jakubovi Šanthelovi, rektoru toho 
času v dědině, jenž slove Vrbovce, za summu 60 zl na placení 
podle hory práva po 3 zl. Závdanku dal pan za kup Vácslavovi  
9 zl, ten závdanek přijal k ruce svej Vácslav Syřenků. Rukojmě 
za dílo i placení tohož vinohradu Vácslav Rožků, Vácslav 
Syřenků a Jan Bradáč S.R.Ne. A tak odevzdán panu Jakubovi za 
volný a svobodný horným toho času vejš jmenovaným. Ta summa 
náleží na si[rotky] ne[božtíka] Jiříka Blable. Stalo se 
z dovolením vrchnosti. K témuž vinohradu přidává se boudy 
polovice a kadečku dubovou v jedenácte věder. 
   Letha 1620 přijal j[es]t Jan Václavů od Jakuba 
Šan[thelového] 2 zl za vinohrad sirotkům Jury Blablového. 
 
Kup pana Martina Liškového od Jakuba Šantheliusa, na ten čas u 
pana Adama Šamberka zůstávajícího. 
 
   Letha Páně 1620 dne 18. prasince a za ouřadu horenského 
pana Václava Roškového prodal Jakub Šanthelius půl achtele 
vinohradu svého Martinovi Liškovému za summu 60 zl. 9 zl 
položil závdanku Martin Liškových Jakubovi a po 3 zl má 
splácat z užitku vinohradu svého vedle hory práva až do 
vyplacení tej všej sumy. K tomu půl búdy a jednu dubovú 
kadečku přidal jemu Jakub Šanthelius. Za to sú rukojmíci za 
dílo a zaplacení za Martina Liškového Václav Valkových, Jan 
Remšů a Pavel Svrčků za to sú slíbili rukú společní a 
nerozdílnú. 
              f 35b 
Kup Martina Roškového od Martina Liškového 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnou za horenství Václava Roškového 
koupil Martin Rošků [v] Šumberku hoře za summu 60 zl, 6 zl má 
jemu položiti z oužitku, placení ročně po 2 zl vedle hory 
práva a ostatní peníze má klásti po oužitku, jak bude v těch 
všech rejstrech vyhledáno, po 3 zl vedle hory práva až do 
vyplnění tej všej summy. Rukojemníci sú za Martina Roškového 
za dílo a za placení Martin Stehlíků a Pavel Valentů slíbili 
sú rukú společnú nerozdílnú. 
   Letha 1622 v neděli po svatém Martinu za ouřadu horenského 
položil Martin Rošků 2 zl za vinohrad svůj. Ty přijal Martin 
Lišků závdanku za Jana Václava Roškového. 
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   Leta 1635 za ouřadu horenského Václava Rožkového položil 
Martin Rožků za vinohrad v hoře Šumberku 4 zl. Ty přijal 
Jiřík, syn neboštíka Jana Blablového z Kozojídek, který jemu 
nápadem přišlý po n[ebožtíku] Jiříkovi Blablovém z Lideřovic, 
strýci vlastním. 
   Leta 1636 za ouřadu horenského Václava Rožkového položil 
Martin Rožků za vinohrad svůj v hoře Šumberku 3 zlm. Ty přijal 
Jiřík, syn neboštíka Jana Blablového z Kozojídek 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Martin 
Rožků za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijal Jiřík, syn neboštíka 
Jana Blablového z Kozojídek. 
   Leta 1639 dne Februarii 27. za ouřadu horného Martina 
Zákrska položil Martin Rožků za vinohrad svůj v hoře Šumberku 
2 zlm. Ty přijal Jiřík, syn neboštíka Jana Blablového 
z Kozojídek. 
   Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Martin 
Rožků za vinohrad svůj v hoře Šumberku 4 zl 45 grm. Ty přijal 
Mikuláš Kučera na místě manželky svej z Kozojídek. 
              f 36a 
   Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky koupil jest 
Mikuláš Kučerů z Kozojídek půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku od Martina Rožka za sumu 60 zl. I poněvadž Martin 
Rožků vyplatil z téhož vinohradu 18 zlm 15 gr, takové peníze 
aby povinen byl vypláceti nahoře psaný Mikuláš z Kozojídek 
podle hory práva po 3 zlm až do vyplnění tej sumy. Jest jemu 
odevzdán výše psaným horným. Rukojmě za dílo a placení Martin 
Zákrsek a Matěj Žilka SRSA nerozdílnou. 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky koupil jest Václav 
Hanák z Kozojídek půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od 
Mikuláše Kučery za summu hotovú 10 zlm, ostatní peníze, totiž 
18 zlm 15 gr, aby povinen byl spláceti Martinovi Rožkovi podle 
hory práva po 3 zlm až do vyplnění tej sumy. Jest jemu 
odevzdán výš psaným horným. Rukojmě za dílo a placení Martin 
Zákrsek a Václav Procházka SR společnou a nerozdílnou. 
   Téhož letha za ouřadu nahoře psaného skoupil Václav Hanák  
z Kozojídek od Martina Rožka, což jemu ostatních peněz 18 zl 
15 gr platiti náleželo, za dvě vědra vína a za štvrt a tak 
všechno zaplatil. 
 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Václav 
Hanák z Kozojídek půl achtele vinohradu v hoře Šumberku 
Václavovi Štípskému z Radějova za summu 50 zlm. Závdanku dal  
7 zlm, platiti má Václav Štípský po 2 zlm rok po roku. 
R[ukojmě] za dílo a placení Martin Zákrsek a Ondra Straků SR 
společnou a nerozdílnou. 
   Letha 1646 jakož Václav Štípský měl doplácet Václavovi 
Hanákovi z Kozojídek za půl achtele vinohradu v hoře Šumberce 
ročně 43 zl, takové od něho skoupil za 5 zl hotových. A tak 
jest oddán za volný a svobodný za hornýho Martina Stehlíka. 
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              f 36b 
Kup Martina Rožkového od Mikuláše Hynkového 
 
   Leta Páně 1626 prodal Mikuláš Hynků Martinovi Rožkovému za 
sumu 40 zl, platiti má po dvou zlatých podle hory práva. 
Rukojmě za dílo, za placení téhož vinohradu i všelijaké 
povinnosti Martin Rožků a Martin Stehlíků slíbili rukú 
společnú a nerozdílnú. Závdanku dal při kupu 5 zl, ty přijal 
Mikuláš Hynků. 
   29. dne Aprilis položil Martin Rožků za vinohrad svůj 1 zl. 
Ty peníze přijal Jura Sysel letha 1632 za horného Martina 
Lišků. 
   Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Martin Rožků za 
vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jura Sysel 1 zl a druhý zlatý 
Václav Mihalů z Radějova. 
   Letha 1634 za horného Martina Lišky úřadu jeho položil 
Martin Rožků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Václav Mihalů  
z Radějova na ten spůsob, jestli by se Mikuláš navrátil, aby 
se statku jejich dosíhalo. 
   Letha 1635 za úřadu horného Václava Rožka položil Martin 
Rožků za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jíra Vykoukalů. 
   Leta 1636 za úřadu horného Václava Rožka položil Martin 
Rožků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Jiřík Vykoukalů a 
Dorota n[ebožtíka] Jana Hynkového. 
   Leta 1637 za horného Martina Zákrska položil Martin Rožků 
za vinohrad svůj 1 zlm 15 gr. Ty přijal Jiřík Vykoukal a 
Dorota, dcera n[ebožtíka] Jana Hynkového z Radějova. 
              f 37a 
   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy nápadem dostal 
Martin Chropovský po manželce svej neboštíka Martina Rožkového 
vinohradu půl achtele v hoře Šumbercích ve 40 zlm. Ty peníze, 
které neboštík Martin Rožek vyplatil, se mu pasirují, totiž  
19 zlm a 30 kr, ostatní peníze bude povinen platit Michalovi 
Židovi na místě Jury Vykúkalového 6 zlm a 2 vědra vína, 
ostatní peníze bude povinen platit vedle hory práva po 2 zlm 
komu bude náležet. 
   Letha 1667 za horného Pavla Škrobáčka [dal] Martin 
Chropovský výš psaných dvě vědra vína ve štyrech zlatých 
moravských. 
   Letha 1667 Martin Chropovský položil za vinohrad svůj     
25 gr. Zůstává ješče p[latit] Michalovi Židovi 5 zlm 15 gr. 
   Letha 1668 za horného Mikuláše Hořínky Martin Chropovský 
dal Michalovi Židovi 1 ½ v[ědra] za vinohrad svůj 1 zlm. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Chropovský 
položil za vinohrad svůj 2 zlm. Jeden rýnský přijala Dorota 
Šišlena, druhý rýnský Kateřina. Item žádnému jinému kromě 
Michalovi Židovi přední peníze, ostatní peníze Jura 
(nečitelné).  
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              f 37b 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Chropovský 
od Michala Žida skoupil ty peníze, které jemu měl klásti      
5 ½ zlm a dal jemu 1 zlm, a tak jemu zaplatil ostatní peníze 
povinné Šišleně. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Chropovský 
položil za vinohrad 4 zlm. Ty peníze přijal Martin Ratiborský 
na místě manželky svej Doroty Šišleny. 
   Majíce svůj vinohrad Kateřina Chropovských po svém otci 
nápadem dostalý, tak jest jí odevzdán za volný a svobo[dný], 
v ničemž nezávadný. R[ukojmě] na to postaví Juru Šma[cha] 
SRS a nerozdílnú. 
 
Kup Mikuláše Lipového od Kateřiny Chropovských. 
 
   Leta Páně 1674 koupil jest Mikuláš Lipův od Kateřiny 
Chropovských půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu  
4 zlm, jeden rýnský moravský pak napřed, ten přijala Kateřina 
svrchu psaná Chropovských. Ostatní peníze povinen bude klásti 
po jednom rýnském moravském vedle hory práva. A tak jest jemu 
odevzdán. R[ukojmě] za dílo a placení Ondra Zahradník, Matěj 
Markrabský SR nerozdílnou. 
   Leta Páně 1681 položil Mikuláš Lipa za vinohrad svůj 2 zl. 
Ty peníze přijala Kateřina Chropovských. 
              f 38a 
   Leta Páně 1683 položil Mikuláš Lipa za vinohrad svůj 1 zlm 
a 10 krejcarů, ty přijala Kateřina Chropovských. A tak Mikuláš 
Lipa zvrchu psaný má vinohrad svůj zaplacený, svobodný, 
v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo SRN Jan Starý a Jura 
Šmach. 
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Kup Mikuláše Hřivnáka od Momáňky 
 
   Leta 1651 za horného Václava Šulíka kúpil Mikuláš Hřivnák 
od An[n]y Momáňky půl achtele vinohradu v Šumberku za summu  
10 zlm. Závdanku dal 2 zl, má se platiti do vyplnění summy po 
2 zlm. Rukojmě za dílo a placení slíbili Jura Lipa, Martin 
Procházka rukú společní a nerozdílnú. 
   Letha 1655 za ouřadu Jury Lipového položil za vinohrad svůj 
Mikuláš Hřivnák 2 zlm do důchodů J.H.M. na rest neboštíka 
Momáňa, které se mu vypisují na vinohradě. 
 
   Letha 1661 za horenství Jury Lipového kúpil Jan Krútil půl 
achtele vinohradu za summu 8 zlm, nebo byla úlehla. Ty peníze 
majú se klásti do důchodů [po] 1 zlm vedle úrody. 
   Letha 1664 Jan Krútil dal do důchodů JHM 1 v[ědro] 2 zlm. 
   Letha 1667 Jan Krútil dal do důchodů JHM 1 v[ědro] 2 zlm. 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Jan Krútil 
za vinohrad svůj do důchodů JHM 2 zlm, dal 1 v[ědro] vína. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Jan Krútil dal do 
důchodů JHM 3 čt[vrtě] [vína], 2 zl 15 kr. 
   A tak jest ten vinohrad zaplacený a Janovi Krútilovi 
odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci 
na to Ondra Škrobáček a Jan Blákora slí[bili] ru[kou] 
neroz[dílnou]. 
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Kup Pavla Momáňa od Anny Vlkové 
 
   Prodala Anna Vlková vinohrad svůj l[eta] 1624 v hoře 
Šumberku Pavlovi Momáňovi za summu 25 zl na placení vedle hory 
práva po 2 zl. Ta suma bude všeckna náležet Anně Vlkovej. 
Rukojmě za dílo a zaplacení tohož vinohradu Matěj Vlků, Bartoň 
Svorňů slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Stalo se den 
svatého Kříže za horného Václava Rožkového. 
   Leta 1626 za horného Václava Rožkového položil Pavel Momáň 
za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala Anna Vlková. 
   Též Pavel Momáň tohož leta položil 1 zl. Též přijala Anna 
Vlková. 
   Letha 1627 položil Pavel Momáň za vinohrad svůj 2 zl. Ty 
přijala Anna Vlková za horného Martina Lišky. 
   Letha 1630 za horného Martina Lišky položil Pavel Momáň za 
vinohrad svůj 2 zl. Ty přijala Anna Vlková. 
   Letha Páně 1632 za horného Martina Lišky položil Pavel 
Momáň za vinohrad svůj 2 zl. Ty peníze přijali bratrové do 
Sudoměřic Jakub a Jura Bartošů na místě Anny Vlkovej, tu sumu, 
což jí náleželo, to jim poručila. 
   Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky položil Pavel 
Momáň za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali nápadníci, bratrové 
Anny Vlkové, Jakub a Jura Bartošovi do Sudoměřic a Kateřina, 
sestra jejich. 
              f 39b 
   Letha 1634 za horného Martina Lišky položil Pavel Momáňů   
2 zl. Ty přijali nápadníci, bratrové Anny Vlkovej, Jakub a 
Jura Bartošových. 
   Letha 1636 za ouřadu Václava Rožka položil Pavel Momáňů  
2 zl za vinohrad svůj. Ty přijali nápadníci, bratrové Anny 
Vlkovej, Jakub a Jíra Bartošových. 
   Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Pavel 
Momáň 2 zlm. Ty přijali nápadníci, bratrové Anny Vlkovej, 
Jakub a Jíra Bartošových. 
   Leta 1641 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Pavel 
Momáň 2 zlm. Ty přijali nápadníci, bratrové Anny Vlkovej, 
Jakub a Jíra Bartošových [do] Sudoměřic. 
   Leta 1642 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Pavel 
Momáň 1 zlm. Ty přijal Martin Nejedlý z dědiny Kněžduba. 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položila vdova 
Momáňka za vinohrad svůj 2 zl na tento rok čtyřidcátý čtvrtý. 
Ty přijal Martin Nejedlý z Kněžduba na místě manželky svej. 
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   Letha Páně 1646 za hornýho Martina Stehlíka jakož Anna 
Momáňka zdědíc po manželu svým držela půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberce, takový pak vinohrad prodala Mikolášovi 
Hřivnáčovýmu na ten spuosob, aby jí místo závdanku 10 zl dal a 
co ještě nápadníkuom 13 zl k dobírání přináleží, ty po 2 zl 
každoročně má doplatiti. R[ukojmě] za dělání vinohradu 
postavil Václava Štípskýho a Martina Chropovskýho. 
   Téhož letha položil Anně Momáňce Mikoláš Hřivnáč 10 zlm. 
   Leta 1646 za horného Martina Stehlíka položil Mikuláš 
Hřivnákův 2 zl, kteréšto přijal Martin Nejedlý z Kněžduba 
k svej ruce. 
              f 42a 
   Letha Páně 1647 za ouřadu horného Václava Šmacha položil 
Mikuláš Hřivnák za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin 
Nejedlý z Kněž[duba]. 
   Letha Páně 1648 za ouřadu horného Martina Šulíka položil 
Mikuláš Hřivnák za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Martin 
Nejedlý z Kněžduba. 
   Letha Páně 1652 za ouřadu horného Martina Šulíka položil 
Mikuláš Hřivnák za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin 
Nejedlý z Kněžduba. 
   Letha Páně 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka položil 
Mikuláš Hřivnák za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin 
Nejedlý z Kněžduba. 
   Letha 1655 za horného Jury Lipy položil Mikuláš Hřivnák za 
vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal Martin Nejedlý z Kněžduba. A 
tak j[es]t jemu odevzdán za zaplacený, v ničemž nezávadný. 
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Kup vinohradu Martina Jana Pavlového od Jana Remšového 
 
   Letha Páně 1619 v neděli po s[va]té Lucy za horného 
Vácslava Rožkového prodal Jan Remšů půl achtele vinohradu 
svého v Šumberku Martinovi Jana Pavlového z Starého města 
Hradiště za summu 40 zl, na placení podle ourody po 3 zl. 
Zavdal Martin Janovi 3 zl, přijal Jan Remšů. Rukojmě za dílo i 
placení Vácslav Vlků, Martin Stehlík a Vítek Tichého S.R.S. 
nerozdílnou. Přidává Jan Martinovi káď jednu dubovou. 
 
   Tento vinohrad přišel nápadem Jurovi Menšíkovému po 
n[ebožtíku] Martinovi Jana Pavlového za opatrování v nemoci a 
tak aby se nemohl žáden na to se natahovati bez vůle Jury 
Menšíka. A tak ty peníze se mají doplácet, ty má klásti Jura 
Menšíků, jak svrchu jest doloženo, protož Jan Remšů jemu 
odevzdává na místě neboštíka Martina tento vinohrad, neb ta 
summa náleží všecka Janu Remšovému. 
   Letha Páně 1622 za horenství Václava Roškového položil Jura 
Menšíků Janovi Remšovému 2 zl. 
   K tomuž vinohradu jest kadečka dubová. Za ten vinohrad 
rukojemníci sú Václav Rošků a Martin Stehlíků, to rukojmě 
přijal Jan Remšů, slíbili sú rukú společní nerozdílnú. 
   Letha 1622 za ouřadu horenského Václava Roškového položil 
Jura Menšíků za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Jan Remšů. 
 
   Letha P[áně] 1623 na ten den Veliký pátek za ouřadu 
horenského Vácslava Rožkové[ho] Jura Menšíků prodal vinohrad 
půl achtele svého v Šumberku Pavlovi Momáňovi z Strážnice za 
summu 40 zl. Závdanku dal Pavel Momáňů 4 zl a k to[mu] přidal 
kadečku dubovou k tomu vinohradu. Ty přijal Jura Menšíků a co 
jest měl Jura Menšíků na tom vinohradě zaplaceného, to j[es]t 
Pavlovi Mumáňovi pustil. A tak na tom vinohradě Jura Menšíků 
nemá nic a jest odevzdán za horného Vácslava Rožka za volnej a 
svobodnej. Rukoj[mě] za dílo Jan Remšů a Martin Kořenků 
slíbili rukou společnou. Ostatních peněz 33 zl, kteréž 
náležely z toho vinohradu Janovi Remšovi, ty jest koupil Pavel 
Momáňů od téhož Jana Remšového za summu 4 zl 12 gr. A tak Jan 
Remšů na tom vinohradě nemá nic a Pavel Mumáňů má za volnej a 
svobodnej. 
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Kup Václava Roškového od manželky Martina Prchlíkového 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnou za horenství Václava Roškového 
kúpil Václav Rožek od manželky Zuzany n[ebožtíka] Martina 
Prchlíka půl achtelu vinohradu v hoře Šumberku v summě 30 zl. 
2 zl položil závdanku Václav Rošků, ostatní peníze má klásti  
2 zl vedle hory práva. Závdanek přijala Zuzana svrchu psaná, 
k tomu vinohradu přidala půl búdy a jednu kadečku dubovú. 
Rukojmě za dílo a placení Jan Valachů a Jura Menšíků S.R.S.N. 
Na tomž vinohradě peníze všecky náleží Zuzaně. 
   Letha 1623 Vácslav Rožků zkoupil přední peníze na témž 
vinohradě 14 zl od Kateřiny Krškové za 2 zl 20 gr, kteréžto 
peníze jí měly jíti po smrti n[ebožky] Zuzany nevěsty její, 
nebo ona Zuzana Kateřině Krškové poručila za opatrování své, 
když ji opatrovala v její těžkosti. A tak Vácslav Rožků není 
povinen nic víceji dopláceti na ten vinohrad, toliko 14 zl. 
   Letha 1632 za horného Martina Lišky položil Václav Rošků za 
vinohrad svůj 1 zl. Ty peníze přijal Jan Hrbatý z Radějova. 
   Letha 1633 položil Václav Rošků za vinohrad svůj 2 zl. Ty 
přijal Jan Hrbatý. 
   Ostatní peníze Jan Hrbatý prodal Václavovi Rožkovi 11 zl 
mo[ravských] za 2 zl mor[avských], kteréž jemu nápadem přišly 
po Martinovi Prchlíkovém. A tak Václav má ten vinohrad docela 
zaplacený a Jan Hrbatý na tom vinohradě nic nemá. 
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   Letha Páně 1619 za horného Vácslava Rožkového v neděli po 
s[va]té Luciji prodali fojt a starší půl achtele vinohradu  
v Šumberku po Mackovi Rožkovi Martinovi Stehlíkovi za summu 
8 zl. Závdanku má dáti Martin obilí za téhož Rožka, co byl 
pánu podlužen, totiž 4 měřice rži, 2 měřice ječmene, na 
placení po 1 zl. R[ukojmě] Macek Starého a Vítek Tichého 
S.R.Ne. 
 
Kup Valky Černýho od Martina Stehlíka 
 
   Letha Páně 1624 tu neděli 25 po s[vaté] Trojici za horného 
Vácslava Rožkové[ho] Valka Černý koupil půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberku od Martina Stehlíka za summu 13 zl. Závdanku 
položil Valka Černý 5 zl, ty přijal Martin Stehlík, ostatní 
peníze Valka Černý má klásti k obci lhotskej 8 zl podle hory 
práva po 1 zl. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Pavel 
Mumáňů, Jura Nováků slíbili rukou splečnou a nerozdílnou. 
   Letha 1626 položil Valka Černý za ten vinohrad 1 zl. Ten 
přijali fojt a starší lhotští. 
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   Letha 1620 v sobotu před svatým Matějem apoštolem Páně za 
horného Vácslava Rožkového koupila achtel vinohradu v hoře 
Šumbercích urozená paní Eva, paní manželka pana Adama Šamberka 
a na dvoře toho času ve Lhotě Tvarožnej, na dítě své pannu 
Alenu, od Doroty Káčerkovej za summu jedno sto zlatých na tři 
termíny. Dala paní Eva Dorotě při kupu jeden termín, totiž  
33 zl[atých] a deset kroší a druhý termín má se jí vyplniti 
z užitku při Vánocích též tak a třetí termín z užitku při 
Vánocích v roce 1621, a tak na ten spůsob, aby tenž vinohrad 
po smrti paní Evy žádnýmu nenáležel, než p[anně] Alince, 
dítěti paní Evinému. R[ukojmě] za dílo i doplacení toho 
vinohradu Vácslav Rožků, Jan Remšů, Jan Pavlů a Jan Bradáč 
S.R. nerozdílnou, odevzdán za volný a svobodný. Totiž bouda 
pod týmž vinohradem stojící přidává se k témuž vinohradu a 
kádě dvě dubové, kteréž byly prve k témuž vinohradu. 
   Leta Páně 1621 za horného Vácslava Rožkového pan Adam 
Šambergk položil na místě paní manželky své Evy Feotovny 
z Sourovic za ten vinohrad v Šumbercích za rok 1620 33 zl 
10 gr. Kteréž přijala Kuna Martina Klimšového manželka po 
mateři. Stalo se na Strážnici v sobotu po s[vatém] Vítu leta 
ut s[upr]a. 
   Letha Páně 1622 za horného Vácslava Rožkového pan Adam 
Šambergk položil na místě paní manželky své Evy Feotovny 
z Sourovic za ten vinohrad v Šumbercích poslední peníze, totiž 
summy 33 zl 10 gr. A tak paní Eva Feotovna z Sourovic ten 
vinohrad má zaplacený a [ne]ní za něj žádnejmu nic dlužena 
zouplna a docela. 
              f 50b 
Kup Michala Vítkového 
 
   Za horného Martina Lišky prodala urozená paní Eva 
Šamberkova Michalovi Vítkovému půl achtele [vinohradu] 
Káčerkovského za sumu 50 zl na pů[l] vína a tak aby každý pro 
své víno chystal. Ta suma bude náležet všeckna paní Evě. 
Rukojmě za dílo a placení Jan Pechů, Václav Zákrsek slíbili 
rukú společnú a nerozdílnú za dílo a placení toho vinohradu. A 
tak po čem víno bude pod horú, aby se vypisovalo.  
L[eta] 1634. 
   Letha Páně 1634 položil za vinohrad svůj Michal Vítků 4 zl. 
Ty peníze přijala urozená paní Eva Šamberkova. 
   Letha Páně 1635 položil za vinohrad svůj Michal Vítků 7 zl. 
Ty peníze přijala urozená paní Eva Šamberkova. 
   Leta 1638 položil za vinohrad svůj Michal Vítků 27 zlm  
60 krej. Ty peníze přijala urozená paní Eva Šamberkova. 
   Leta 1639 položil za vinohrad svůj Michal Vítků za ouřadu 
M[artina] Zákrska 11 zlm 10 gr. Ty peníze přijala urozená paní 
Eva Šamberkova. A tak jemu jest odevzdán výše psaným horným 
Martinem Zákrskem za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. 
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   Letha 1634 za horného Martina Lišky prodala urozená paní 
Eva půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Káčerkovského Janovi 
Tomkovému za sumu 45 zl na placení půl vínem, tak aby každý 
pro své víno náčin [chystal]. Ta suma všeckna náležet bude 
urozené paní Evě. Rukojmě Michal Vítků, Václav Zákrsek slíbili 
rukú společnú a nerozdílnú za dílo a placení toho vinohradu. 
Tak aby se vypisovalo, po čem víno pod horú bude. 
   Letha Páně 1634 položil za vinohrad svůj Jan Tomků 10 zlm. 
Ty peníze přijala urozená paní Eva. 
   Letha Páně 1635 položil za vinohrad svůj Jan Tomků 12 zlm. 
Ty peníze přijala urozená paní Eva 
   Leta 1638 na den s[vat]é Trojice za horného Martina Zákrska 
položil Jan Tomků za vinohrad svůj 21 zlm 30 krej. Ty přijala 
urozená paní Eva Šamberkova. 
   Leta 1639 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan 
Tomků za vinohrad svůj 1 zlm 15 gr. Ty přijala urozená paní 
Eva Šamberkova. A tak jest odevzdán výše psaným horným 
Martinem Zákrskem za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. 
              f 51b 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového nápadem 
dostanouce Martin Lipa půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích 
po manželce svej, n[ebožtíka] Jana Tomkových. A tak j[es]t 
jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničemž nezávadný. 
 
   Leta Páně 1685 za ouřadu horenství Jury Šmacha odevzdává se 
půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Václavovi Lipovi 
jakožto po otci svém Martinovi Lipovi. A tak jest jemu 
odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci 
Jura Bačík a Jura Šmach S R a nerozdílnú. 
 
   Leta Páně 1685 za ouřadu horenství Jury Šmacha kúpil Jura 
Sečkův půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Václava Lipy 
za sumu 16 zlm 5 v[ídeňských] kr[ejcarů] za zaplacený. A tak 
jest jemu Jurovi Sečkovi odevzdán za volný, svobodný, v ničem 
nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jura Bačík, 
Václav Lipa SRS a nerozdílnou. Stalo se dne 6. Februarii na 
den svaté Doroty. 
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Václav Kunovský a Jura Ške[řu]p 
 
   Letha Páně 1620 za horného Václava Rožka v neděli druhú 
v postě Jura Škeřup prodal půl achtele vinohradu v Šumberku 
Vácslavovi Kunovskýmu z Lideřovic za sumu 37 zl na placení po 
2 zl. Zavdal Václav Jurovi při kupu 4 zl. Rukojmě za dílo i 
doplacení tohož vinohradu Jura Černický a Macek Vlků S.R. 
nerozdílnú. 
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            [f 55a] 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodali jsou ouřad 
Tvarožnej Lhoty achtel vinohradu v hoře Šumberku Jiříkovi 
Zapletalovi za summu 40 zlm, platiti má podle hory práva po 
dvou zlatých přední peníze sirotku, ostatní půl vínem. 
R[ukojmě] za dílo a placení Václav Procházka a Martin Starého 
SRS a nerozdílnou. Jest svrchu psanému Jiříkovi Zapletalovi 
horným výš psaným odevzdán. Závdanku dal 2 zlm, ty přijal 
Martin Stehlík. 
   Leta [16]44 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jiřík 
Zapletal za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijali Martin Zákrsek a 
Mikuláš Mlynář z Radějova, jeden každý po jednom zlatém. 
   Leta 1646 za horného Martina Stehlíka položil za vinohrad  
v Šumberku Jurka Zapletal 2 zlm. Jeden zlatý přijal Jan Hrbatý 
z Radějova, druhý zlatý přijal Martin Zákrsek k svej ruce. 
   Leta 1647 za horného Martina Stehlíka položil Jura Zapletal 
za vinohrad v Šumberku 1 zlm. Půl zlatého přijal Jan Hrbatý  
z Radějova, přijala půl zlatého Kateřina Mlynářka z Radějova. 
   Leta 1649 za ouřadu horného Martina Šulíka Jura Zapletal 
poklá[dá] za vinohrad svůj 10 gr Minářovi z Radějova, 
v Šumbercích ležící. 
   Leta 1649 za ouřadu horného Martina Šulíka Jiřík Zapletal 
pokládá za vinohrad svůj neboštíkovi Martinovi Zákrskovi  
1 zlm, v Šumbercích. 
           [f 55b] 
   Letha 1656 za horného Jury Lipy prodal horný a starší 
tvarožnolhotští achtel vinohradu oulehle v hoře Šumberku 
Jurovi Kovářovi z Novej Turej po neboštíkovi Jurovi Rabačovi 
za summu 30 zlm, 10 zlm náleží s toho vinohradu sirotkovi, 
ostatní peníze bude povinen platiti nápadníkům podle hory 
práva po 2 zlm, ale až po třech letech. Skúpil na něm peníze 
od Jury Zapletala, totižto 8 ½ zlm, a tak má na něm 
zaplaceného 8 ½ zlm. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu 
jsou Jura Zapletal a Matouš Volný R.S.a N. 
 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Starých kúpil 
achtel vinohr[adu] od Václava Patáča v hoře Šumberku za summu 
24 zlm. A taky Jura Starých skúpil těch dvacet čtyři moravské 
zlaté za půldruhého moravského zlatého hotového od Václava 
Patáča. A tak Jurovi Starému ten achtel vinohradu jest 
odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za 
dílo a placení téhož vinohradu Václav Zahradník, Mikuláš 
Bačík. 
   [Leta] 1670 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Juračkových 
kúpil jest achtel vinohradu v hoře Šumbercích od Jiříka 
Starého za 6 zlm. A tak jemu jest odevzdán za volný, v ničem 
nezávadný. Rukojemníci Pavel Škrobáček, Jura Starých R.S.N.  
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           f 55b 
   Leta 1638 za úřadu horného Martina Zákrska položil Jíra 
Jana Jurkového za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Martin Zákrsek 
a Mikuláš Mlynář z Radějova, jeden každý po jednom zlatém. 
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              f 56a 
   Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska koupil jest 
vinohrad v hoře Šumberku štvrt achtele Matěj Sadílků sobje od 
Kregora Štěrby za sumu 18 zl. Jest jemu odevzdán výš psaným 
horným za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] za 
dílo Kregor Štěrba, Matouš Kolesa SR společnou a nerozdílnou. 
 
   Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového kúpil jest 
vinohrad v hoře Šumberku čtvrt achtele Jura Rosík od Mikuláše 
Strejčíka za sumu 4 zlm. Jest jemu odevzdán výš psaným horným 
za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo 
Jan Starého, Jura Zapletal SR společnú a nerozdílnú. 
 
   Anno 1669 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil čtvrt achtele 
Jan Buchtík od Jury Rosíka za summu 4 zlm 20 kr. A tak jest 
jemu odevzdán výš [psaným] horným za volný, svobodný, v ničem 
nezávadný. 
 
   Leta 1680 za ouřadu horného Jana Blákory kúpil jest 
vinohradu v hoře Šumbercích čtvrt achtele Matěj Marka Byky od 
Jana Buchtíka za sumu 4 zl mora[vských] 5 krejcarů. A tak jest 
jemu odevzdán výš [psaným] horným za volný, svobodný, v ničem 
nezávadný. R[ukojmě] za dílo Jura Šmach a Jura Vítek SRS 
nerozdílnú. 
              f 56b 
   Letha 1653 za ouřadu horného Jury Lipového nápadem 
dostanouce Michal Žid půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích 
po Matějovi Sadílkovi v dluhu, totiž v pěti vědrech vína, 
z dovolení vrchnosti prodal jej Mikulovi Hřívovi zase za  
5 věder vína, tři vědra vína má dat Michalovi Židovi při 
příštím vinobraní a ostatní dvě (vymazáno a nadepsáno jedno) 
vědro vína na druhý rok, na penězích co náleží bude povinen 
platit obci tvarožnolhotskej. Rukojmě za dílo a placení tohož 
vinohradu jsou Jura Staněk a Jan Liška R.S. a nerozdílnou. 
 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipového kúpil jest Jan 
Holubík půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Mikuláše 
Hřívových [za] 3 zl, ostatní peníze bude platiti, komu bude 
náležet. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Jura 
Starých, Tomáš Lipa RSSA nerozdílnú. 
 
   Leta 1676 kúpil jest Michal Trsťanský půl achtele vinohradu 
v hoře Šumbercích od Jana Holubíka za jeden klát včel za 
horenství Jana Blákory. A tak jest výš psaného Michala 
Trsťanského manželce jeho odevzdán za volný a svobodný, 
v ničem nezávadný. Za dílo tohož vinohradu rukojemníci Jura 
Šmach a Jan Blákora SRS a nerozdílnú. 
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              f 58a 
Mikuláš Knapů a Sobek Slezák 
 
   Letha Páně 1620 v neděli druhou v postě za horného Václava 
Rožkového Mikoláš Knapů z Radějova prodal čtvrth achtele 
vinohradu svého Šebestovi Tomkovému ze Sleska na ten spůsob, 
aby jej Šebesta doplácel, co se v rejstřích sirotčích vyhledá, 
a co Mikuláš vyplatil, to pustil Šebestovi. Zavdal Šebesta 
Mikolášovi při kupu 3 zl. Rukojmě za dílo i doplacení téhož 
vinohradu Jura Černický a Macek Vlků S.R. nerozdílnou. 
 
   Letha 1636 za horného Václava Rožkového prodal jest výš 
psaný horný půl achtele vinohradu v hoře Šumberku po 
n[ebožtíku] Mikulášovi Knapovém z dovolení vrchnosti Jiříkovi 
Cihlářovi za sumu 5 zlm, aby platil po třech letech podle hory 
práva po jednom zlatém. Taková summa bude náležeti k obci 
lhotskej. Rukojemníci za dílo a za placení Václav Rožek, Jiřík 
Zapletal SR nerozdílnou. 
 
   Leta 1636 za horného Martina Zákrska kúpil jest půl achtele 
vinohradu v hoře Šumberku Matěj Sadílků z Nesobic od Jiříka 
Cihláře za sumu šest zlatých, což jest více, aby sobě splácel 
Matěj totiž 5 zl. Ta suma bude náležeti k obci lhotskej. 
R[ukojmě] za dílo a placení Kregor Štěrba, Matouš Kolesa SR 
společnou a nerozdílnou po 1 zlatém splácet. 
   Leta 1644 za úřadu horného Jiříka Lišky položil jest za 
vinohrad svůj Matěj Sadílek 2 zlm. Ty přijali fojt Adam Smůlů, 
purmistr Jan Pechů z dědiny Lhoty Tvarožné. 
   Letha 1645 za ouřadu hornýho Martina Stehlíka položil za 
vinohrad svůj Matěj Sadílků 1 zl. Ty přijali fojt [a] ouřad 
Lhoty Tvarožné. 
 
   Letha 1658 za ouřadu Mikuláše Lišky kúpil jest Vojtěch 
Buchtík vinohradu půl achtele od Mikuláše Hřivnáka v hoře 
Šumbercích [za] 5 zlm. Jest mu odevzdán za volný, svobodný, 
v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo a placení Jan Sadílek, 
Jura Lipa purgkmistr. 
              f 59b 
Po neboštíku M[ikuláši] Knapovém 
 
   Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového prodal jest 
výš psaný horný touž polovici téhož vinohradu v hoře Šumberku 
úlehle půl achtele Martin[ovi] Čmelovi za summu 5 zlm 
z dovolením vrchnosti a platiti má po třech letech po jednom 
zlatém podle hory práva. Takové peníze náleží k obci lhotskej. 
Rukojemníci za dílo a za placení Jiřík Zapletal, Martin 
Bochnicův SR a nerozdílnou. 
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              f 60a 
   Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory dal sobě 
odevzdávat Šimon Buchtík štvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumberku, který jemu poručil otec jeho vlastní. A tak jemu 
jest výš psaným horným odevzdán za volný, svobodný, v ničemž 
nezávadný. R[ukojmě] na to Martin Starých, item Pavel Starých 
SRS nerozdílnú. 
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              f 63a 
Pan Adam Šamberk a Jan Pernikář 
 
   Letha Páně 1614 za horného Martina Lišky prodal Jan 
Pernikář z předměstí strážnicského na místě manželky svej 
achtel vinohradu v Šumberku i z boudou pod ním stojící 
urozenému panu Adamovi Šamberkovi a na dvoře ve Lhotě 
Tvarožnej za summu 120 zl na placení rok po roku při Vánocích 
po 6 zl. Zavdal pan Adam Janovi Pernikáři 15 zl, přijal jej 
Jan Pernikář. R[ukojmě] za dílo i placení Matěj Křižanů, Vaněk 
Tomanů, Martin Vaculíků S.R.Ne. Oddává jej pan Adam paní 
manželce svej. 
   Letha 1615 za horného Martina Lišky položil pan Adam za 
vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl. 
   Letha 1616 za horného Martina Lišky položil pan Adam za 
vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl. 
   Letha 1617 za horného Václava Rožka položil pan Adam za 
vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl. 
   Letha 1618 za horného Matěja Křižanového položil pan Adam 
za vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl. 
   Letha 1619 za horného Vácslava Rožka položil pan Adam za 
vinohrad svůj Janovi Pernikáři 6 zl. 
   Letha 1620 za horného Vácslava Rožkového položil pan Adam 
za vinohrad Janovi Pernikáři 6 zl. 
   Letha 1623 za horného Václava Rožkového položil pan Adam 
Šambergk za vinoh[rad] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pernikáře 
6 zl. Ty jsou ouřadu předměstskýmu oddány. 
   Leta 1624 za horného Václava Rožkového položil pan Adam 
Šambergk za vinohrad na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Pernikáře  
6 zl. Ty jsou ouřadu městskému strážnickému odvedeny. 
              f 63b 
Kup Pavla Mománě l[eta] 1632 
 
   Za horného Martina Lišky prodal Martin Lišků achtel 
vinohradu ležící v hoře Šumberku Pavlovi Momáňovi z dovolení 
pana Dobijáše Pernikářovský za sumu 57 zl z búdú, s presem, na 
placení podle hory práva po 4 zl. Ta suma bude náležet 
sirotkům Jana Pernikáře [do] Strážnice. Rukojmě za dílo a za 
placení Jan Pechů, Martin Šulík slíbili rukú společnú a 
nerozdílnú. Platiti má od leta, kdy se bude psáti leta 1634. 
   Letha 1634 za horného Martina Lišky položil Pavel Momáň  
2 zl. Ty přijal Václav, syn pana Dobiáše. 
   Letha 1634 za horného Martina Lišky položil Gregor Šarků  
2 zl. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka na místě 
Martina, syna n[ebožtíka] Jana Partykáře(!). 
   Leta 1635 za ouřadu Václava Rožka položil Pavel Momáň 1 zl. 
Ty přijal syn Václav pana Tobiáše Purkrábka na místě Martina, 
syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře. 
   Leta 1635 za ouřadu Václava Rožka položil Kregor Šarka  
1 zl. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka na místě 
Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře. 
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   Leta 1636 za ouřadu Václava Rožka položil Pavel Momáň 2 zl. 
Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka na místě Martina, 
syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře 
   Leta [16]37 za ouřadu Václava Rožka položil Kregor Šarka  
2 zl. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka na místě 
Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře. 
   Leta [16]38 za ouřadu Martina Zákrska položil Pavel Momáň  
2 zlm. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka z města 
Strážnice na místě Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře. 
              f 64a 
   Letha 1633 za horného Martina Lišky prodal Pavel Momáň půl 
achtele vinohradu svého Pernikářovského Řehořovi Šarkovému za 
sumu 27 zl 15 gr na placení po 2 zl ročních. Rukojmě Jan 
Jurků, Jura Vykúkal slíbili rukú společnú a nerozdílnú za dílo 
vinohradu i zaplacení podle hory práva. K tomu přidává se 
pů[l] búdy. 
 
   Letha 1638 za horného Martina Zákrska položil Kregor Štěrba 
2 zlm. Ty přijal Václav, syn pana Tobiáše Purkrábka z města 
Strážnice na místě Martina, syna n[ebožtíka] Jana Pernikáře. 
 
   Letha Páně 1646 dne 4. Martii za horného Martina Stehlíka 
jakož Anna Momáňka jeden achtel vinohradu v držení byla, zase 
jej Matějovi Sadílkovi pustila, však aby tenž Matěj Sadílek 
sirotkuom Pernikářovským, totiž 43 zl byl povinen každoročně 
po 2 zl dopláceti. R[ukojmě] zastavil Jiříka Ozíbala a Jana 
Dorasníka. 
              f 64b 
   Leta 1647 za horného Martina Stehlíka položil Matěj Sadílek 
za vinohrad v Šumberku 11 zl mo[ravských]. Ty přijal Martin 
Pernikářův [ve] Strážnici k svej ruce. 
 
   Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka z dovolení 
vrchnosti prodán j[es]t 1 achtel vinohradu v hoře Šumbercích 
po Matějovi Sadílkovi Jakubovi Starých půl achtele vinohradu i 
z búdou za 30 zlm. Rukojmě sou za to Ondra Straka a Václav 
Frantík. S kteréhož vinohradu bude povinen platit sirotkům 
Pernikářským co jim bude náležet a ostatní peníze do důchodů 
J.H.M. Kdež se takový kup stal u horného Martina Šulíka 
v přítomnosti Ondry Straky, purgkmistra toho času a Jury Lipy 
fojta, Václava Frantíka. 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad 
svůj Jakub Starých 2 zl. Ty přijali do důchodů J.H.M. 
 
   Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového z povolení 
pana Pavla Purgkrápka prodán jest půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích po Jakubovi Starého Matějovi Bochenkovi. 
Rukojemníci [za] placení tohož vinohradu Jan Sklenář, Ondra 
Panáček. A tak jest jemu odevzdán a platiti má komu náleží. 
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   Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil za 
vinohrad svůj Matěj Bochenkových 1 zlm. Ty přijal p[an] 
Purgkrábek. 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového položil za 
vinohrad svůj Matěj Bochník 1 zlm. Ty přijal Pavel Purgkrábek. 
   Letha 1664 za ouřadu horného Jíry Lipového položil Matěj 
Bochník za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Pavel Purgkrábek. 
           (vložený list a) 
   Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky položil za vinohrad 
svůj Matěj Bochník 3 zlm. Ty přijal Pavel Purkrábek. 
   [Leta] 1667 za horenství Pavla Škrobáčka položila vdova 
Bochenková Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 2 zlm. 
   [Leta] 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položila Dorotha 
Bochenková Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 2 zlm. Přijal 
Pavel Purgkrábek. 
   Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Dorotha Bochenková 
položila za vinohrad svůj 2 zlm 47 kr. Přijal Pavel Pulkrábek. 
           (vložený list b) 
   Leta Páně 1682 za horenství úřadu Jana Blákory ujímá se 
Matěj Bochník jednoho půl achtele vinohradu v hoře Šumberku po 
otci svém Matějovi Bochníkovi. A tak ten jistý vinohrad má 
býti na dva bratry, jak jse budú moci mezi sebú spravit. A tak 
jest Matějovi Bochníkovi výš psaným horným odevzdán. 
Rukojemníci téhož vinohradu Martin Došek a Martin Blákora 
SRS nerozdílnú. Stalo se ten pondělí po svatém Pavlu na víru 
obrácení dne 26. Januarii. 
   Letha Páně 1683 za horného Jana Blákory položil Matěj 
Bochník za vinohrad svůj 2 zlm a 24 grajcary. A tak výš psaný 
Matěj má ten jistý vinohrad zaplacený, svobodný, v ničemž 
nezávadný, u přítomnosti rukojmě Dobijáš Lipa a Pavel Starých. 
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              f 65a 
   Letha 1653 za ouřadu Martina Šulíka horného z dovolení 
vrchnosti prodán j[es]t druhého půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích po Matějovi Sadílkovi Václavovi Zahradníkovi za  
30 zlm i z boudou. Rukojmě jsou za něho Jura Lipa a Jan Liška. 
S kteréhož vinohradu bude povinen platit sirotkům 
Pernikářovským, co jim bude náležet, a ostatní peníze do 
důchodů J.H.M. Kdež se takový kup stal u horného Martina 
Šulíka v přítomnosti Ondry Straky, purgkmistra toho času a 
Jury Lipy fojta a Václava Frantíka. 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad 
svůj Václav Zahradník 1 zl 30 kr. Ty přijali do důchodů J.H.M. 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad 
svůj Václav Zahradník 1 zlm. Ty přijal Pavel Purgkrábek. 
   Letha 1664 za ouřadu Jury Lipového položil Václav Zahradník 
za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Pavel Pulkrábek. 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Zahradník 
položil za vinohrad svůj 3 zlm. Ty peníze přijal Pavel 
Purgkrábek. 
   Letha 1666 za horenství Mikuláše Hořínky položil Václav 
Zahradník Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 1 zlm. 
   Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka položil Václav 
Zahradník Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 2 zlm. Přijal 
Pavel Purgkrábek. 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Václav 
Zahradník Pavlovi Purgkrábkovi za vinohrad svůj 2 zlm. P[avel] 
P[urgkrábek] přijal. 
              f 65b 
   Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Zahradník 
položil za vinohrad svůj 2 zlm 47 kr. Ty peníze přijal Pavel 
Pulkrábek. 
   Leta Páně 1683 za horného Jana Blákory položil Václav 
Zahradník za vinohrad svůj 2 zlm a 24 kr. Ty peníze přijala 
paní Anna Purgrábková. A tak jest Václavovi Zahradníkovi 
odevzdán za zaplacený a v ničem nezávadný, za volný a 
svobodný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jan Škrach a Jan 
Krútil SRS a nerozdílnú. 
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              f 67a 
Blažek Krčma a Jakub Macků z Haťů 
 
   Letha Páně 1620 v neděli Smrtnou za horného Vácslava 
Rožkova prodal Blažek Krčma z Radějova půl achtele vinohradu 
svého v hoře Šumberku Jakubovi Mackovému na ten spůsob, aby 
jej Jakub doplácel, co se v rejistřích sirotčích vyhledá. 
Zavdal Jakub Blažkovi na tenž vinohrad 6 zl a což měl Blažek 
na týmž vinohradě zaplaceného, to pouští Jakubovi, a tak 
Blažek na tom vinohradě nic více nemá. Rukojmě za dílo i 
placení Blažek Krčma a Havel Gomole S.R. nerozdílnou. A na 
placení též jak v rejistřích s[irotčích] jest zapsáno. 
 
   Letha P[áně] 1623 za ouřadu horenské[ho] Vácslava 
Rožkové[ho] tento vinohrad svrchu psaný, kterýž j[es]t držel 
Jakub Macků, od něho zemřel a tak ten vinohrad ležel oulehlí. 
Tehdy Blažek Krčma z Radějova nechtěje, aby oulehlí ležel,  
z dovolením horného Vácslava Rožkového j[es]t ten vinohrad 
zase ujal, aby sirotům Jury Hynkové[ho] nehynulo, a tak on 
Jakub ani přátelé jeho nemají na témž vinohradě nic. Jest 
odevzdán Blažkovi Krčmovi za volný a svobodný. 
 
Kup Jakuba Frantíka od Blažka Krčmy 
 
   Letha Páně 1630 za horného Martina Lišky prodal Blažek 
Krčma pů[l] achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu, jak se 
v lejstřích sirotčích vyhledá, Jakubovi Frantíkovi. Závdanku 
dal Jakub 5 zl 15 gr a což měl Blažek na tom vinohradě, to 
všecko púští, což by zaplaceného bylo. A tak Blažek na tom 
vinohradě svrchu [psaném] nic nemá. Rukojmě za dílo i za 
placení toho vinohradu Martin Zákrsek, Martin Stehlíků slíbili 
rukú společnú a nerozdílnú. Ten nápad náleží s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jury Hynkového. 
              f 67b 
Václav Františků 
 
   L[eta] 1632 za horného Martina Lišky Václav Frantíků 
přijímá vinohrad ten otce svého, [který] nápadem jemu přišel a 
což měl na tom vinohradě zaplaceného, to se jemu púští. A tak 
co se v lejstřích sirotčích na hon vyhledá, to aby sobě 
doplácel. Rukojmě za dílo a placení toho vinohradu Martin 
Rožků a Jura Vykúkal slíbili rukú společnú a nerozdílnú, na 
placení podle hory práva po 3 zl. 
   Leta 1634 za ouřadu horného Václava Rožkového položil 
Václav Frantík za vinohrad svůj v Šumberku 5 zl moravských  
15 gr. Ty přijal Petr Skurčík z Těšnovic. 
   Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového položil 
Václav Frantík za vinohrad svůj 4 zlm 15 gr. Ty přijal Petr 
Skurčík z Těšnovic, kterej mu přišel nápadem po manželce svej. 
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   Téhož leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového Václav 
Frantík jest skoupil od Petra Skurčíka z Těšnovic peníze na 
vinohradě v hoře Šumberku a tak tenž Petr svrchu psaný na tom 
vinohradě nic nemá. A tak ten vinohrad má Václav Frantík 
zaplacený, aby žádný se již na to nenatahoval. 
              f 68a 
   Leta 1651 za úřadu Václava Frantíka, horného toho leta, 
ukúpil Mikuláš Bartalových z Vrbovcův štvrt achtele vinohradu 
od Václava Frantíka za summu 15 zlm, kterýžto vinohrad  
v Šumberku v hoře jest doplacený a odevzdaný. Rukojmě za dílo 
Martin Paták, Jan Kolář slíbili jednú rukú a nerozdílnú. 
 
   Letha 1659 za ouřadu horného Mikuláše Liškového kúpil jest 
Martin Procháska štvrt půl achtele vinohrada v Šumberku od 
Mikuláše Bartolových z Vrbovcův za summu 9 zlm, na tři termíny 
má zaplatit. Závdanku dal 4 zlm, ty přijal Mikuláš 
Bartolových. Rukojemníci za dílo a placení téhož vinohradu 
Pavel Blaškův, Adam Šmul RS a nerozdílnou. 
   Letha 1660 za ouřadu horenství Jiříka Lipového položil 
Martin Procháska Mikulášovi Bartolových 2 zl. 
   Letha 1662 za horenství Jiříka Lipového položil Martin 
Procháska Mikulášovi Bartolových za vinohrad svůj 3 zlm 6 kr. 
Tak jest jemu oddán za volný a v ničem nezávadný. 
              f 68b 
   Leta Páně 1675 za ouřadu horenství Jana Blákory ujímá sobě 
Jan Trsťanský půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, který 
ostal úlehle po neboštíku Martinovi Procháskovi a tak 
s takovej úlehle nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. 
A tak na ten spůsob, poněvadž jest sirotek, vidí se Janovi 
Trsťanskýmu prodat za sumu 2 moravské zlaté, aby platil po 
letech, komu bude náležet po půl moravském zlatém. A tak jest 
Janovi Trsťanskému odevzdán. R[ukojmě] za dílo a placení téhož 
vinohradu Jan Starý, Jura Šmach SRSpN. 
 
   Stalo se porovnání mezi těmito osobami, totižto Jana 
Trsťanského manželkú a Dorotú, neboštíka Martin[a] Procházky 
cerú, leta Páně 1682 za horenství Jana Blákory, připisuje se 
Dorotě výš psaným Martina Procházkú cery, jakožto po otci 
svém, štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích a tak jest jí 
odevzdán sv[obodný], ona bude povina položiti 2 zlm při svatém 
Martinu toho roku výš psaného. Rukojemníci na to Jan Pecúch a 
Mikuláš Lipa S.R.S. a nerozdílnú. 
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               (vložený list a)         
   Leta Páně 1683 za horenství Jana Blákory poněvadž podruhý 
krát mezi těmito osobami stala se domluva, totižto Dorotú, 
cerú po neboštíkovi Martinovi Procháskovi, a Annú, zas po 
neboštíkovi Janovi Trsťanském, o jednu štvrt achtele vinohradu 
v hoře Šumberku ležící, má platit za něj Anna vý[š] psaná 
Trsťanská 1 m[oravský] zlatých a tak téhož leta 1683 platí za 
vinohrad svůj Anna Trsťanská 4 zl a 15 krejcarů. Ty peníze 
přijal Štěpán, Adama Kováře syn na místě manželky svej. 
   Leta Páně 1684 položila Anna Trsťanská za vinohrad svůj  
2 zl. Ty přijal Štěpán Adam[a] Kovář[e] s Kněždub[a]. 
   Leta Páně 1685 za úřadu horenství Jury Šmacha položila Anna 
Trsťanská za vinohrad svůj 45 krejcarů. Ty přijal Štěpán 
Adam[a] Kovář[e] s Kněžduba. A tak jest ten vinohrad 
zaplacený, v ničem nezávadný. 
               (vložený list b) 
   Leta Páně 1761 27. Februarii připisuje se jeden vinohrad  
v Šumberkoch Maryně po nebošt[íku] Jurovi Šmachovi, který dědí 
jakošto po svém mužovi, ležící vedle Mikule Bačíka, svobodně 
na budoucí časy užívati i z její[mi] potomky. 
          Za horenství Pavla Štípského. 
 
   Leta Páně 1768 mjesíce dne 8. Januarii za horného Jana 
Vítka připisuje se jedna štvrt vinohrada v Šumberkoch 
Martinovi Petruchovi, co si kúpil za sumu peněz 1 rýnský od 
Martina Záruby, ležící z jednej strany vedle Tomáša Vítka a 
z druhej strany Pavla Kukala. Svjetkové sú toho Jan Vítek 
pudmistr, Pavel Michálek fojt. 
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              f 69a 
Kup Martina Stehlíka od Jana Kuby 
 
   Letha 1622 v neděli Judica kúpil jest Martin Stehlíků od 
Jana Kuby půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, které mu 
přišly nápadem po bratru, za summu 6 zl a ten vinohrad již 
bude zaplacený a žádnému nic není povinen. Rukojmeníci Jura 
Pechů a Jakub Hudec za dílo slíbili sú rukú společnú a 
nerozdílnú. K tomu jest přidal Jan Kuba jednu káď dubovú. 
   Kúpil Martin Stehlíků k tomuž vinohradu pů[l] búdy od 
Jakuba Hluckého, jednu štvrt búdy od Jana Pškavého, druhú 
štvrt za pů[l] štvrta zlatého. Tak má docela zaplacený Martin 
Stehlíků a má jemu dáti Martin Stehlíků 5 štvrtí žita 
z nového. 
              f 69b 
Kup Jura Pechy od Jana Kuby 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnou stala se kup dobrovolná mezi 
osobami svrchu psanými, že kúpil Jura Pechů vinohrad v hoře 
Šumbercích za summu 30 zl od Jana Kuby, kterýmu vinohrad 
nápadem přišel po bratru, bez závdanku, má jemu splácat 3 zl 
vedle hory práva až do vyplnění tej všej summy, k tomu přidal 
půl búdy a jednu káď. Za to jsú rukojemníci za Jury Pechů za 
dílo a za zaplacení Martin Stehlíků a Jakub Hlavatý za to sú 
slíbili rukú společní nerozdílnú. 
   L[eta] 1628 položil Jura Pechů za vinohrad svůj 3 zl, ty 
zůstávají při horném. Stalo se za horného Martina Liškového. 
Ty peníze přijal Tomáš Blažků. 
 
   Letha Páně 1631 za horného Martina Lišky prodala manželka 
Jana Kuby na místě manžele svého, kterýž jí nápadem přišel, 
peněz sumy 21 zl, prodala je na tom vinohradu svrchu psaném ty 
peníze za 5 zlm a tak aby se na týž vinohrad aneb na ty peníze 
víceji žádný nenatahoval ani s přátel jejích, Jurovi 
Pechovému, tak aby to měl zaplacený. Za horného Martina Lišky. 
   Letha 1632 položil Jura Pechů za vinohrad svůj 4 zl. Ty 
přijal Tomáš Blažků. 
   Letha 1632 za horného Martina Lišky položil Jura Pechů za 
vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Tomáš Blažků. 
   Letha 1635 za horného Václava Rožka položil Jíra Pechů za 
vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Tomáš Blašků. Jest jemu 
odevzdán za volný a zaplacený, nic není více dlužen. 
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           (vložený list a) 
Nápad Jana Pechy po dědovi svém Jurovi Pechovi 
 
   Leta Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory dostanouce 
Jan Pechův štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku po dědovi 
svém Jurovi Pechovi, a tak jest výš psaným horným jemu 
odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci 
za dílo tohož vinohradu Jan Liška a Jura Šmach SRS 
nero[zdílnou]. 
 
   Leta Páně 1686 za úřadu horného Jury Šmacha kúpil Martin 
Škrach čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jana Pechy 
za sumu 6 zlm za zaplacený. A tak jest Martinovi Škrachovi 
odevzdán za zaplacený, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo 
tohož vinohradu Jan Škrach a Jakub Šmach SRS a nerozdílnú. 
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              f 73a 
Frejmark Markéty na vinohrad po neboštíkovi Jurovi Pechovém 
s Ondrů Polákem 
 
   Letha 1653 stal se j[es]t frejmark za horenství Martina 
Šulíka Markéty po neboštíkovi Jurovi Pechovém pustila mu ona 
jeden štvrt acht[ele] vinohradu v hoře Šumbercích Ondrovi 
Polákovi a Ondra pustil v hoře Střešňovcích také štvrt 
achtele, kdežto on jí zase bude povinen 2 zlm. A tak j[es]t 
jemu odevzdán za svobodný a volný a v ničem nezávadný. Rukojmě 
jsou za dílo a opravu tohož vinohradu Jura Staněk a Jan 
Staněk. 
 
   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipového kúpil j[es]t 
čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jan Pechů za summu 
pět věder vína od Michala Žida, při příštím vinobraní má dat 
tři vědra vína a ostatek na rok. Rukojmě za dílo a placení 
tohož vinohradu jsú Michal Vítků a Jura Staněk R.S.a N. 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy dal j[es]t 3 vědra 
vína Michalovi Židovi. 
   Letha 1656 za ouřadu horného Jury Lipy dal j[es]t 2 vědra 
vína Michalovi Židovi. 
   A tak ten jistý vinohrad daroval Jan Pechů za svého 
živobytí svému vnukovi Mikulovi Pechovému. A tak j[es]t jemu 
odevzdán za svobodný a volný, v ničemž nezávadný. 
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              f 73b 
Kup Jury Koníčkového od Jury Škeřupového 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnou stala [se] smlouva dobrovolná 
mezi osobami svrchu psanými za ouřadu Václava Roškového, kúpil 
Jura Koníčků půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jury 
Škeřupového za summu 40 zl. 2 zl položil závdanku, ostatní 
peníze má klásti na kostel strážnický [po] 2 zl vedle hory 
práva až do vyplacení tej všej summy, totiž 38 zl. Za Juru 
Koníčkového jsú rukojemníci Petr Zimcha a Mikuláš Mlýnek 
slíbili sú rukú společní nerozdílnú. Závdanek přijal Jura 
Škeřupů. 
   L[eta] 1622 položil Jura Koníčků 1 zl za vinohrad svůj tu 
neděli po Třech králích na kostel strážnický. Ty přijal fojt a 
starší lhotští. 
   Letha 1623 položil Jura Koníčků za vinohrad svůj 2 zl. Ty 
přijali fojt a starší lhotští na kostel strážnický. 
 
   Letha Páně 1623 den památní s[vatéh]o Řehoře za horenství 
Vácslava Rožkových Jura Koníčků prodal vinohrad v hoře 
Šumberku Danielovi Brodské[mu] za summu 40 zl. Dal Daniel 
Jurovi závdanku 2 zl, ostatních peněz klásti má do vyplnění té 
summy podle hory práva po 2 zl. Rukojemníci za dílo i placení 
toho vinohradu Bartoň Svorňů a Jakub Hutský S.R. společnou a 
nerozdílnou. A tak což jest zaplaceného na tom vinohradě, 
totiž 5 zl, ty pustil Jura Koníčků Daňkovi Brodskému a tak již 
na tom vinohradě Jura Koníčků nemá nic. Ostatní peníze všecky 
náleží na kostel strážnický. 
 
   Letha Páně 1624 tu neděli po svatém Jiří za horenství 
Vácslava Rožkových Daniel Brodský prodal vinohrad v hoře 
Šumberku Janovi Pšenákovi za summu 40 zl. Závdanku má dáti 
z užitku nejprve příštího 2 vědra vína a čtvrt, ostatních 
peněz klásti má do vyplnění summy podle hory práva po 2 zl. 
Rukojemníci za dílo i placení Daniel Brodský a Matěj Vlků 
slíbili rukou S. a nerozdílnou. A tak což jest zaplaceného na 
tom vinohradě Daniel měl, to jest pustil Janovi Pšenákovi, 
totiž 5 zl, a tak Daniel na tom vinohradě již nemá nic. Ty 
peníze náležejí všecky na kostel strážnický. 
              f 74a 
   Leta Páně 1626 v neděli družebnú prodala Babuša, manželka 
neboštíka Jana Všenáka(!), půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku Pavlovi Vavřincovému z Vnorov za sumu 40 zl. Na to 
dal závdanku 2 zl, ty přijali fojt a starší lhotští, ostatek 
má platiti do vyplnění sumy po 2 zl vedle hory práva, ty 
peníze náleží na kostel strážnický, co pak zaplaceného má, to 
se jemu púští. Rukojmové jsú tito Jan Jakubů a Mikuláš Mlýnek 
slíbili rukú společnú nerozdílnú za dílo a za placení. 
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Kup Martina Čachtického 
 
   Leta Páně 1627 za horného Václava Rožkového toho času 
horným prodal vinohrad v hoře Šumberku pů[l] achtele po 
neboštíkovi Pavlíkovi manželce na místě jejím za sumu 33 zl, 
platiti má Martin Čachtický 2 zl. Rukojmě za dílo a za placení 
téhož vinohradu Jakub Chvalínský, Jura Nováků slíbili rukú 
společnú a nerozdílnú. Odevzdán za volný a slobodný. 
   L[eta] 1627 za horného Václava Rožkového položil závdanku  
4 zlaté za vinohrad svůj. Ten závdanek přijali starší lhotští 
na kostel strážnický za horného Václava Rožkového. 
   L[eta] 1627 položil Martin Čachtický za vinohrad svůj 1 zl 
15 groší. Ty přijali starší lhotští na kostel strážnický. 
   Letha 1631 položil Martin Čachtický za vinohrad svůj 2 zl. 
Ty přijali starší lhotští na kostel strážnický za horného 
Martina Lišky. 
   Za horného Martina Lišky položil Martin Čachtický za 
vinohrad svůj 1 zl. Ten (nečitelný text) na kostel strážnický. 
              f 74b 
   [Leta] 1636 za úřadu horného Martina Zákrska položil Martin 
Čachtický za vinohrad svůj 1 zl 15 gr. Ty přijali pan purmistr 
strážnický. 
   Leta 1637 za horného Martina Zákrska položil Martin 
Čachtický za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijali pan purmistr 
Jiřík Praštěk strážnický. 
   Leta 1639 za horného Martina Zákrska položil Martin 
Čachtický za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijali pan purmistr 
strážnický Jiřík Praštěk. 
   Leta 1646 za ouřadu horného Martina Stehlíka položil Martin 
Čachtický za vinohrad v hoře Šumberku 2 zlm. Přijal pan horný 
svrchu psaný na místě úřadu strážnického. 
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              f 75b 
Kup Daňka Brockého od Petra Zimchy 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnú za horenství Václava Roškového 
prodal Petr Zimchů Daňkovi Brockému [za] 12 zl hotových čtvrt 
achtele vinohradu v hoře Šumberku. A tak Daněk má svobodný a 
volný vinohrad. Za Daňka Brockého rukojemník za dílo Václav 
Syřenka. 
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              f 78a 
Kup Daňka Brockého od manželky Mikuláše Škracha 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnú za horenství Václava Rožkového 
kúpil Daněk Brockého půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích 
od Anny, manželky neboštíka Škráškového, za summu 40 zl. [Dal] 
1 zl za závdanku, ten přijala Anna neboštíka Škrášky, ostatní 
peníze má klásti vedle hory práva, jak se v sirotčích 
rejstřích vyhledá, k tomu kadečku jednu dubovou přidává. 
Rukojemníci sú za dílo a placení Mikuláš Mlýnek a Petr Zimcha 
slíbili rukú společnú a nerozdílnú. 
   Prodal Václav Syřenek peníze na témž vinohradě po manželce 
nápad Daňkovi Brockému 30 zl za sumu 3 zl 15 gr. 
 
   Leta Páně 1631 za horného Martina Lišky prodal Pavel Švrček 
pů[l] achtele vinohradu [po] Janovi Holubovi, kterýž oulehlí 
dávno ležel, Janovi Čejkovskému za sumu hotovú 2 zl. A tak Jan 
má zaplacený docela, v ničem nezávadný. Rukojmě za dílo a za 
placení Bartek Krumlíků slíbil rukú společnú a nerozdílnú. 
 
Kup Jakuba Starýho od Václava Frantíka 
 
   Leta Páně 1646 za horného Martina Stehlíka kúpil Jakub 
Starého čtvrt achtele v hoře Šumberku od Václava Frantíka za 
sumu 13 zl mo[ravských] bez deseti kr[ejcarů], kterýšto 
vinohrad jest doplacený a žádnému v ničem nezávadný. 
              f 79a 
   Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky přišel jest nápadem 
Janovi Bedravovi po Jakubovi Starého štvrt achtele vinohradu. 
A tak jest jemu Janovi Bedravovi odevzdán za volný, svobodný, 
v ničem nezávadný. 
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              f 80b 
Kup Petra Zimchy 
 
   Letha 1622 za horenství Václava Roškového poručil Jura 
Škeřupů Petrovi Zimchovi vinohrad v hoře Šumberku zaplacený a 
svobodný, aby se na to žádný nenatahoval, a k tomu přidává 
jedlovú kadečku. Za to jest rukojemníkem Havel Svatého slíbil 
za dílo. 
 
Kup Šebesty Slezáka 
 
   Letha Páně 1624 v outerý po seslání Ducha s[vatéh]o za 
horného Vácslava Rožkových Petr Zimchy prodal vinohradu půl 
achtele v hoře Šumberku Šebestovi Slezáku za summu 12 zl, 
takové peníze má položiti podvakráte, tohoto letha 1624 6 zl a 
po Vánocích druhých 6 zl. Na těch 6 zl položil 2 zl, ty přijal 
Petr Zimcha, ještě má letos, totiž 1624 letha, položiti 4 zl a 
potom po Vánocích příštího roku posledních 6 zl. Rukojemníci 
za dílo i placení toho vinohradu Martin Rožkových a Mikuláš 
Dopitů slíbili rukou společnou a nerozdílnou. 
 
   Leta 1639 za horného Martina Zákrska majíce vinohradu 
Šebesta Tomanů půl achtele v hoře Šumberku, prodal jej 
Mikulášovi Vojtečkovému za sumu 14 zl 15 gr. Při odevzdávce 
dal Mikula Vojtečků Šebestovi Tomanovému 10 zl a dá-li Pán Bůh 
z nového 4 zlm a cožkoliv jest zaplatil Šebesta, to jemu 
svrchu psanýmu pustil. A tak ještě jemu bude spláceti 9 zl, ta 
suma bude náležeti sirotku n[ebožtíka] Petra Zimchy na placení 
rok po roku podle ourody po 1 zl. R[ukojmě] za dílo a placení 
Jiřík Sopúšek z Kněžduba, Šebesta Tomanů SRS a nerozdílnou. 
   Leta 1640 za horného Martina Zákrska položil Mikuláš 
Vojtečků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijali fojt a starší 
Lhoty Tvarožné na místě Šebesty Tomanového, poněvadž byl 
povinen do důchodů panských za obilí. 
   Leta 1641 za ouřadu horného Jiříka Lišky skoupil jest 
Martin Pechů od téhož nápadníka Dobiáše Řemenáře, kterýž jemu 
přišel nápadem po manželce jeho, totiž 8 zl, na témž vinohradě 
svrchu psaném za sumu 2 zlm. Jest jemu svrchu psanému 
Martinovi Pechovému odevzdán za volný a svobodný, v ničemž 
nezávadný. R[ukojmě] Jiřík Liška, Václav Procházka SRS a 
nerozdílnou. 
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              f 81a 
   Letha 1666 za horného Mikuláše Hořínky prodal jest Jan 
Sadílek Mikulášovi Zacharovi půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku za summu 27 zlm a tak má platit vedle hory práva [po] 
1 zlm. Rukojemníci za dílo a placení teho vinohradu Martin 
Palát a Jan Pšechnů S.R.N. 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky Mikuláš Zachara 
položil za vinohrad svůj Janovi Sadílkovi 1 zlm. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Mikuláš Zachara 
položil za vinohrad Janovi Sadílkovi 1 zlm. 
 
   Leta Páně 1678 za horenství úřadu Jana Blákory Mikuláš 
Zachara majíce svůj půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, 
který byl kúpil od Jana Sadílka, a tak ho zas pustil za 
živobytí Janovi Sadílkovi. A tak se Mikulášovi Zacharovi 
vracejí 2 zl, které byl vyplatil, 1 zl přijal a druhý 
z užitku. 
   Téhož leta 1678 za horenství úřadu Jana Blákory připisuje 
se téhož půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi 
Sadílkovi. A tak jest jemu výš psaným horným odevzdán za 
volný, svobodný, v ničem nezávadný. Na to rukojemníci Martin 
Štětínský a Mikuláš Sadílek SR nezdílnú. 
              f 81b 
   Leta Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory položila 
vdova Sadílková druhý zlatý. Ty peníze přijal Martin Došek na 
pohřeb neboštíka Zachary. 
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              f 82b 
Kup Petra Zimchy od Babuše, neboštíka Roháčovej sestry, který 
vinohrad jí přišel nápadem po neboštíku Roháčovej 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnou za horenství Václava Roškového 
kúpil Petr Zimcha vinohrad od Babuše sestry Roháčovy za summu 
6 zl hotových. A tak ten vinohrad bude svobodný a zaplacený 
Petrovi Zimchovi. Rukojemník jeho Jura Koníček za dílo. 
   Leta Páně 1630 za horného Martina Lišky položil Jura Šlížek 
za vinohrad svůj svrchu psaný 4 zl. Ty peníze přijal Martin 
Zákrsek. 
   Letha 1634 za horného Martina Lišky položil Jíra Šlížek za 
vinohrad svůj svrchu psaný 11 zl. Takové peníze přijal Martin 
Zákrsek. Takový vinohrad jest zaplacený, oddán Jiříkovi 
Šlížkovému. 
 
Kup Jiříka Čachtického od Jiříka Slížkového 
 
   Letha 1634 za ouřadu horenského Martina Zákrska prodal 
Jiřík Slížek půl achtele vinohradu svého v Šumberku Jiříkovi 
Čachtickému za sumu 38 zlm na placení na půl vína do vyplnění 
sumy, zavdal Jiřík Čachtický 4 zlm. Rukojemníci za dílo Jiřík 
Slížek, Dobiáš Polešovský. 
   Letha 1635 za ouřadu horného Václava Rožka položil Jiřík 
Čachtický ze Vnorov za vinohrad svůj 7 zlm. Ty přijal Jiřík 
Slížek z Lideřovic. 
   Letha 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jiřík 
Čachtický ze Vnorov za vinohrad svůj 7 zlm. Ty přijal Jiřík 
Slížek z Lideřovic. 
              f 83a 
   Letha 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil jest 
Jiřík Čachtický za vinohrad svůj 5 zlm. Ty přijal Jan Kolesa. 
   Letha 1639 za ouřadu horného Martina Zákrska položil jest 
Jiřík Čachtický za vinohrad svůj 3 zlm. Ty přijal Jan Kolesa. 
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              f 83b 
Kup Jana Blákory od Mikuláše Hřivnáka od něho 
 
   Letha Páně 1654 za ouřadu horného Jiříka Lipy kúpil jest 
Jan Blákora od Mikuláše Hřivnáka půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích za sumu 2 zlm. A tak dal půl moravského zlatého, 
ostatní peníze skúpil od své sestry. A tak jest jemu odevzdán 
za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci Ondra 
Zahradník a Martin Starý rukú svú společnú a nerozdílnú. 
 
   Letha Páně 1684 za ouřadu horného Jury Šmacha dostanúce 
Martin Blákora po otci svém půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích náležitě. A tak jest jemu odevzdán za volný, 
v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Ondra 
Zahradník a Jan Kolesík SRS a nerozdílnú. 
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              f 84b 
Kup Jana Čejkovského od Jana Valachového 
 
   Letha 1622 v neděli smrtnou za horenství Václava Rožkového 
kúpil Jan Čejkovský vinohrad půl achtele v hoře Šumberku za 
summu 45 zl. 4 zl položil závdanku Jan Čejkovský Janovi 
Valachovému, ostatní peníze má klásti po 3 zl až do vyplnění 
tej všej summy při Vánocích. Rukojemníci za Jana Čejkovského 
za dílo a za placení Martin Stehlíků a Pavel Valentů slíbili 
rukú společnú a nerozdílnú. A k tomu mu přidal jednu kadečku 
jedlovú. 
   Téhož letha 1622 za horenství Václava Roškového kúpil Jan 
Čejkovský od Jana Valachového summy 12 zl po 15 gr počítaje za 
6 zl na tom vinohradě svrchu psaném přední peníze a ještě má 
klásti za 5 leth, totiž od letha 1622 až do 1626 má klásti. 
   Téhož letha 1622 za horenství Václava Roškového kúpil Jan 
Čejkovský od Jana Valachového summy 15 zl podruhé, 1 zl po  
15 gr, a tak učiní za 10 zl 2 zl 5 gr. A tak má Jan Čejkovský 
zaplaceného 31 zl na tom vinohradě a již nemá než 17 zl 
doplácat Janovi Valachovému. Položil za pět leth Jan 
Čajkovský, již nemá pokládat až do letha 1631. 
   Ostatní peníze kúpil Jan Čejkovský od Jana Valachovýho  
17 zl za 2 zl 8 gr, túž summu Jan Čajkovský má zaplacenú za 
ten vinohrad za volný a svobodný, nemá žádnému za něj víc 
klásti. 
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              f 84a 
Kup Martina Lišky od Vácslava Bělíkového, kterýž mu připadl po 
Janovi, bratru ujčeném 
 
   Letha Páně 1624 tu neděli 25 po s[vaté] Trojici za horného 
Vácslava Rožkového Martin Liška koupil půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberku od Vácslava Bělíkového z Radějova, kterýž mu 
byl připadl po Janovi, bratru jeho ujčeném, za summu hotovú  
50 zl. Rukojmové za dílo toho vinohradu Martin Branecký, 
Martin Stehlíků slíbili rukou společnou a nerozdílnou. K tomu 
vinohradu Vácslav Bělíků Martinovi Liškovi přidal jedlovou 
kadečku. 
   A má jej sobě Martin Liška za volný, svobodný, zaplacený 
odevzdán bez vší překážky, tak jakž hora za právo má. 
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              f 86b 
Kup pana Adama Šamberka 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnú za horného Václava Rožkového 
prodali fojt a starší lhotští v hoře Šumberku achtel vinohradu 
urozenému panu Adamovi Šamberkovi na dvoře toho času 
v Tvarožnej Lhotě, pozůstalý po Jurovi Škeřupovi, za summu  
100 zl. Položil pan Adam závdanku 3 zl, ty peníze daly se na 
kostel strážnický, přední peníze, co se vyhledá v rejstřích, 
mají se klásti na sirotka Jury Venhleďového, ostatní peníze 
mají se klásti po letech o Vánocích, má se splácat po 4 zl 
vedle hory práva. Rujemníci jsú za dílo a placení Martin Vlků 
a Martin Stehlík za to sú slíbili rukú společní a nerozdílnú. 
   Letha Páně 1623 pan Adam Šamberků položil za vinohrad 
v hoře Šumberku 40 zl. Ty přijal úřat městský strážnický na 
kostel strážnický. 
 
   Letha Páně 1632 za horného Martina Lišky prodal Matěj 
Kubíčků achtel vinohradu svrchu psaného, kterýž jemu nápadem 
přišel po sirotku Jury Venhleďového, za jedno sto zl[atých], 
na placení po štyrech zl. Závdanku dal Jura Lišků 1 zl 15 gr a 
cožkoliv paní Eva zaplatila na tomž vinohradě 40 zl, to Jurovi 
Liškovému pustila, ostatní peníze cožkoli na tem vinohradě 
bude, to všecko [má] náležet Mackovi Kubíčkovi z Lipova. 
Rukojmě za Juru za placení toho vinohradu Václav Rožků, 
Dobijáš Polešovský slíbili rukú společnú a nerozdílnú. 
   Letha 1632 položil Jura Lišků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty 
přijal Matěj Kubíčků z Lipova. 
   Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Jura Lišků za 
vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova. 
   Letha 1634 za horného Martina Zákrska úřadu jeho položil 
Jura Lišků za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Macek Kubíčků 
z Lipova. 
              f 87a 
   Leta 1635 za horného Martina Zákrska položil Jíra Lišků za 
vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova. 
   Leta 1636 za horného Martina Zákrska položil Jiřík Lišků za 
vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova. 
   Leta 1637 za horného Martina Zákrska položil Jiřík Lišků za 
vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova. 
   Leta 1638 za horného Martina Zákrska položil Jiřík Lišků za 
vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova. 
   Leta 1639 za horného Martina Zákrska položil Jiřík Liška za 
vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova. 
   Leta 1640 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jiřík 
Liška za vinohrad svůj 3 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků 
z Lipova. 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jiřík 
Liška za vinohrad svůj 5 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků 
z Lipova. 
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   Leta 1647 za úřadu horného Martina Stehlíka pokládá za 
vinohrad svůj Jura Liška 3 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků 
z Lipova. 
   Leta 1649 za úřadu horného Martina Šulíka pokládá Jura 
Liška 3 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova. 
   Leta 1649 za úřadu horného Martina Šulíka pokládá Jan Jury 
Liškové[ho] 3 zlm. Ty přijal Matěj Kubíčků z Lipova. 
   Letha 1651 za horenství Martina Šulíka pokládá za vinohrad 
svůj 3 zlm Jan Liška. Ty přijal Matěj Kubíček z Lipova. 
   Letha 1653 za horenství Martina Šulíka pokládá za vinohrad 
svůj 2 zlm Jan Liška. Ty přijal Matěj Kubíček z Lipova. 
 
   Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka nápadem připadá 
Janovi Liškovi jakožto po otci svém ten achtel vinohradu, 
jestli komu co na něm bude náležet, on bude povinen platiti. A 
tak jemu vinohrad je odevzdán za svobodný, volný. Kdež se 
stalo v přítomnosti ouřadu tvarožnolhotského Ondry Straky 
purgmistra a Jury Lipy fojta. 
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              f 87b 
Kup urozeného pan[a] Adama Šamberka [z] Šamberků 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnú prodali fojt a starší lhotští 
pů[l] achtele vinohradu urozenému panu Adamovi Šamberkovi za 
summu 50 zl. Závdanku 6 zl položil urozený pan Adam, ostatní 
peníze má klásti po 3 zl z oužitku vedle hory práva. Závdanek 
zůstává při fojtu a starších za dluhy, ty peníze, kteréž se 
budú pokládat za vinohrad, všecky mají se odvádět na kostel 
strážnický. K tomu vinohradu se přidává půl búdy a káď jedna 
dubová. Rukojemníci za dílo a placení Martin Vlků a Martin 
Stehlík slíbili za to sú rukú společnú a nerozdílnú. 
   Letha Páně 1622 urozený pan Adam Šamberek položil za 
vinohrad svůj v hoře Šumberku půldruhého zlatého. A ty peníze 
přijali ouřad lhotský na kostel strážnický. 
   Letha Páně 1623 urozený pan Adam Šamberk položil za 
vinohrad svůj v hoře Šumberku 2 zl. A ty peníze přijal ouřad 
městský strážnicský na kostel. 
   Letha P[áně] 1631 položila urozená paní Eva Šamberková za 
vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal úřad města Strážnice za horného 
Martina Lišky. 
   Letha 1632 položila urozená paní Eva za vinohrad svůj 2 zl. 
Ty přijali úřad městský strážnický za horného Martina Lišky. 
   Letha 1633 za horného Martina Lišky položila urozená paní 
Eva za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Matěj Kohút na kostel 
strážnický. 
 
   Letha 1662 za ouřadu horného Jiříka Lipového kúpil jest 
Václav Vítkův od pana děkana strážnitckého půl achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích za summu 30 zlm a tak má platiti 
vedle hory práva [po] 2 zlm. A ten kup se stal u pana Jiříka 
Ratiborského v městě Strážnici a ty peníze má odvádět panu 
děkanovi strážnitckému. Rukojemnníci za dílo a placení tohož 
vinohradu Dobiáš Lipa, Pavel Škrobáček RSAN. 
   Leta 1667 za horného Pavla Škrobáčka Václav Vítkův dal 
jednu bečku vína za vinohrad svůj 30 zl mor[avských] za 
zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za zaplacený, za volný, 
svobodný, ničím nezávadný. Takovou bečku vína přijali p[áni] 
hospodáři kostelní strážničtí Jan Kostka a Fridrich Brocký. 
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              f 88b 
Kup urozeného pana Adama Šamberka [z] Šamberků 
 
   Letha 1622 v neděli Smrtnú kúpil urozený pan Adam Šamberk 
Šamberků achtel vinohradu v hoře Šumberku od Martina Vlkového 
za summu, co se vyhledá v siro[t]čích rejstřích, závdanku 
položil uroz[ený] p[an] Adam 10 zl. Ty přijal Martin Vlků, 
k tomu přidal vinohradu káď jednu jedlovú novú. Rukojemníci za 
dílo a placení Martin Lišků, Martin Stehlíků a Jakub Hlucký 
slíbili sú rukú společní a nerozdílnú. 
   Letha Páně 1625 položil pan Adam Šamberk za vinohrad svůj 
po Martinovi Vlkovém štyri zlatý. Ty peníze přijali fojt a 
starší lideřovští. 
   L[eta] 1627 položil urozený pan Adam Šamberk za vinohrad 
svůj 3 zl. Ty přijali starší lideřovští za horného Martina 
Lišky. 
   Letha 1631 položila urozená paní Eva Šamberková za vinohrad 
svůj 4 zl. Ty přijal úřad lideřovský za horného Martina Lišky. 
   Letha 1632 položila urozená paní Eva Šamberková za vinohrad 
svůj 4 zl. Ty přijal úřad lideřovský za horného Martina Lišky. 
   Letha 1633 za horného Martina Lišky položila urozená paní 
Eva za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijali starší lideřovští. 
   Letha 1634 za horného Martina Lišky položila urozená paaní 
Eva za vinohrad svůj 6 zl. Ty přijali starší lideřovští. 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položila paní 
Eva Šamberková 5 zl. Ty přijali starší lideřovští. 
          (vložený list 1b) 
   Leta Páně 1748 za horenství Václava Zahradníka kúpil Jura 
Polášek půl čtvrti vinohrada v hoře Šumberku po Pavlovi 
Komoňovi za sumu 1 zlr 30 kr, z jedné strany Pavla Bačíka, 
z druhé strany Pavla Zahradníka, dne 29. Aprilii. 
          (vložený list 2a) 
   Leta Páně 1727 za horenství Pavla Vítka kúpil Martin Bělík 
štvrt achtele vinohrada v hoře Šumberku od Jana Hniláka za 
sumu hotových peněz tři zl[até] uherské a 15 krejcarů. A tak 
se odevzdává Martinovi Bělíkovi za volný a svobodný, v ničem 
nezávadný. Za dílo a kupu toho vinohradu rukojemníci Jan 
Kašpar, Martin Starý. 
 
   Letha Páně 1757 kúpil sobě Vác[lav] Bureš  ¼ achtela 
vinohrada v hoře Šumberkoch ležící od Kristiána Krytináře za 
sumu 3 zl u[herské], z jedné strany vedle Jury Zeťka a z druhý 
strany vedle Josefa Buchty ležící. A to se stalo [za] Pavla 
Bačíka, ten čas horného. 
 
   Letha Páně 1760 roku dne 8. Januarii za horného Pavla 
(nečitelné) kúpil sobě Karel Střebovský ½ vinohradu v hoře 
Šumberkoch od Pavla Kašného za 1 zl 43 kr, a to ležící vedle 
Pavla Štípského, z druhé ale strany vedle Jana Kašného. To se 
jemu za vlastní Carlovi Střebovskému odevzdává. 
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               (vložený list a) 
   Letha Páně 1682 dne 7. Martii za horného Jana Blákory při 
rejstrách horenských těchto postoupil Václav Hrabal ujci svému 
Pavlovi Strakovi půl achtele vinohradu chrámu Páně veselskému 
náležející a za 26 zl skoupený v hoře Šumberku, kterýžto 
vinohrad jemu tady náležitě se zapisuje. Za dělání a placení 
vinohradu zaručil Václavem Zahradníkem a Jiříkem Lipou. Stalo 
se vše dne a letha svrchu psaného. 
   Na to odved: letha 1674 vykazuje se, že nadepsaný Pavel 
Straka dal vína 2 v[ědra], každé po 1 zl 15 gr učiní 3 zl, dne 
7. Martii 1682 dal hotových 2 zl a tak má zaplacen 5 zl 20 gr 
a zůstává jěště dluhu 18 zl. Ty má každý rok půl vínem 
doplácet. 
   Leta Páně 1683 položil Pavel Straků za vinohrad svůj 2 zlm. 
Ty přijal kostelní hospodář z města Veselí. 
   Leta Páně 1685 za horenství Jury Šmacha položil Pavel 
Straků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal kostelní hospodář 
z města Veselí. 
              f 89a 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Václav, 
syn neboščíka Jana Hrabala z Lideřovic, achtel vinohradu po 
neboščíkovi dobrej paměti panu Adamu Šamberku, za kterýžto 
vinohrad má se platit na kostel veselský za sumu 39 zlm. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Hrabal 
položil za vinohrad svůj 2 zlm. Ty peníze přijal pan Jakub 
Čermák na chrám Páně. Václav Hrabal ostatní peníze má se 
platit půl vínem až sa ta summa vyplatí. 
 
   Leta Páně 1682 dne 7. Martii dostavíce se pan Ondřej 
Charvát, kostelní hospodář, o placení nadepsaného vinohradu 
před právo horenský za horného Jana Blákory, poněvadž pak 
nadepsaný Václav Hrabal téhož vinohradu půl svému ujci Pavlovi 
Strakovi zápisem postoupil, pročež jemu toliko půl achtele dal 
za 20 zlm splácení do rejster těchto zápisem se dostal. Za 
dělání a placení vinohradu zaručil Jiří[ka] Lipu a Jiří[ka] 
Šmacha, obouch sousedův zdejších. Stalo se dne a letha zvrchu 
psaného. 
   Na to odved: předně jemu se odpisuje, co p[anu] Jakubu 
Čermákovi roku 1669 odved, jak napřed psáno 2 zlm, na které 
nadepsaný Hrabal zaplatil 2 v[ědra] vína a hotovýma penězi  
4 zlm. A tak má zaplacený 6 zlm, zůstává ještě dlužen 14 zlm a 
ty má každý rok půl vínem zaplatiti. 
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              f 89b 
Kup urozenej paní Evy, paní manželky pana Adama Šamberka 
 
   Letha 1622 v neděli Květnú za horného p[ana] Václava 
Rožkového kúpila urozeného pana Adama manželka svému dítěti 
Aleně od Jana Zašového půl achtela vinohradu v hoře Šumberku 
za summu 15 zl hotových a dvanácte zlatých má paní Eva 
doplácat. K tomu vinohradu přidává půl búdy a kadečku jednu 
dubovou. Rukojemníci za dílo a za placení jsou Martin Lišků a 
Martin Stehlíků slíbili rukú společnú a nerozdílnú. To přijali 
fojt a starší toho času. 
   Letha Páně 1623 za horné[ho] Vácslava Rožkového urozená 
paní Eva, manželka pana Adama Šamberka, položila za vinohrad a 
na místě dítěte svého panny Alenky 2 zl na sirotka Matěje 
Bánovské[ho]. Ty přijala Zuzana, dcerka Bánovského. 
   Letha 1624 za horného Václava Rožkového urozená paní Eva, 
manželka pana Adama Šamberka, položila za vinohrad na místě 
dítěte svého Aleny 4 zl. Ty přijala Zuzana, dcera n[ebožtíka] 
Bánovského. 
   Letha Páně 1625 za horného Vácslava Rožkového urozená paní 
Eva, manželka pana Adama Šamberka, položila za vinohrad svůj a 
na místě dítěte svého panny Aleny 2 zl. Ty jest přijala 
Zuzana, dcera n[ebožtíka] Bánovského. 
   Leta 1628 za horného Marcina Lišky položila paní Eva za ten 
vinohrad ostatní peníze 6 zl. Přijala jich Zuzana Bánovských. 
A tak ten vinohrad jest docela zaplacený. 
              f 90a 
   Leta 1668 za horného Mikuláše Hořínky prodal jest pan Jakub 
Čermák půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za 20 zlm. A tak 
se má platit na chrám Páně veselský vedle úrody [po] 2 zlm. 
Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Jozef Bykovský, 
Vavři[nec] Vaniš S.R.N. 
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              f 99b 
Kup urozené paní Evy, p[aní] manželky p[ana] Adama Šamberka 
 
   Letha 1622 v neděli Květnú za horného Václava Roškového 
kúpila urozená paní Eva, manželka pana Adama Šamberka, od 
Jakuba Šanthele čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za 
summu 30 zl. Závdanku položila paní Eva summy 6 zl, ostatní 
peníze má klásti po třech zlatých vedle hory práva sirotkům 
n[ebožtíka] Bešťákovým. A tento vinohrad kúpila paní Eva svému 
dítěti panně Aleně. Rukojemníci za dílo a placení sú Jan Remšů 
a Martin Hanáků slíbili rukú společní a nerozdílnú. 
 
   Letha 1661 za horenství Jury Lipy kúpil jest Jura Lipův půl 
čtvrti vinohradu od ouřadu tvarožnolhotského za summu 4 zlm, 
kterúžto má platit k obci vedle úrody [po] 1 zlm. Ruko[jmě] za 
dílo a placení tohož vinohradu Šimon Mončíkův, Michal Vítkův 
R.S.A N. 
 
             f 100a 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipového kúpil jest 
Martin Chropovský čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích od 
ouřadu tvarožnolhotského za summu 4 zl mor[avských], kterýžto 
má platit k obci tvarožnolhotskej [po] 1 zlm vedle ourody. 
Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu slíbili Jan 
Hlotík, Jan Dluhošův rukú společnú a nerozdílnú. 
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             f 100b 
Kup Jana Sadílka od Anny Vlkové 
 
   Letha 1622 v neděli Květnú za horenství Václava Roškového 
kúpil Jan Sadílek od Anny, n[ebožtíka] Václava Vlkového 
manželky, půl achtela vinohradu v hoře Šumberku za summu  
40 zl. 2 zl má položit Jan nadepsaný závdanku, ostatní peníze 
má klásti po 2 zl vedle hory práva. Rukojemníci za dílo a 
placení sú Martin Stehlíků a Martin Hanáků. 
 
   Letha 1623 ten den s[vatéh]o Řehoře za horenství Vácslava 
Rožkových Anna Vlková prodala vinohrad v hoře Šumberku 
Martinovi Vlkové[mu] za summu za 35 zl bez závdanku, platiti 
jej má Martin Vlků podle hory práva po 2 zl. Rukojemníci za 
dílo i placení toho vinohradu Jakub Hutský a Vácslav Škrachů 
S.R.S. a nerozdílnou. 
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             f 101b 
Kup Mikuláše Mlýnka 
 
   Letha Páně 1622 v neděli Květnú za horného Václava 
Rožkového kúpil Mikuláš Mlýnků od Markéty, sestry n[ebožtíka] 
Václava Němčanského, kterýž jí přišel po bratru, půl achtele 
vinohradu, co se vyhledá v siro[t]čích rejstřích, 6 zl položil 
závdanku. K tomu vinohradu přidala půl búdy a dvě kadečky, 
jednu jedlovú a druhú dubovú. Rukojemníci za dílo a za placení 
jsou Jakub Hluckých a Martin Stehlíků slíbili rukú společnú a 
nerozdílnú. Co se [v] siro[t]čích rejstřích vyhledá, to má 
Mikuláš dopláceti za ten vinohrad. 
   Již jest Mikuláš Mlýnek tento vinohrad zaplatil a tak má 
volný a svobodný, není žádnému nic dlužen. 
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             f 102b 
Kup Martina Hanáka od Mathouše Šimánkového 
 
   Letha 1622 v neděli Květnú za horenství Václava Roškového 
kúpil Martin Hanáků od Mathouše Šimánkového čtvrt achtele 
vinohradu v hoře Šumberku za summu 20 zl, po 2 zl má splácat 
vedle hory práva až do vyplnění tej všej summy. K tomu 
vinohradu přidává čtvrt búdy. Rukojemníci za dílo a za placení 
jsú Martin Stehlík a Jan Sadílkův slíbili rukú společní a 
nerozdílnú. 
 
   Leta 1638 za horného Martina Zákrska koupil jest Ondra 
Vanišů od Matouše Kolese čtvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumberku za sumu 18 zl. A tak jest jemu odevzdán výš psaným 
horným za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] za 
dílo Matouš Kolesa, Martin Krumpíř SRS a nerozdílnou. Hledej 
odvzdávky Matouše Kolese nazad na listu stém dvacatém druhém. 
 
   Letha 1654 za horného Jury Lipy kúpil j[es]t čtvrt achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích Tomáš Mrázků od ouřadu 
tvarožnolhotského za summu 10 zlm, platiti má až po čtyrech 
letech, poněvadž úlehla byla, na leta má platiti po 1 zlm 
k obci tvarožnolhotskej. Rukojmě za dílo a placení téhož 
vinohradu jsou Michal Vítků a Jan Puků R.S.a N. 
 
   Letha 1654 za horného Jury Lipy kúpil j[es]t čtvrt achtele 
vinohradu Vojtek Buchtík od Tomáše Mrázka v hoře Šumbercích za 
11 zlm. Závdanku dal 1 zlm a 30 kr, ty přijal Tomáš Mrázků, 
ostatní peníze bude povinen platiti k obci tvarožnolhotskej po 
dvouch letech, na letha má platiti vedle hory práva po 1 zlm. 
Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Pavel 
Statenický a Jura Lipa. 
             f 103a 
   Letha 1661 za ouřadu Jury Lipy kúpil v hoře Šumbercích 
čtvrt achtele vinohradu Bartoň Drška od Vojtka Buchtíka za 
sumu 1 ½ zlm, ostatní peníze bude povinen klásti k obci 
tvarožnolhotskej. Rukojemníci za dílo [a] placení tohož 
vinohradu Martin Starých, Jan Starých. Po jednom moravském 
plati[ti] má Bartoň Drška k obci tvarožnolhotskej. 
 
   Leta Páně 1682 za úřadu horenství Jana Blákory poněvaž 
ostal jeden štvrt achtel vinohradu v hoře Šumberku mnoho let a 
tak jej ujímá s povolení J.H.M. Martin Straka na ten spůsob, 
že nemá dáti desátku ani zemního do šesti let. Protož jest výš 
psanému Martinovi Strakovi odevzdán za volný, svobodný, 
v ničemž nezávadný. Rukojmě za dílo tohož vinohradu Ondra 
Zahradník a Jura Mreňka SSR nero[zdílnou]. 
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             f 103b 
Kup Martina Stehlíkového od Mikuláše Škeřupového 
 
   Letha 1621 za horenství Václava Roškového kúpil Martin 
Stehlíků od Mikuláše Škeřupového půl achtela vinohradu v hoře 
Šumberku, summa, co se vyhledá nahoře v siro[t]čích rejstřích. 
4 zl závdanku položil Martin Stehlíků Mikulášovi Škeřupovi, 
ostatní peníze má klásti a doplácet 30 kr ročně. K tomu přidal 
Mikuláš Škeřupů patero kusů kadí. Rukojemníci za dílo a 
placení Martin Kyšků a Jan Tomšů. Tento vinohrad jest za summu 
40 zl, nad to dával, jak jest svrchu doloženo, 4 zl, přední 
peníze na sirotky, co se vyhledá, ostatní peníze mají se 
pokládat po čem sa bude splácat na kostel. 
 
Kup Jakuba Horkého od Martina Stehlíka 
 
   Letha Páně 1624 tu neděli 25. po s[vatém] Jiří za horného 
Vácslava Rožkové[ho] Jakub Horký koupil půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberku od Martina Stehlíka za summu tu, co se 
v rejstřích sitočích vyhledá, totiž za 40 zl bez závdanku, 
platiti jej má tak, jak se nahoře v rejstřích vyhledá, přední 
peníze mají jíti na sirotky, na které se vyhledá, ostatní 
peníze, co se víc vyhledá, tomu se klásti budou podle hory 
práva [po] 2 zl. Rukojmové za dílo i placení Martin Lišků a 
Jan Remšů slíbili R.S. a nerozdílnou. 
 
   Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky prodali úřad 
vnorovský půl achtele vinohradu svrchu psaný po Mikulášovi 
Škeřupovi Pavlovi Ožvoldovému za sumu 40 zl na placení roční 
podle hory práva po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení toho 
vinohradu Martin Šulík a Martin Bílý slíbili rukú společnú a 
nerozdílnú. S té sumy, což Jakub Halík ze Vnorov zaplatil na 
tom vinohradě, to všechno Pavlovi púští, z té sumy 2 zl 15 gr. 
   Téhož letha [16]33 za horného Martina Lišky závdanku dal 
Pavel Ožvoldů 1 zl 15 gr, avšak za ten závdanek dalo se  
2 ½ měřice. Přijal ji M[artin] Rožků po manželce svej. 
             f 104a 
   Letha 1634 za horného Martina Zákrska položil Pavel Ožvoldů 
1 zlm. Ty přijal Jiřík Samuelů, toho času dědiny Vnorov 
purmistr. 
   Letha 1635 za ouřadu horného Václava Rožka položil Pavel 
Ožvoldů 1 zl. Ty přijal Václav Ondrovčík ze Vnorov na místě 
ouřadu. 
   Leta 1637 za horného Martina Zákrska položil Pavel Ožvoldů 
3 zlm. Ty přijal Jiřík Samuelů, purmistr vnorovský. 
   Letha 1639 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Pavel 
Ožvoldů za vinohrad svůj 3 zlm. Ty přijal Jiřík Samuelů, 
purmistr vnorovský. 
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   Leta 1644 za horného Jiříka Lišky prodal jest Pavel Ožvoldů 
Václavovi Vídenskému ze Vnorov vinohrad svůj v hoře Šumberku 
půl achtele za summu tu, jakž výše psaný Pavel Ožvoldů jej byl 
koupil, totiž za summu 40 zlm. Platiti má Václav Vídenský po  
2 zlm podle hory práva na kostel vnorovský, totiž 30 zlm  
15 gr, ostatní peníze náležeti budou Pavlovi Ožvoldovi. 
R[ukojmě] za dílo a placení Jiřík Čachtický, Tomáš Káčer SR 
společnou a nerozdílnou. 
   Letha 1645 dne 15. Aprilis položil Václav Vídenský za 
vinohrad svůj totiž 1 zlm. Ty přijala obec vnorovská na chrám 
Páně. 
 
   Letha 1663 za horného Mikuláše Hořínky kúpil Martin Starých 
od Václava Vídenského půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za 
sumu 10 zlm, protože byla úlehla. Martin Starých [dal] 
závdanku 1 ½ zl, ty přijal Václav Hulínský, ostatní peníze má 
klásti na kostel znorovský [po] 1 zlm podle úrody. 
                 f 104b 
   Letha 1668 za horenství Jiříka Lipového prodali jsou ouřad 
fojt a starší půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi 
Zameškalovému za summu peněz 8 zlm, kterúžto summu peněz bude 
povinen po dvou moravským zlatým klásti podle hory práva 
purkmistru a starším dědiny Znorov. Rukojemství za dílo a 
placení téhož vinohradu Dobiáš Lipa, Jiřík Šmach. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky položil Jan 
Zameškal za svůj vinohrad 5 zlm. Ty přijal Václav Komínek na 
kostel znorovský. 
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             f 105b 
Kup Pavla Valentového od Jury Škeřupového 
 
   Letha 1621 za horenství Václava Roškového kúpil Pavel 
Valentů půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Jury 
Škeřupového za summu 40 zl. Závdanku dal Pavel Valentů Jurovi 
Škeřupovi 2 zl, které přijal Jura Škeřupů, ostatní peníze má 
klásti [po] 2 zl z užitku podle hory práva až do vyplacení tej 
všej summy. A tak Pavel Valentů má za volný a svobodný, které 
koli peníze se mají splácat z toho vinohradu, ty se mají 
pokládat na kostel strážnický. K tomu jemu přidal Jura Škeřupů 
štvrtú část búdy. Rukojmě za dílo a placení Jakub Moštěnský a 
Martin Hanáků SRSN. 
   Letha 1623 za horenství Václava Rožkového Pavel Valentů 
položil za vinohrad svůj 1 zl, kterýž náleží na kostel 
strážnický a ten přijal ouřad lhotský. 
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             f 107b 
Kup Jakuba Moštěnského od Petra Zimchového 
 
   Letha 1622 za horenství Václava Roškového kúpil Jakub 
Moštěnský od Petra Zimchy v hoře Šumberku půl achtela za summu 
26 zl bez závdanku. Ty peníze má platiti dvatseti zlatých šest 
Jakub Moštěnský půl vínem až do vyplacení tej summy, sm[l]úva 
taková po čem víno bude pod horú platiti. Martin Hanáků a 
Martin Kořenků rukojmě za placení a za dílo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      72 
             f 108a 
Kup Jana Kolese od Mikuláše Mlýnka 
 
   L[eta] 1 šestistého osmého za horného Martina Liškového 
prodal Mikuláš Mlýnků v hoře Šumberku půl achtele Janovi 
Kolesovi za sumu 31 zl na troje zaplacení. Při smlúvě dal hned 
Mikulášovi Jan Kolesa 11 zl a takové peníze má klásti na tři 
termíny, ještě má položiti dvaceti zlatých na dva termíny. 
Rukojmě za dílo i za placení Mikuláš Mlýnků, Jura Vykúkal 
slíbili rukú společnú a nerozdílnú. 
   Letha Páně 1620 za horného Martina Lišky položil Jan Kolesa 
za vinohrad svůj 10 zl. Ty přijal Mikuláš Mlýnků. 
   L[eta] 1630 položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 10 zl. Ty 
přijal Mikuláš Mlýnků. A tak Jan Kolesa [má] zaplacený, 
v ničem nezávadný. 
 
   Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky Matouš Kolesa po 
bratru svém Janovi Kolesovi přijímá půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberku za volný a svobodný, v ničem nezávadný, 
poněvadž n[ebožtík] Jan Kolesa byl jej zaplatil, jest výš 
psanému Matoušovi odevzdán výš psaným horným za zaplacený. 
 
   Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky přišlo nápadem 
Jurovi Kolesovi půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, totiž 
po oci svém za zaplacený. A tak jest Jurovi Kolesovi odevzdán 
za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci Dobiáš 
Lipa, Martin Chropovský. 
             f 108b 
   Letha 1670 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Mathúš 
Vítkův od Jury Kolesového půl achtele vinohradu v hoře  
v Šumbercích, za kterýžto vinohrad Mathúš dal Jurovi 
Kolesovému 2 junce a tři moravské zlaté. A tak jemu jest 
odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za 
dílo Mikuláš Zachara, Jura Kolesa R.S.N. 
             f 109a 
Kup Pavla Vítka 
 
   Leta Páně 1676 za horenství ouřadu Jan Blákory kúpil jest 
Pavel Vítkův od Matúše Vítkového, od bratra svého, štvrt 
achtele vinohradu v hoře Šumberku za štyri kusy ovec za 
zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, 
v ničemž nezávadný. Rukojemníci na to Jan Mikův a Martin 
Starých SR nerozdílnú. 
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             f 110a 
Kup Václava Škrachového od Martina Rabáka 
 
   Letha 1622 za horenství Václava Roškovýho kúpil Václav 
Škrach vinohrad v Šumberku štvrt achtela od Martina Rabáka za 
summu 40 zl. Závdanku dal mu 11 zl a s tych peněz pustil mu  
9 zl zaplacených, dopláceti má na tu summu 20 zl. Rukojmě za 
dílo a placení Martin Vlků, Mikuláš Tomků. Má se platiti, kom 
bude náležeti po 2 zl. 
 
   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Liškového ujímá čtvrt 
achtele vinohradu v hoře Šumbercích po neboštíkovi Václavovi 
Škrachovi Michal Žid v dluhu v 18 zlm a 17 věder vína, ostatní 
peníze bude povinen platit, komu bude náležet. Rukojmě za dílo 
a placení téhož vinohradu jsou Ondra Straka a Jan Gyc R.S.a N. 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového dal jest 
Michalovi Židovi koželuhovi Martin Škrach 9 ½ vědra vína na 
ten dluh, který je dlužen Michalovi Židovi na místě otcově. 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipového já Dorotha 
ujímám se čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích totiž po 
manželu svém na ten spůsob, jak neboščík můj Martin měl, a já 
Dorotha panu Michalovi platit vedle hory práva, jako on platit 
měl. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Jan Škrach, 
Martin Chropovský RSS a nerozdílnú. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Škrach 
zaplatil těch 17 v[ěder] za ten vinohrad, ješče má platit 
Martin Škrach 18 zlm Michalovi Židovi. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky za Martina Škracha 
položil syn Jan 
             f 110b 
dal 3 zlm, to přijal Michal Žid, a tak má sa platit [po] 2 zlm 
vedle hora práva. Rukojemníci za dílo i placení tohož 
vinohradu Jura Lipa, Jan Starých. Item těch 15 zlm má platit, 
kdo ten vinohrad bude dělati. 
   Leta Páně 1680 Jan Škrach zaplatil těch 15 zlm. Ty přijal 
Lejbl Žid koželuh. 
   Leta Páně 1680 za ouřadu horenství Jana Blákory ujímá se 
Jan Škrach po otci svém Martinovi Škrachovi štvrt achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích na ten spůsob, bude povinen 
platiti Janovi Škrachovi strýcovi svému 9 zl. A tak Janovi 
Škrachovi jest odevzdán za volný a svobodný, v ničem 
nezávadný. A tak ty peníze vedle hory práva na leta platiti po 
2 zlm. U přítomnosti Pavel Vítků a Jan Bedrava rukojemníci za 
dílo a placení toho vinohradu S.R.S.N. 
   Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory vypisují se peníze 
Jano[vi] Škrachovi, které skúpil od Žida Lejbla za dva zlaté, 
které jemu náležely 8 ½ zl. A tak Jan Škrach má svůj vinohrad 
zaplacený, v ničemž nezávadný, u přítomnosti z úřa[du] Martina 
Doška. Ješče bude povinen platit strýcovi svému pět ½ zl. 
Stalo se dne 18. September svatého Šimona Judy. 
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               (vložený list a) 
   Stal se frejmark mezi Janem Škrachem a Martinem Strakú leta 
1682 za úřadu horenství Jana Blákory na vinohradě. A tak se 
odevzdává Martinovi Strakovi štvrt achtele vinohradu za volný 
a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož 
vinohradu Jan Hortatík, Václav Štípský SRS a nerozdílnú. 
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             f 111a 
   Kup Jana Jurkového od horného Václava Rožkového a starších 
lideřovských, obzvláště foj[ta], vinohrad po neboštíkovi 
Venclovi Stachových za summu totižto 24 zl, kterýž ležel 
úlehlí, splatiti jej má po půldruhém zlatém podle hory práva, 
a to od tohoto jmenovaného roku psaného 1624. A jsú rukojmí 
menovali Jan Jakubů, Jan Kalužů za dílo i za placení rukú 
nerozdílnú. 
   Leta 1626 položil Jan Jurků za vinohrad svůj v hoře 
Šumberku 15 gr. Ty přijal Václav Bystřický na místě manželky 
svej, kterýž jemu náleží po sestře svej. 
   L[eta] 1628 skúpil Jan Jurků peníze na vinohradě svém 
svrchu psaném 21 zl po pěti grejcařích za sumu 2 rýnské bez 
dvú českých. A tak má Jan zaplacený a v ničem nezávadný. Stalo 
se za horného Martina Lišky. 
 
   Letha 1636 za horného úřadu Martina Zákrska koupil jest 
Bartoň Hlásný [ze] Strážnice vinohradu v hoře Šumberku půl 
achtele od Jana Jurkového za sumu 7 zl a jeden ort. Jest jemu 
odevzdán za volný a svobodný, v ničemž není závadný. 
Rukojemníci za dílo Martin Kořenek. 
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             f 111b 
Kup Jana Hynkových od Mikuláše Mlýnka [a] od Jana Pškavého 
 
   Letha 1622 za horenství Václava Roškového v pondělí 
s[vato]dušní kúpil Jan Jurkových od Mlýnka Mikuláše [a] od 
Jana Pškavého v Šumberku achtel vinohradu za 30 zl, má jej 
platiti podle úrody práva po 2 zl. Rukojmě za dílo a placení 
Mikuláš Mlýnek, Václav Syřenek. Jest jemu k tomu vinohradu 
přidána jedlová kadečka. 
   Letha Páně 1625 za horného Vácslava Rožkového Jan Jurků 
položil za vinohrad svůj 2 zl. Ty jsou přijali 1 zl Mikuláš 
Mlýnků a druhej zlatý Jan Pškavý. 
   L[eta] 1626 položil Jan Jurků za vinohrad svůj v hoře 
Šumberku za horného Václava Rožkového nápadníkům svým, těm 
kerý[m] náleží, 2 zl. Jeden přijali Mikuláš Mlýnků a druhý 
Martin Zákrsek. 
   L[eta] 1627 za horného Martina Liškového položil Jan Jurků 
za vinohrad svůj 2 zl. Jeden zlatý přijal Mikuláš Mlýnek a 
druhý Martin Zákrsek. 
   Leta Páně 1631 za horného Martina Lišky položil Jan Jurků 
za vinohrad svůj 2 zl. Jeden zlatý přijal Mikuláš Mlýnek a 
druhý Martin Zákrsek. 
   Letha 1632 za horného Martina Lišky položil Jan Jurků za 
vinohrad svůj 2 zl. 1 zl přijímá Mikuláš Mlýnek a druhý zlatý 
Martin Zákrsek. 
   Letha 1635 za horného Martina Lišky úřadu jeho položil Jan 
Jurků za vinohrad svůj 2 zl. 1 zl přijal Martin Zákrsek, 1 zl 
Jan Hrbatý a Mikuláš Mlynář z Radějova. 
             f 112a 
   Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Jan Jurků za 
vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali Martin Zákrsek 1 zl a druhý 
zlatý Mikuláš Mlýnek z Radějova. 
   Letha 1633 za horného Martina Liškového prodal Jan Jurků 
achtel vinohrad svůj Janovi Zacharovi za sumu 30 zl na placení 
po 2 zl podle hory práva. Rukojmně za Jana Pavel Momáň, Jura 
Vykúkal slíbili rukú společnú a nerozdílnú za dílo toho 
vinohradu i za placení. Závdanku dal Zachar 6 zl hned při kupu 
vinohradu, bude míti dopláceti Jan Zachar sumy 18 zl 
Mikulášovi Mlýnkovi [a] Martinovi Zákrskovi, víceji bude 
náležet Janovi Hanákovi. K tomu vinohradu přidává jemu jednu 
kadečku. 
   Leta tisícího 33 za horného Martina Lišky Jan Jurků ten 
vinohrad svrchu psaný zase přijímá na ten spůsob, aby doplácel 
18 zl nápadníkům Mikulášovi Mlýnkovi [a] Martinovi Zákrskovi. 
   Letha 1634 za úřadu Martina Zákrska položil Jan Jurků za 
vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijali Martin Zákrsek 1 zlm a druhý 
zlatý Mikuláš Mlynář z Radějova. 
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   Letha 1635 za úřadu Václava Rožka položil Jan Jurků za 
vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jan Hrbatý půl zlatého, Mikuláš 
Mlynářů půl zl. 
   Leta 1636 za ouřadu Martina Zákrska položil Jan Jurků za 
vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Martin Zákrsek po Zuzaně 
manželce svej. 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Jan 
Jurků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty přijal Martin Zákrsek a 
Mikuláš Mlynář z Radějova. 
   (Poznámka: Hledej napřed na straně.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      78 
             f 112b 
Kup Černých Jana od Jury Škeřupového 
 
   Za ouřadu horenského Václava Rožkového prodal Jura Škeřupů 
půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi Černých Slezákovi 
za summu 40 zl. Závdanku položil Jan Černý 1 zl 15 gr, ty 
přijali fojt a starší lhotští na kostel, ostatní peníze mají 
se klásti z oužitku vedle hory práva po 2 zl až do vyplnění 
tej všej summy. Ty všecky peníze mají býti na kostel 
strážnický. Rukojmě za dílo a placení Valka Černý a Mathouš 
Skřivánků S.R.S.N. 
 
Kup Jury Vykoukalových od horného Vácsla[va] Rožko[vého] 
 
   Letha Páně 1625 den památný svatého Matěje, apoštola Páně, 
za horného Vácslava Rožkového prodal tenž hornej Vácslav Rožků 
půl achtele vinohradu v hoře Šumberku po neboštíkovi Janovi 
Černých Slezákovi Jurovi Vykoukalových za summu 40 zl. 
Závdanku dal Jura Vykoukalových 1 zl, ten přijali fojt a 
starší Lhoty Tvarožné na kostel strážnický, ostatní peníze 
klásti má Jura podle hory práva 2 zl. Rukoj[mě] za dílo i 
placení toho vinohradu Martin Stehlík, Jura Liškových, Martin 
Lišků slíbili rukou společní a nerozdílnou. Což jest pak na 
tom vinohradě zaplaceného, totiž 1 zl 15 gr, to se jemu 
pouští. A tak ještě přijde jemu doplácet 36 zl 15 gr. 
   Letha 1632 položil Jura Vykúkal za vinohrad svůj 1 zl. Ten 
přijal úřad lhotský na kostel strážnický za horného Martina 
Lišky. 
   Letha 1633 za horného Martina Lišky položil Jura Vykúkal za 
vinohrad svůj 15 gr. To přijali Jan Frýdl [a] Matěj Kohút na 
kostel strážnický. 
   Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožka položil Jura 
Vykoukal za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal p[an] purmistr 
Jiřík Praštěk, kterej náleží na kostel strážnický. 
             f 113a 
   Leta 1638 za horného Martina Zákrska. To přijali purmistr 
Jiřík Praštěk strážni[cký]. 
 
   Letha Páně 1646 dne 15. Aprilis za horného Martina Stehlíka 
koupil Matouš Florian půl achtele vinohradu v hoře po Jurovi 
Vykúkalovi [a] po Slezákovi Janu Černým od obce Lhoty 
Tvarožné, což tak Jan Černý dopláceti měl, za 43 zlm. Položil 
ihned závdanku 1 zl, ostatní peníze má spláceti rok po roce až 
do vyplnění svrchu psané summy po 1 zlm. Rukojmě zastavil za 
dílo Adama Smůlu a Jiříka Lipu rukou společní a nerozdílnou. 
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   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipového kúpil j[es]t půl 
achtele vinohradu Jan Habíčků v hoře Šumbercích od ouřadu 
tvarožnolhotského za summu 40 zlm. Ty peníze bude povinen 
platit na kostel strážnický vedle hory práva na letha po  
1 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Jura 
Staněk a Martin Škrut R.S.a N. 
   Letha 1661 za horenství Jiříka Lipového položil Jan 
Habíčkův 32 kr 1 trojník. To přijal Jan Štěpaník. 
   Letha 1662 za horenství Jiříka Lipového položil Jan Habíček 
za vinohrad svůj 1 zl. To přijal pan děkan strážnický. 
 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest půl 
achtele vinohradu Ondra Strýček od Martina Habíčka za tu 
summu, jak v rejstřích ukazuje. Závdanku dal Ondra Strýček  
1 zl, to přijal Martin Habíček 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Ondra 
Strýček za vinohrad 3 zlm 30 kr. Ty peníze přijal Martin 
Habíček, ostatní peníze má klásti na kostel strážnický. 
             f 113b 
Vinohrad v hoře Šumberku poručený od Jury Škeřupa Martinovi 
Roškovému za opatrování jeho v nemoci 
 
   Jakož tento vinohrad neboštík Jura Škeřupů poroučil jsouc 
ještě při dobrej paměti Martinovi Roškovému za ochranu a 
opatrování jeho v hoře Šumberku zaplacený. Protož jemu 
odevzdán horným Václavem Roškem na ten čas zůstávajícím letha 
1622, aby se žáden s přátel nemohl natahovati. Odevzdán jemu 
za volný a svobodný. Rukojemníci za dílo jsú Jan Remšů a Jan 
Jurků S.R.S.N. 
 
(pokračování zápisů k předchozímu vinohradu) 
 
   Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka Ondra Strýček za 
vinohrad svůj dal 1 v[ědro] vína 2 zlm. Přijali hospodářé 
kostelní Fridrich Brodský a Jan Kostka [ze] Strážnice. 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Ondra 
Strýček za vinohrad svůj 1 zlm. Ty peníze přijal pan děkan 
strážnický na chrám Páně. 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Ondra 
Strýček za vinohrad svůj 3 v[ědra] půl čtvrti. Přijali 
hospodářé kostelní pan Fridrich Brodský a pan Jan Kostka [ze] 
Strážnice. 
   Na tu summu Ondra Strýček zůstává podlužen 3 v[ědra] bez 
půl čtvrti. A tak tu summu ješče 3 v[ědra] bez půl čtvrti kdy 
položí, tak mu bude odevzdán za volný, svobodný, v ničemž 
nezávadný. 
 
 
 
 



 

 

      80 
 
   A[nno] 1676 za horenství Mikuláše Hořínky Ondra Strýček dal 
za vinohrad svůj 3 v[ědra] půl čtvrti. A tak Ondrovi Strýčkovi 
jest odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný a tak 
jest zaplacený. Pan Straka, kostelní hospodář. 
           (vložený list a) 
   Leta Páně 1685 za horenství ouřadu Jury Šmacha kúpil Jura 
Škrach od Ondry Strýčka půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích za sumu 17 zlm 10 kr. Item hned při kupi položil 
Jura Škrach Ondrovi Strýčkovi 12 zlm 60 krejcarů a z nového 
viného užitku povinen bude ostatní peníze položit ještě 5 zl. 
A tak jest odevzdán ten vinohrad Jurovi Škrachovi. Rukojemníci 
za dílo téhož vinohradu Jan Holotík a Jura Šmach SRS a 
nerozdílnú. 
 
   Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha položil Jura Škrach 
za vinohrad svůj 2 zl, ty přijal Ondra Strýček. Ještě bude 
povinen Jura Škrach klásti na klášter strážnický 3 zl. 
           (vložený list b) 
   (nečitelné) za horného Václava Hajdušky Jura Štěrba ujímá 
se v hoře Šumberku tej štvrt achtela vinohradu za volný a 
svobodný, v ničem nezávadný. (další text nečitelný) 
 
   Leta Páně [1]711 kúpil Jan Bačík pů[l] achtela vinohrada od 
Jury Štěrby za sumu 3 [zlm] za svobodný a v ničem nezávadný  
v hoře Šumberskej. 
   Václav (nečitelné) ujíma sobě kus úlehle v hoře Šumberskej 
pů[l] achtele. 
 
   Leta Páně [1]711 kúpil Jura Matulík pů[l] achtela vinohrada 
v hoře Šumberskej za dva zlaté moravské. Byli u přítomnosti 
toho kupu Pavel Štípský a Jan Ščepka. 
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             f 114a 
   Letha Páně 1635 za horenství ouřadu Martina Zákrska jakož 
jest byl koupil Jan Čajkovský od Jana Valačového vinohrad 
v hoře Šumbercích půl achtele vinohradu ležící, jakž letha 
1622 za ouřadu horného Václava Rožka odevzdaný jest, 48 zlm 
odvedeny jest Janovi Čajkovskému, tolikéž Jan Čajkovský 
Mikulášovi synu svému vinohrad v hoře Šumberku půl achtele 
odevzdal za volný a svobodný a nezávadný. Rukojmě za dílo jsou 
tito: Tomáš Blašků, Václav Zákrsků. 
 
   Leta Páně 1652 za horného Václava Frantíka Mikuláš 
Čajkovský poručil svému švagrovi Václavovi Frantíkovi půl 
achtele vinohradu v hoře Šumberku, kterýšto vinohrad jest 
doplacený a nikomu v ničemž závadný. Rukojmě za dílo slíbili 
Ondra Straka, Jan Kolář společní rukú a nerozdílnú. 
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             f 116b 
   L[eta] 1620 za horného Václava Rožkového prodala Anna po 
neboštíku Martinovi Navrátilovém pů[l] achtele vinohradu za 
summu 60 zl Martinovi Liškovému. A tak Martin Lišků má 
dopláceti, co se v rejstřích sirotčích vyhledá. Rukojmě za 
dílo a placení tohož vinohradu Mikuláš Tomků, Jakub Hlucký 
slíbili za něj rukú společnú a nerozdílnú. 
 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo jest 
nápadem po Mikulášovi Přerovském Lorencovi Janovi půl achtele 
vinohradu 25 zl. 
 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Martin 
Kolesík od Lorence Jana půl achtele vinohradu za summu 25 zlm, 
tej jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. 
Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Martin 
Chropovský, Pavel Škrobáček.  
   Item Martin Kolesík dal vína 1 v[ědro] vína, to přijal 
Lorenc Jan. 
   Item dal Martin Kolesík 5 v[ěder], to přijal Michal Žid, 
každá pětítka po po 10 zlm. 
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             f 117b 
   Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky z dovolení 
vrchnosti anebo poručení Jeho Milosti Pána, pána našeho 
dědičného, kteréžto vinohrady panské pustnú, dán jest vinohrad 
v hoře Šumberku půl achtele vinohradu Martinovi Bílému ze 
Vnorov za volný a svobodný, nebo úlehlí ležel po Danielovi 
Polentovi, on jej zapustil. A tak ten Martin aby s povolení 
vrchnosti do tří let ani panských desátků nedával. Rukojmě za 
dílo toho vinohradu Martin Čachtický, Pavel Ožvoldů slíbili 
rukú společnú a nerozdílnú. 
 
   Leta 1636 za horného Václava Rožka prodal jest Martin 
Bílých z Vnorov půl achtele v hoře Šumberku Martinovi 
Bochnicovi za sumu 6 zlm za zaplacený, v ničemž nezávadný. 
Rukojemníci za dílo Martin Zákrsek, fojt Tvarožnej Lhoty, a 
Šimon Tomanů. 
 
   Letha 1636 za horného Václava Rožkového prodal jest výš 
psaný horný achtel vinohradu v hoře Šumberku pustnú 
z dovolením vrchnosti Martinovi Bochnicovi za summu 10 zlm na 
placení podle hory práva po 1 zl. Rukojemníci za dílo a 
placení Adam Šmulů a Martin Čmel slíbili rukú společnou a 
nerozdílnou. Takové peníze budou náležeti k obci lhotskej. 
             f 118a 
   Leta 1638 za horného Martina Zákrska prodal jest Martin 
Bochniců půl achtele vinohradu Martinovi Zálešákovi z Kněžduba 
v hoře Šumberku, však s tou výminkou, jestliže by která kolvěk 
strana chtěla prodat, aby nebyla puštěna, nežli aby byl 
pospolu achtel za sumu 6 zl a ostatní peníze totiž 5 zlm 
k obci Tvarožné Lhoty anebo budou-li jací nápadníci, má se 
platiti. Rukojmě za dílo a placení Macek Žilka a Martin Čmel 
SRS a nerozdílnou na placení podle hory práva po 1 zl. 
 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy prodali jsou fojt a 
starší tvarožnolhotští půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích 
Jurovi Zapletalovi za summu 40 zlm. Takové peníze bude povinen 
platiti k obci tvarožnolhotskej vedle hory práva po 2 zlm. 
Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Martin Lipa a 
Martin Chropovský R.S. a nerozdílnú. 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad 
svůj Jura Zapletal 30 gr. Ty přijal Michal Vítků, purgkmistr 
toho času. 
   Letha 1657 za ouřadu horného Jury Lipy položil za vinohrad 
svůj Jura Zapletal 20 gr obci tvarožnolhotskej. Ty přijal 
ouřad Tvarožné Lhoty. 
   Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil 
jest za vinohrad svůj Jura Zapletal 1 zlm obci 
tvorožnolhotský. Ty přijal ouřad Tvarožné Lhoty. 
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                 f 119a 
   Letha 1656 za ouřadu horného Jury Lipového majíce půl 
achtele vinohradu Jura Zapletal v hoře Šumberku prodal od něho 
čtvrt achtele Jakubovi Stúpalovi za summu 20 zlm. Závdanku dal 
2 zlm, ty přijal Jura Zapletal, ostatní peníze bude povinen 
platiti k obci tvarožnolhotskej po 1 zlm vedle hory práva. 
Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Jura Zapletal a 
Martin Chropovský R.S. a nerozdílnú. 
   Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil 
Jakub Stoupal k obci tvarožnolhot[ské] 1 zlm. Ty přijal ouřad 
tvarožnolhotský. 
   Letha 1663 za horenství Jiříka Lipového položil Jakub 
Stúpal za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal ouřad Tvarožné Lhoty. 
   [Leta] 1668 za horenství Pavla Škrobáčka položil Jakub 
Stúpal za vinohrad svůj 15 gr. Obec přijala. 
 
   Letha 1669 za horenství Mikuláe Hořínky kúpil Martin Došek 
čtvrt achtele vinohradu za summu 20 zlm, cokolivěk Jakub 
Stúpal vyplatil, to Martin Došek má tomu sirotku splácet, 
ostatní peníze k obci tvarožnolhotskej po 1 zlm vedle hory 
práva. 
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             f 118b 
   Letha 1656 za ouřadu horného Jury Lipového prodal horný a 
starší tvarožnolhotští půl achtele vinohradu v hoře Šumberku 
oulehlu Matoušovi Volnému za summu za 4 zlm komu bude náležet, 
ale až po třech letech vedle hory práva po 1 zlm. Rukojmě za 
dílo a placení téhož vinohradu jsou Jura Zapletal a Jura Kovář 
R.S.a N. 
 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Mikuláš 
Hořínka od ouřadu tvarožnolhotského půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberku za summu 4 zlm, až po třech letech má platit 
vedle hory práva [po] 1 zlm sirotkom Ondry Vašíčkového. 
Rukojemní[ci] za dílo a placení tohož vinohradu Jura Lipa a 
Jan Bedrava RS nerozdílnou. 
 
   Letha 1670 za horenství Mikuláše Hořínky Mikuláš Hořínka 
pustil jest Janovi Kašnému jakožto zeťovi svému půl achtele 
vinohradu v hoře v Šumbercích. A tak jemu jest odevzdán. 
Rukojemníci za dílo a placení Mathúš Vítkův a Václav Kolesík 
R.S.N. 
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             f 119b 
   L[eta] 1622 za horného Václava Rožkového kúpil Jakub 
[Hlucký] pů[l] achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 
třiceti zlatých po neboštíkovi Martinovi Navrátilovém. A tak 
má platiti Jakub Hlucký od téhož leta výš psaného rok po roce 
po dvou zlatých podle hory práva. Rukojmě Mikuláš Tomků, 
Martin Branecký slíbili rukú společnú a nerozdílnú. 
 
Kup Martina Stehlíka od Jakuba Hlucké[ho] 
 
   Leta 1624 tu neděli 25 po svaté Trojici za horného Václava 
Rožkového Martin Stehlíků koupil půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku od Jakuba Hluckého za summu tu, co se v rejstřích 
aneb kdekoliv vyhledá, totiž 30 zl bez závdanku, dopláceti má 
Martin Stehlík na sirotky na místě Jakuba Hluckého těch 30 zl 
v tej summě, jak se v rejstřích vyhledá. Rukojmě za dílo i 
placení toho vinohradu Mikuláš Tomků, Martin Bránecký slíbili 
RS a nerozdílnú. 
   L[eta] 1626 položil Martin Stehlíků za vinohrad svůj 4 zl 
21. dne března. Ty přijal Jan Lišků [ze] Strážnice. 
   Letha Páně 1630 za horného Martina Lišky položil Martin 
Stehlíků za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Jan Lišků [ze] 
Strážnice. 
   Letha 1631 za horného Martina Lišky položil Martin Stehlíků 
za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Jan Lišků [ze] Strážnice. 
 
   Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska Tomáš Bílů 
dostal vinohrad nápadem v hoře Šumberku po neboštíku Janovi 
Lapšovi jakožto po strýci svém, tento nápad bude náležeti 
jemu, totiž svrchu psanému Tomášovi Bílovi. Jest jemu odevzdán 
za volný a svobodný horným výše psaným. Martin Stehlík bude 
splácet z téhož vinohradu, co ještě náležeti bude 24 zl. 
             f 120a 
   Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Martin 
Stehlík za vinohrad svůj 3 zl. Ty přijal Tomáš Bíla po 
neboštíku Janovi Lapšovém na místě manželky svej, poněvadž 
n[ebožtík] Jan Lapš byl strýc jeho manželce, totiž toho svrchu 
psaného Tomáše Bíla. 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Martin 
Stehlík za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Tomáš Bíla na místě 
manželky svej. 
   Letha 1641 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Martin 
Stehlík za vinohrad svůj 2 vědra vína, takové dvě vědra vína 
počítajíc každé vědro po půldruhém zlatém činí za něj 3 zlm. 
Takové víno přijal Tomáš Bíla na místě manželky svej. 
   Téhož leta zvrchu psaného spravil od zápisu a jednu měřici 
ovsa dal Tomášovi Bílovi za sedm českých za víno zostal sedem 
šesti a tak za to se Tomášovi dva zl mo[ravské]. Ty přijal 
Tomáš Bílů k svej ruce. 
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   Leta 1646 položil Martin Stehlík za svého horenství za 
vinohrad 2 zl. Ty přijala Běta Rivolka k svej ruce. Ostatní 
peníze budú jí náležet. 
 
   Letha 1653 za horenství Martina Šulíka Dobiáš Lipa dostal 
vinohrad nápadem v hoře Šumbercích po neboštíkovi Martinovi 
Stehlíkovi půl achtele vinohradu, komu bude náležet bude 
povinen platit Dobiáš Lipa. A tak j[es]t jemu odevzdán za 
svobodný, v ničem nezávadný. Rukojmě sou za dílo a placení 
toho vinohradu Mikuláš Lišků a Jura Starých S.R.S. a 
nerozdílnú 
 
   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipového kúpil j[es]t půl 
achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jura Starých od ouřadu 
tvarožnolhotského za summu 50 zlm, bude povinen platit 
Michalovi Židovi 13 zlm a dvanáct věder vína, ostatní peníze 
bude povinen platit k obci tvarožnolhotské. Rukojmě za dílo a 
placení téhož vinohradu jsou Václav Zahradník a Martin 
Chropovský R.S.a N. 
                 f 120b 
   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipového dal j[es]t Jura 
Starých Michalovi Židovi 8 věder vína na dluh neboštíka 
Martina Stehlíka, které přijal Michal Žid do města Strážnice. 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového dal j[es]t Jura 
Starých Michalovi Židovi 2 vědra vína na dluh neboštíka 
Martina Stehlíka, které přijal Michal Žid do města Strážnice. 
   Letha 1656 za ouřadu horného Jury Lipového dal j[es]t Jura 
Starých Michalovi Židovi 2 vědra vína na dluh neboštíka 
Martina Stehlíka, které přijal Michal Žid do města Strážnice. 
   Letha 1658 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil 
Jura Starých za vinohrad svůj 1 vědro vína, které přijal 
Michal Žid do města Strážnice. 
   Letha 1659 za ouřadu horného Jury Lipového položil Jura 
Starých za vinohrad svůj 1 ½ v[ědra] vína, které přijal Michal 
Žid do města Strážnice. 
   Letha 1661 za ouřadu horného [Jury] Lipového položil Jura 
Starých 2 v[ědra], které přijal Michal Žid [do] města 
Strážnice. 
   Letha 1667 za horného Pavla Škrobáčka ujednal se Jura 
Starých z Michalem Židem za tech dvanácti věder vína, srazilo 
se mu za to víno 24 zlm výš jmenovaných, ostatní 4 v[ědra] a  
2 čtvrti vypisuje se 7 zlm. 
   Letha 1667 položil za vinohrad 1 zlm zlatý Jura Starých. 
   Letha 1669 za horného Mikuláše Hořínky položil Jura Starých 
za vinohrad svůj Michalovi Židovi 3 zlm 35 kr. 
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             f 121a 
   Letha 1662 za ouřadu horného Jury Lipového položil za 
vinohrad svůj Dobiáš Lipa 2 zlm. Ty přijala Běta Rivolka [ze] 
Strážnice. 
   Letha 1661 za ouřadu horného [Jury] Lipového položil za 
vinohrad svůj Dobiáš Lipa 1 zl 30 kr. Ty peníze přijala Běta 
Rivolka [ze] Strážnice. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Dobiáš Lipa 
položil za vinohrad svůj Pavlovi Rakovi [do] Strážnice 1 ½ 
moravského zlatého. 
 
   Leta Páně 1682 za horenství Jana Blákory dal sobě 
vyhledávat Dobijáš Lipa peníze, kteréž měl klásti z vinohradu 
Pavlovi Rakovi, totiž 4 zlm, ty peníze přijal Pavel Rak 
z města Strážnice k rukám svým. A tak výš psaný Dobijáš Lipa 
má svůj vinohrad zaplacený, svobodný, v ničemž nezávadný. U 
přítomnosti Jana Blákory stalo se 10. máje. 
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             f 121b 
Kup Mathouše Skřivánkového 
 
   Letha Páně 1623 za horného Vácslava Rožkového tento 
vinohrad půl achtele v hoře Šumbercích v dílu po otci manželky 
své Zuzany se dostal Matoušovi Skřivánkovému v summě tej, 
kterouž platiti má, tak jak se v hlavních rejstřích vyhledá. 
Tak j[es]t mu odevzdán horným svrchu psaným Vácslavem 
Rožkovým. Rukoj[mě] za dílo i placení toho vinohradu Mikuláš 
Dopitů, Jan Kolesů slíbili R.S. a nerozdílnou. 
 
   Letha Páně 1623 v 4.neděli po 3 králích za horného 
Vácsla[va] Rožko[vého] vinohrad půl achtele v hoře Šumbercích, 
kterýž přišel v dílu Mathoušovi Skřivánkové[mu] po manželce 
jeho Zuzaně, polovici totiž čtvrt achtele a druhou polovici 
čtvrt achtele přikoupil od sestry vlastní Anny, švagrovej 
svej, za summu hotovou 5 zl. Kterýž j[es]t mu horným Vácslavem 
Rožkovým odevzdán za zaplacený a svobodný obě polovice, totiž 
celej půl achtele. Rukojmě za dílo toho vinohradu Mikuláš 
Dopitů, Jan Kolesů S.R.S. 
 
 
Kup Valenty Slezáka Černého od Matúše Skřivánkového 
 
   Leta Páně 1626 prodal Matúš Skřivánků Valkovi Černému půl 
achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu za 30 zl. Závdanku 
položil 4 zl a bude jmíti platiti ještě za něj 26 zl vedle 
hora práva po 2 zl. Rukojmové za dílo a placení Pavel Momáň a 
Jan Hanáků slíbili společně rukú nerozdílnú. 
             f 133a 
   Leta Páně 1629 za horného Martina Lišky poručil Matúš 
Škřivánků štvrt achtele vinohrada v hoře Šumberku strýci svému 
Martinovi Škřivánkovému zaplacený za volný a slobodný a 
v ničem nezávadný a tak na to[m] vinohradě nic nemá. Rukojmě 
za dílo toho vinohradu Václav Rožků slíbili rukú společnú a 
nerozdílnú. 
             f 122a 
   Leta Páně 1630 za horného Martina Lišky prodal Martin 
Škřivánků štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Matúšovi 
Kolesovému za sumu hotovú a zaplacený 1 zl a v ničem 
nezávadný. Rukojmě za něj Jakub Frantík slíbil za dílo téhož 
vinohradu rukú společnú a nerozdílnú. 
 
   Letha 1635 za horného Václava Rožkového prodal jest Mikuláš 
Tomků Jiříkovi Zapletalovi půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku za sumu šestnácte zlatých. Závdanku dal 1 zl, ta suma 
náleží všecka na sirotky Matouše Skřivánkového. Jest mu 
odevzdán horným svrchu psaným. Rukojemníci za dílo i placení 
toho vinohradu Jan Kolesa, Martin Kořenek slíbili rukou 
s[polečnou] a nerozdílnou. Ten závdanek, kterýž položil Jiřík  
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Zapletalů totiž 1 zl, ten přijal Mikuláš Tomků na místě 
s[irotků] Matouše Skřivánka. 
 
   Leta 1636 za ouřadu Martina Zákrska položil Jiřík Zapletal 
1 zl. Ty přijal Mikuláš Tomků na místě sirotka. 
   Leta 1637 za ouřadu Martina Zákrska položil Jiřík Zapletal 
1 zl. Ty přijal Mikuláš Tomků na místě sirotka. 
   Leta 1639 dne Februarii 27 za úřadu Martina Zákrska položil 
Jiřík Zapletal 1 zlm. Ty přijal Mikuláš Tomků na místě sirotka 
Matouše Škřivánka. 
   Leta 1645 dne 2. Januarii za horného Martina Stehlíka 
položil Jiřík Zapletal 4 zlm. Ty přijal Mikuláš Tomkův k svej 
ruce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      91 
             f 122b 
Kup Jana Kolesového od Vácslava Rožkové[ho] 
 
   Leta Páně 1623 v neděli 4. po 3 králích za horné[ho] 
Vácslava Rožkového Jan Kolesa koupil půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberku od Vácslava Rožkového za summu 50 zl. Závdanku 
dal Jan Kolesa 8 zl, ty přijal Vácslav Rožků, ostatních peněz 
doplatiti povinen bude Jan Kolesa vedle hory práva po 4 zl do 
vyplnění summy 42 zl. Když pak Jan Kolesa vyplní a zaplatí  
50 zl, potom najde-li se co více platit, tehdy aby povinen byl 
Vácslav Rožků ostatek dopláceti. Nad všecko Vácslav Rožků 
témuž Janovi Kolesovi přidal čtvrt búdy k dolní polovici na 
ten spůsob, aby on Jan Kolesa byl nápomocen, k tomu ještě 
přidal mu jedlovou káď. Rukoj[mě] Mathouš Skřivánků, Mikuláš 
Dopitů, Martin Vlků slíbili rukou společnou a nerozdílnou. 
   Letha 1626 položil Jan Kolesa za ten vinohrad 4 zl. Ty 
přijali fojt a starší lhotští. 
   Letha 1625 za horného Václava Rožkového Jan Kolesa položil 
za vinoh[rad] svůj peněz ročních 4 zl. Ty sou přijali fojt a 
starší lhotští. A tak jest jim již jejich summa zouplna 
doplacena. 
   L[eta] 1627 za horného Václava Rožkového položil Jan Kolesa 
za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Jura Slížek na místě manželky 
svej z Lideřovic. 
   Leta Páně 1630 položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 2 zl. Ty 
přijal Jura Šlížek z Lideřovic. 
   Letha Páně 1631 položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 4 zl. 
Ty přijal Jura Šlížek z Lideřovic. 
   Letha 1632 položil Jan Kolesa za vinohrad svůj 2 zl. Ty 
přijal Jura Šlížek z Lideřovic za horného Ma[rtina] Lišky. 
             f 123a 
   Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky položil Jan Kolesa 
za vinohrad svůj 4 zl. Ty přijal Jura Šlížek z Lideřovic. 
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                 f 123a 
Kup Jury Novákového od Kateřiny Krškovej po manželu svém 
vinohrad svůj 
 
   Letha P[áně] 1623 v neděli Květnou za horného Vácslava 
Rožkového Jura Nováků koupil j[es]t čtvrt achtele vinohradu 
v hoře Šumberku od Kateřiny Krškové za summu 14 zl. Závdanku 
má položiti z užitku nejprv přišlého 1 zl, platiti má 
každoročně podle hory práva 1 zl. Rukojmě za dílo i placení 
toho vinohradu Pavel Svatý S.R.S. a nerozdílnou. 
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             f 123b 
   Letha Páně 1630 za horného Martina Lišky prodal horný 
Martin Liška vinohrad v hoře Šumberku Valkovi Kozlovému za 
sumu 12 zl na placení po 1 zl vedle hory práva na placení i 
s kadečkú. Ten nápad náleží Ondrovi Hrubých. Rukojmě za dílo i 
za placení toho vinohradu Jura Vykúkal, Jan Kolesa slíbili 
rukú společnú a nerozdílnú. 
 
   Letha 1632 za horného Martina Lišky prodal Valen[ta] Kozlů 
vinohrad svůj v hoře Šumberku Jakubovi Šotyrovi za sumu 12 zl 
na placení po jednom zlatém, platiti má od letha 3. Ta suma 
bude náležet po Ondrovi Hrubých, komuž bude náležeti, náleží 
do Strážnice. Rukojmě Valent[a] Kozlů, Jan Zachar slíbili rukú 
společnú a nerozdílnú za placení. 
 
   Letha 1639 za horného Martina Zákrska majíce Jakub Šotyra 
půl achtele vinohradu v hoře Šumberku prodal jej Jiříkovi 
Sopúškovi z Kněžduba za sumu 8 zlm, avšak cožkoliv jest 
spláceti totiž 12 zl. Ta suma bude náležeti po Ondrovi Hrubých 
na místě Petra Hrubého, jakožto po bratru manželce jeho Johaně 
náleží po manželu svém takový nápadek, bude náležeti a z 
dovolení její Václavovi Procházkovi, táž suma po 1 zl aby se 
rok po roku splácela. R[ukojmě] za dílo a placení Šimon 
Tomanů, Mikula Vojtečků SRS a nerozdíl[nou]. 
   Leta 1644 za horného ouřadu Jiříka Lišky položil za 
vinohrad svůj Jiřík Sopúšek 4 zlm. Ty přijal Václav Procházka. 
 
   Letha 1659 za ouřadu horného Mikuláše Lišky přišel jest 
nápadem půl achtele vinohradu Martinovi Procházkovi jakožto po 
otci svém, poněvadž ležela úlehlú. A tak jest jemu odevzdán za 
volný, svobodný a v ničem nezávadný. Rukojemníci Pavel 
Blaškův, Adam Šmul RSN. 
           (vložený list a) 
Kup Mikuláše Lipy od Zuzany Knížatských 
 
   Leta Páně 1681 za úřadu horenského Jana Blákory kúpil jest 
byl Mikuláš Lipa od Zuzany po neboščíkovi Martinovi 
Procháskovi půl achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu  
1 zlm, poněvadž byla úlehla několik let. A tak jest jemu výš 
psaným horným odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. 
Rukojmě za dílo téhož vinohradu Martin Došek a Martin Blákora 
dne 19. Februarii SRN. 
 
   Leta Páně 1682 za horenství Jana Blákory stala se domluva 
mezi těmito osobami, totiž se Mikulášem Lipú a Dorotú, cerú 
neboštíka Martina Procházky, poněvadž bude povinen platit 
jedno vědro vína Jurovi, sirotkovi po neboštíkovi Martinovi 
Procházkovi, kdy mu bude potřeba, z jednoho štvrt achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích. Rukojemníci za to Jan Šmach a 
Jura Šmach S.R.S. a nerozdílnú. 
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           (vložený list b) 
   Leta Páně 1686 za úřadu horenství Jury Šmacha odevzdává se 
Ondrovi Zahradníkovi půl čtvrti achtelu vinohradu, kterýž 
Mikuláš Lipa z úlehle rostrhal. A tak jest odevzdán Ondrovi 
Zahradníkovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. 
Rukojemníci za dílo Jura Sadílek a Jakub Šmach SRS a 
nerozdílnú. 
 
   Leta Páně 1686 za úřadu horenství Jury Šmacha odevzdává se 
Martinovi Škrachovi ½ čtvrti achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích, poněvač byla úlehla. A tak jest odevzdán Martinovi 
Škrachovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci 
za dílo Jura Sadílek a Jura Šmach SRS a nerozdílnú. 
   Kromě budú mět platit Ondra Zahradník a Martin Škrach 
s těch vinohradů jedno vědro vína Jurovi, sirotkovi po 
neboštíkovi Martinovi Procházkovi, dyž mu bude zapotřebí. 
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             f 124a 
Kup Goliáše Roštinského 
 
   Letha 1623 v neděli druhú po Veliké noci za ouřadu 
horenského Václava Roškového prodala čtvrt achtela vinohradu 
v hoře Šumberku pozůstalá vdova po neboštíku Janovi Vachalcovi 
Anna, manželka jeho, vinohrad svůj Goliášovi Roštinskému za 
summu 28 zl 15 gr. Závdanku položil Goliáš Roštinský 5 zl  
15 gr, ostatní peníze má klásti Goliáš Roštinský po 2 zl vedle 
hory práva. Odevzdán jest jemu horným svrchu nadepsaným za 
volný a svobodný. Rukojemníci jsú za dílo a placení Thomáš 
Blašků a Tobiáš Polešovský S.R.S.N. 
 
Kup Valky Černého od horného 
 
   Letha Páně 1624 v neděli po s[vaté] Anně horných Vácslav 
Rožků prodal čtvrt achtele vinohradu hoře Šumberku po 
n[ebožtíku] Janovi Vachalcovi, protože j[es]t ležel oulehlí 
neřezán, ana nebyly kolíčky tažené, Valkovi Černýmu za summu 
28 zl 15 gr bez závdanku, platiti jej má podle hory práva po  
2 zl, z něho peníze klásti se mají na siroty Jana Vachalce. A 
tak j[es]t jemu odevzdán za volnej a svobodnej horným výš 
psaným. Rukoj[mě] za dílo i placení Kašpar Slezák a Jakub 
Moštěnský S.R.S.a N. 
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             f 124b 
Kup Jury Novákového po Janovi Vaškovém 
 
   Letha Páně 1623 v neděli druhú po Veliké noci za horného 
Václava Roškového prodal Jan Vašků vinohrad svůj Jurovi 
Novákovému za summu, jak se v siro[t]čích rejstřích vyhledá, 
na sirotky Jana Hanáka. 6 zl položil Jan Vašků, ty peníze 
připadly na manželku Jury Novákového po nebo[žtíku] Janovi 
Vatíkovém, prvším manželu jejím. A tak Jura Nováků má ty 
peníze tedy 6 zl za zaplacených, ostatní peníze má klásti 
vedle hory práva po 2 zl až do vyplnění tej všej summy. 
Odevzdán Jurovi Novákovému za volný a svobodný horným svrchu 
nadepsaným. Rukojemníci za dílo a placení Václav Rošků a Jan 
Kabátů S.R.S.N. 
   Téhož letha svrchu nadepsaného za horenství Václava 
Roškového položil Jura Nováků 1 zl za vinohrad svůj. Ten 
přijal Jan Kabátů na místě toho sirotka Anny ne[božtíka] 
Hanáka. 
   Letha 1623 za horenství Václava Roškového skúpil Jura 
Nováků těch peněz na vinohradě svém summy 9 zl, 1 zl po 6 gr  
1 den. 
   Téhož letha 1623 a horenství Václava Roškového Jura Nováků 
skúpil podruhé zase 11 zl summy, 1 zl po 6 gr a po 1 den. A 
tak bude míti Jura Nováků zaplaceného za vinohrad svůj summy 
27 zl. 
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             f 126b 
Kup Jury Liškového od fojta a starších lhotských 
 
   Letha Páně 1625 tu sobothu po Novém létě fojt a starší 
Lhoty Tvarožné za horného Vácslava Rožkového prodali půl 
achtele vinohradu v hoře Šumberku Jurovi Liškovému za summu  
50 zl. Závdanku dal 2 zl, platiti má podle hory práva po 3 zl 
až do vyplnění summy tej. Rukojmě za dílo i placení toho 
vinohradu Martin Stehlíků, Jan Hanák, Jan Kolesů [ze] Starého 
města slíbili rukou společnou a nerozdílnou. Ten závdanek je 
dán Jakubovi písařovi z Strážnice. 
   Leta 1628 položil Jura Lišků za vinohrad svůj 2 zl. Ty 
přijal Jura Nováků. 
   L[eta] 1629 položil Jura Lišků za vinohrad svůj 2 zl. Ty 
přijal Jura Nováků. 
    
   Za horného Martina Lišky prodal Jura Lišků pů[l] achtelu 
vinohradu v hoře Šumberku Michalovi Michálkovému za sumu 50 zl 
bez závdanku, platiti má podle hory práva po 3 zl. Rukojmě za 
Michala Václav Škrach, Valenta Slezák slíbili za dílo i za 
placení rukú společnú a nerozdílnú. A což Jura Lišků na tom 
vinohradě zaplatil, to jemu všeckno Jura Liška pustil. L[eta] 
1630. 
   Letha 1632 položil Michal Michálek za vinohrad svůj 1 zl. 
To přijal Jura Novák za horného Martina Lišky. 
             f 126a 
   Letha Páně 1632 za horného Martina Lišky prodal Michal 
Michálek půl achtele vinohradu Šimonovi Tomanovému za sumu  
50 zl na placení podle hory práva po 3 zl. Rukojmě za dílo a 
placení toho vinohradu Jan Pechů, Martin Stehlíků slíbili rukú 
společnú a nerozdílnú. A což zaplatil, to jemu pustil, sumy 
toho učiní 12 zl, to se mu púští, náleží Šimonovi Tomanovému. 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Šimon 
Tomanů za vinohrad svůj 5 zl. Ty přijal Jiřík Novák. 
   Item tohož leta svrchu psaného položil Šimon Tomanů za 
vinohrad svůj 2 zl. Ty přijal Michal Vítků. 
   Leta 1638 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Šimon 
Tomanů za vinohrad svůj 2 zl 10 gr. Ty přijal Michal Vítků. 
 
 
   Letha 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky svrchu psanému 
Michalovi Vítkovému nápadem manželky jeho půl achtele 
vinohradu v hoře Šumberku přijdouc, jest jemu odevzdán za 
volný a svobodný, v ničemž nezávadný. 
 
   Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka darovala Kateřina 
Vítkových za živobytí synu svému Pavlovi půl achtele vinohradu 
v hoře Šumbercích, toliko s toho vinohradu má spláceti 10 zlm 
s[irotkům] sestry svej. Rukojemníci Jura Lipa, Jan Liška RSN. 
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             f 126b 
   Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky prodali fojt a 
starší půl achtele vinohradu Pavla Sovalého a po smrti jeho 
Martinovi Šulíkovi. Závdanku dal 3 zl, ten závdanek přijali 
fojt a starší na zplacení dluhu jeho, na sumu 40 zl, ta suma 
bude náležet všeckna na kostel vnorovský. Rukojmě Martin 
Čachtický, Pavel Ožvoldů za dílo a za placení toho vinohradu i 
za všelijaké povinnosti slíbili rukú společnú a nerozdílnú, na 
placení po 2 zl podle hory práva. 
   Letha 1633 položil Martin Šulík za vinohrad svůj 1 zl. Ten 
přijal Jan Frýdl [a] Matěj Kohút na místě Martina Čachtického 
na kostel strážnický. 
   Letha 1634 za úřadu Martina Zákrska položil Martin Šulík za 
vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Jíra Samuelů, ten čas purmist[r] 
dědiny Vnorov. 
   Letha 1635 za ouřadu Václava Rožka položil Martin Šulík za 
vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Václav Ondrovčík ze Vnorov. 
   Leta 1638 za horného Martina Zákrska položil Martin Šulík 
za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijali Jiřík Samuelů ze Vnorov. 
             f 127a 
   Leta 1638 za ouřadu horného Martina Zákrska majíce svůj 
vinohrad Martin Šulík půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, 
prodal jej Jiříkovi synu Kolářovému ze Vnorov za sumu 13 zl a 
cožkoliv jest zaplatil Martin Šulík, to jest jemu pustil, 
totiž Jiříkovi Kolářovému. A mimo těch svrchu psaných třinácti 
zlatých, to aby splácel na kostel vnorovský. Rukojmě za dílo a 
placení Martin Stratilů a Kašpar Kopců SR společnú a 
nerozdílnú. 
   Leta 1640 za horného Martina Zákrska položil Jiřík syn 
Kolářův ze Vnorov za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal Jiřík 
Samuel, purmistr vnorovský. 
 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce svůj 
vinohrad Jiřík Kolářů půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, 
prodal jej Jiříkovi Sládkovému z dědiny Lideřovic za sumu  
15 zl a cožkoliv bude náležeti na kostel vnorovský mimo těch 
patnácti zlatých, to aby splácel Jiřík Sládek z Lideřovic na 
placení podle hory práva po dvou zlatých. Rukojmě za dílo a 
placení Adam Jurků, Martin Miklů SRSA nerozdíl[nou]. 
   Leta 1645 za horného Martina Stehlíka položil Jura Sládek 
za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijal Václav Komínek k ruce svej. 
   Leta 1646 za horného Martina Stehlíka položil Jura Sládek 
za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal Pavel Třinástý ze Vnorov 
k svej ruce. 
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             f 127b 
Kup a prodej Mikuláše Hynko[vé]ho a Martina Šulíkového 
 
   Prodal Mikuláš Hynků vinohrad za horného Václava Roškového 
ten, kterýž zůstával úlehlů, co má vše jeho, v hoře Šumberku 
z dovolení pana ouředníka Martinovi Šulíkovému za sumu, jak se 
v lejstřích sirodčích najde. Závdanku dal Martin 6 zl, ty 
přijal Mikuláš Hynků. Rukojmě za dílo a placení Pavel Momáň a 
Jan Kolesa slíbili rukú společnú nerozdílnú. Platiti má Martin 
svrchu psaný do vyplnění sumy po 3 zl vedle hory práva 50 zl. 
 
Kup Matúše Kolese a Martina Šulíkového 
 
   L[eta] 1627 za horného Václava Rožkového kúpil Matúš Kolesa 
pů[l] achtele vinohradu v hoře Šumberku od Martina Šulíkového 
za sumu, co se v lejstřích sirotních vyhledá. Závdanku dal 
Matúš Kolesa [ze] Starého města 10 zl hned při kupu, platiti 
má rok po roce vedle úrody po 3 zl Jan Kolesa. Rukojmě za dílo 
a za placení téhož vinohradu Jan Hanáků, Martin Šulík slíbili 
rukú společnú a nerozdílnú. Ten závdanek přijal Martin Šulíků. 
   Ten vinohrad nahoře psaný, kterýž koupil Matouš Kolesa, 
jest zapsán v rejstřích horních v 50 zlm. 
             f 129a 
   Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Matouš 
Kolesa 4 zlm. Ty přijala Alžběta, dcera n[ebožtíka] Jana 
Hynka. 
   Téhož leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil 
Matouš Kolesa 1 zlm. Ty přijala Dorota, dcera n[ebožtíka] Jana 
Hynka. 
   Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce na tom 
vinohradě nápad Dorota, n[ebožtíka] Jana Hynky dcera, tedy 
vona takovú sumu peněz aneb ten nápad Matoušovi Kolesovi 
sprodala za troje včelí ouly a za čtvrtý roj. A tak Matouš 
Kolesa aby měl zaplacený, za volný, svobodný, v ničemž 
nezávadný jest jemu odevzdán výš psaným horným. A tak Matouš 
Kolesa má zaplacený. 
 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo nápadem 
Janovi Kolesovi půl achtele vinohradu po otci svém vlastním po 
Matúšovi Kolesovi za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za 
volný, svobodný, v ničem nezávadný.  
           (vložený list a) 
   Letha Páně 1681 za ouřadu horenství Jana Blákory připisuje 
se Janovi Kolesíkovi půl achtele vinohradu, kterýž mu jeho 
vlastní strýc poručil, totiž Jan Kolesík. I tak jemu ho 
odevzdává manželka Zuzana neboštíka Jana Kolesíka, poněvadž 
její manžel poručil u přítomnosti svého manžela, Řehoř Manů, 
Ondra Strýček. A tak jest jemu odevzdán výš psaným horným za 
volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci tohož 
vinohradu Ondra Strýček a Jura Šmach S.R.S. a nerozdílnú. 
Stalo se dne 10. November ten den před svatým Martinem. 
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             f 129b 
Kup Martina Rožkového od Mikuláše Hynkového 
 
   Leta Páně 1626 21. dne Aprilis za horného Václava Rožkového 
(nedopsáno). 
 
             f 130b 
Kup Valky Slezáka 
 
   Leta Páně 1626 21.dubna za horného Václava Rožkového prodal 
Jan Kabátík štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku za sumu 
tu, co se lejstřích sirotních vyhledá, bez závdanku Valkovi 
Mazačovi, víceji když se ta suma vyplní Janovi Kabátíkovi, 
potomně aby platil k obci. Rukojmě Jura Pechů, Martin Rožků 
slíbili rukú společnú a nerozdílnú. 
 
   Letha Páně 1631 za horného Martina Lišky prodal Valka Mazač 
štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi Zacharovi, jak 
se v lejstřích sirotních vyhledá, placení podle hory práva. 
Rukojmě za dílo za Jana a za placení za Jana Martin Rožků a 
Martin Zákrsek slíbili rukú společnú a nerozdílnú. 
 
   Letha Páně 1633 za horného Martina Lišky prodali fojt a 
úřad štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Jurovi Cihlářovi, 
jak se v lejstřích sirotních vyhledá i na placení tím 
spůsobem. Rukojmě za Juru za dílo a za placení toho vinohradu 
Martin Šulík slíbili rukú společnú a nerozdílnú. Závdanku dal 
Jiřík hned při kupu, ten zlatý přijali úřad lhotský na místě 
Jana Zachara ročních peněz. 
             f 131a 
   Letha 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska koupil jest 
čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Michal Vítků od Jiříka 
Cihláře za sumu tou, jakž se v rejstřích sirotních vyhledá. 
Závdanku dal svrchu psaný Michal Vítků 6 zlm, ty přijal Jiřík 
Cihlář. R[ukojmě] za dílo a placení Bartoň Krumc, Mikuláš 
Vítečků SRS a nerozdílnou. Na placení má se platit po 1 zl. 
   Téhož leta svrchu psaného za téhož horného Martina Zákrska 
jakož se vyhledalo v rejstřích starých Michalovi Vítkovému, že 
jest zaplacený, v ničemž nezávadný. Jest jemu odevzdán výš 
psaným horným, tak aby žádnému nic nebyl povinen. 
 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Michal 
Vítků Jiříkovi Štípskému z Radějova čtvrt achtele vinohradu 
v hoře Šumberku za summu 9 zlm 40 kr. Závdanku dal 2 zlm  
40 kr, platiti má na leta rok po roku po jednom zlatém. 
Rukojmě za dílo a placení Michal Vítků a Jan Bukovský S R 
společnou a nerozdílnou. 
   Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil za 
vinohrad svůj Jiřík Štípský z Radějova 1 zlm. Ten přijal 
Michal Vítků. 
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   Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka z povolení Michálka 
dal sem sobě odevzdat já Jura Štípský čtvrt achtele vinohradu 
v hoře Šumbercích za volný, svobodný, v ničem nezávadný. 
Svědkové Jura Starý, Jan Liška. 
 
   Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Mrenka kúpil 
od Jury Štípského čtvrt achtele vinohradu v hoře v Šumberku za 
sumu 5 zlm, za kterúž štvrt vinohradu má platit vedle úrody 
1 zlm až po pěti letech, protože byla úlehla. Rukojemníci Jan 
Kašný, Jura Holubík. 
             f 131b 
   Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory poněvadž jse stalo 
porovnání mezi těmito osobami, totižto Jurú Štípským a Jurú 
Mrenkú strany peněz, které měl klásti Jurovi Štípskému za 
vino[hrad] svůj, kterýž od něho byl kúpil za sumu 5 zlm. A tak 
od leta [16]81 povinen bude Jura Mrenka platit po jednom zlm 
každoročně vedle hory práva. A tak jest výš psaným horným 
Jurovi Mrenkovi odevzdán. Rukojmě na placení tohož vinohradu 
Jan Bedrava a Václav Štípský SRSNe. 
   Item leta 1681 porážejí se Jurovi Mrenkovi 3 české s peněz, 
které má klásti. 
   Item letha 1681 položil Jura Mrenka Jurovi Běhulíkovi za 
vinohrad svůj 1 zl 1 krejcar. Ty přijal Jura Běhulík. 
   Leta Páně 1688 položil Jura Mrenka za vinohrad svůj ostatní 
peníze 4 zl. Ty přijala Anna, cera neboštíka Jury Štípského. A 
tak vinohrad má zaplacený, v ničem nezávadný. Stalo se za 
horenství Jury Šmacha. 
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             f 132a 
Kup Martina Šulíka 
 
   Leta Páně 1629 za horného Martina Lišky prodali fojt a 
starší lhotští pů[l] achtele vinohradu po Martinovi Bráneckých 
v hoře Šumberku Martinovi Šulíkovému za sumu padesáte zlatých. 
A tak Martin výš menovaný platiti má podle hory práva po dvú 
zlatých počtu moravského, jeden každý groš sedm peněz. Rukojmě 
za dílo toho vinohradu i za placení Václav Rožků, Martin Lišků 
slíbili rukú společnú a nerozdílnú. A tak Martin Šulík [má] na 
témž vinohradě šestnácte zlatých dvaceti groší zaplaceného, to 
se jemu sráží. 
 
   Leta 1638 za horného Martina Zákrska majíce vinohrad svůj 
půl achtele Pavel Branecký v hoře Šumberku, prodal jej 
Martinovi Šulíkovi za 23 zlm. Při odevzdávce dal Martin Šulík 
13 zlm a dá-li Pán Bůh z nového, když se bude psáti 
štyridcátého leta 10 zl. A tak jest jemu odevzdán výš psaným 
horným. R[ukojmě] za dílo a placení Martin Zákrsek a Jíra Jana 
Jurkového SRSA nerozdílnou. 
 
   Leta 1644 za horného ouřadu Jiříka Lišky položil jest 
Martin Šulík za vinohrad svůj, což měl položiti, totiž 10 zl. 
Ty přijali Pavel Branecký a Pavel, kterýž má dceru Zuzanu 
Braneckého. A tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný, 
v ničemž nezávadný výš psanému Martinovi Šulíkovi 
 
   Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky Manda Šulíčka za 
živobytí pustila půl achtele vinohradu Janovi Hrnčířovému 
jakožto zeťovi za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za 
volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo a 
placení tohož vinohradu Václav Zahradník, Jiřík Kolesa SRS a 
nerozdílnú.  
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            f 134a 
Kup Tomáše Blaškového od Jakuba Ručky 
 
   Letha 1633 za horného Martina Lišky prodal Jakub Ručka půl 
achtele vinohradu v hoře Šumberku Tomášovi Blažkovému, kterýž 
jemu nápadem po manželce jeho přišel, pozůstalé po neboštíkovi 
Jurovi Blažkovém, za sumu 34 zl na placení po 3 zl ročně podle 
hory práva. Závdanku dal Tomáš hned při kupu 9 zlm, ten 
závdanek přijala manželka po Jurovi Blažkovém. Rukojmě za 
Tomáše za dílo toho vinohradu i za placení Pavel Momáň, Martin 
Šulík slíbili rukú společnú a nerozdílnú. 
   Leta 1636 Tomáš Blašků položil za vinohrad svůj Jiříkovi 
Liškovému 2 zl. Takové peníze přijal svrchu psaný Jiřík Lišků. 
   Leta 1637 za horného Martina Zákrska položil za vinohrad 
svůj Tomáš Blašků 2 zlm. Ty přijal Jiřík Lišků. 
   Leta 1638 za horného Martina Zákrska položil za vinohrad 
svůj Tomáš Blašků 2 zlm. Ty přijal Jiřík Lišků. 
   Leta 1640 za horného Jiříka Lišky položil za vinohrad svůj 
Tomáš Blašků 4 zlm. Ty přijal Jiřík Lišků. 
            f 133b 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového nápadem 
dostanouce půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Pavel 
Blažků jakožto po otci svém a tak jej ujímá. Bude povinen 
ostatní peníze platiti, komu bude náležet, najde se v starých 
rejstřích, jak mnoho nápadníkům na něm zaplatil. Rukojmě za 
dílo téhož vinohradu jsou Jura Šmach a Martin Lipů RS a 
nerozdílnou. A tak j[es]t jemu odevzdán za volný a svobodný, 
v ničem nezávadný. 
 
   Leta Páně 1671 za ouřadu horného Jury Šmacha nápadem 
dostanúce Martin Zižlavský po ujcovi svém Pavlovi Blaškovi půl 
achtele vinohradu v hoře Šumbercích. A tak se jemu odevzdává 
výš psaným horným za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. 
Rukojmě za dílo, opravu tohož vinohradu Václav Vítků a Jakub 
Straků SRS a nerozdílnú. 
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             f 134b 
   Letha 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Eliáš 
Davidů půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Ondrovi 
Strakovému za sumu 54 zlm a cožkoliv měl svrchu psaný Eliáš, 
to jest pustil Ondriášovi, platiti má svrchu psaný Ondriáš po 
3 zl podle hory práva, komuž bude náležeti, závdanku dal 8 zl 
24 gr. R[ukojmě] za dílo a placení Michal Vítků a Václav 
Štípský rukú společnou a nerozdílnou. 
   Leta 1644 za horného Jiříka Lišky položil za vinohrad svůj 
Ondra Straků 1 zlm 15 gr. Ty přijal Jiřík Lišků. 
 
   Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka Ondra Straka 
cokolvěk podlužen byl za toho půl achtele vinohradu, všechno 
všudy zaplatil. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, 
v ničem nezávadný. Na zaplacení dal vědro vína synům 
Kolesovým, to vědro se vypilo u Jana Blákory. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      105 
             f 135a 
   L[eta] 1634 za horného Martina Lišky prodal jest Mikuláš 
Dopita vinohrad svůj Matějovi Žilkovému za sumu 40 zlm, 
platiti má pů[l] vínem. Závdanku dal Matěj Žilka 4 zl, ten 
závdanek přijal Mikuláš Dopita. Rukojmě za Matěje za dílo a 
placení toho vinohradu Mikuláš Vítečků, Michal Vítků slíbili 
rukú společnú a nerozdílnú. 
   Leta 1639 za horného Martina Zákrska Matěj Žilka položil za 
vinohrad svůj 31 zlm. Ty přijal Mikuláš Dopita z dědiny 
Kněžduba. 
 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového prodali fojt a 
starší tvarožnolhotský čtvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích Jurovi Šmachovi za summu 10 zlm, za dvě letha nemá 
platiti, poněvadž byla úlehla, po dvouch letech má platiti rok 
po roce po 1 zlm k obci tvarožnolhotskej. Rukojmě za dílo a 
placení téhož vinohradu jsou Jura Lipů a Jura Zapletal  
R.S.a N. 
   Letha 1662 za horného Jiříka Lipového položil Jura Šmach za 
vinohrad svůj k obci tvarožnolhotské 45 kr. Ty peníze přijali 
úřad tvarožnolhotský. 
   Letha 1664 za horného Jiříka Lipového položil Jura Šmach za 
vinohrad svůj do důchodů J.M.H. 3 zlm, dal 1 v[ědro]. 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Jura Šmach 
za vinohrad svůj 3 zlm, dal 1 v[ědro] do důchodů JMH. 
   [Leta] 1669 za horenství Pavla Škrobáčka položil Jura Šmach 
za vinohrad svůj 2 zlm, dal 1 v[ědro] do důchodů, jest 
přijato. 
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   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy ujímá si půl achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích Pavel Zákrsek po Martinovi 
Zákrskovi jakožto po otci svém v summě 45 zlm, kteréžto peníze 
bude povinen platit do důchodův J.H.M., na letha má platiti 
vedle hory práva po 2 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož 
vinohradu jsou Václav Zákrsek a Martin Chropovský RS a 
nerozdílnou. 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Pavel 
Zákrsek za vinohrad svůj 3 v[ědra] vína. To přijato do důchodů 
JHM, každé vědro 3 zl, to jest 9 zl. 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Pavel 
Zákrsek za vinohrad svůj 3 v[ědra] vína za 6 zlm. To přijato 
do důchodů JHM, to přijal pan Jan Čapalovský, toho času 
důchodní. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Pavel Zákrsek dal 
do důchodů JHM 1 v[ědro] vína 3 zl. 
 
Kup Jana Navrátila od Pavla Zákrska 
 
   Leta Páně 1672 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Jan 
Navrátil od Pavla Zákrska za sumu 10 rýn[ských] půl achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích. A tak jest Janovi výš psaným 
Navrátilovi odevzdán za volný a svobodný. A tak bude povinen 
klásti, co bude náležeti do důchodů. U přítomnosti Jana 
Blákory a Pavla Zákrska. 
           (vložený list a)  
   Item leta 1678 za úřadu horenství Jana Blákory kúpil jest 
Jan Blahutík od Jana Navrátila půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku za sumu 2 rýnské, a to proto, že byl zarostlý, ale 
však ještě bude povinen Pavel Blahutík platit do důchodů JHM, 
co se v horenských lejstřích vyhledá. A tak jest Pavlovi výš 
psanému Blahutíkovi odevzdán za volný a slobodný. Item jest na 
něm zaplaceného 15 zlm a 30 kr, ty peníze jsú jemu puštělé, 
jako by jich on sám vyplatil. Rukojemníci na to Jan Holotík, 
Jan Zahradník SR nerozdílnú. 
 
Kup Mikuláše Vávrových od Pavla Blahutíka 
 
   Leta Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory kúpil jest 
zvrchu psaný Mikuláš Vávrových od Pavla Blahutíka půl achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 6 zl za hotové peníze. A 
tak jest jemu odevzdán, ještě bude povinen platit do důchodů, 
co se v lejstřích vynalezne. Rukojemníci za dílo a placení 
toho vinohradu Martin Čajka a Jura Šmach SRS a nerozdílnú. 
Stalo se dne 2. November. 
 
 
 
 
 



 

 

      107 
             f 136a 
Stal se jest kup s pana ouředníka 
 
   Leta 1641 za úřadu horného Martina Stehlíka koupil Martin 
Šulík vinohrad po neboštíkovi Martinovi Zákrskovi z dovolení 
pana ouředníka, neb jsou byli špatní z místa, [za] 45 zlm, 
Jeho Milosti hraběti bude povinen do důchodů vedle hory 
[práva] platiti 2 zlm. 
 
Kup Ondry Straky 
 
   Leta Páně 1652 za úřadu horného Václava Franticha kúpil 
Ondra Straka půl achtele vinohradu po neboštíkovi Martinovi 
Zákrskovi, kterýšto vinohrad v Šumbercích v hoře jest, má se 
do důchodův panských platiti vedle hory práva za summu 40 zl 
mo[ravských], má se platiti po 1 zlm do vyplnění tej summy, 
jak zvrchu stojí. Rukojmě slíbili Jan Kolář, Martin Procházka 
za dílo a placení slíbili společní rukú a nerozdílnú. 
   Letha 1661 za horenství Jiříka Lipového položil Ondra 
Straka za vinohrad svůj 3 zlm, 2 v[ědra] dal. Přijato do 
důchodů JHM, Čapalovský přijal. 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky dal Ondra Straka 
za vinohrad svůj 1 v[ědro] ve 3 zlm. Přijato do důchodů JHM, 
Čapalovský přijal. 
   Letha 1666 za horenství Mikuláše Hořínky položil Ondra 
Straka za vinohrad svůj 6 zlm 10 kr, dal 3 v[ědra]. To přijato 
do důchodů JHM. 
             f 136b 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky Ondra Straka dal 
do důchodů JHM 1 ½ v[ědra] vína [ve] 3 zlm. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Ondra Straků dal 
do důchodů 1 v[ědro] [ve] 3 zl. 
           (vložený list a) 
   Leta Páně 1683 za horného Jana Blákory a úřadu jeho 
dostanúce Jakub Straka půl achtele vinohradu po o[t]ci svém 
v hoře Šumbercích a tak splácá Jakub Straka bratru svému 
Martinovi z dílu svého po o[t]ci svém 5 zl hotových, item 
sestře své Anně splácá také Jakub Straka 5 zl hotových. A tak 
jest Jakubovi Strakovi odevzdán za volný a svobodný, v ničem 
nezávadný. Ru[kojmě] za dílo tohož vinohradu Václav Zahradník 
a Mikuláš Lipa SRS a nerozdílnú. Stalo se dne 12. Aprilis. 
 
   Leta Páně 1699 za ouřadu horenství Jakub Straka ujal sobě 
půl achtele vinohradu pustého neb úlehlu v Šumberkách po 
Janovi Šoustkovi a odevzdá[vá] se Jakubovi Strakovi v ničem 
nezávadný, desátku a zemního nebude do šesti let dávati. Za to 
jsou svědkové Jiřík Bačík a Jan Starých. Stalo se dne 1. Julii 
1699. 
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   Leta Páně 1635 v neděli druhou po s[vat]é Trojici za 
horného Martina Zákrska prodal Mikuláš Dopita půl achtele 
vinohradu v hoře Šumberku Dobiášovi Polešovskému, tak jak jest 
jej sám Mikuláš Dopita měl, aby jej cožkolvěk náleží doplácet, 
Dobiáš Polešovský doplatil, tomuž kolvěk budou přináležet. 
Závdanku dal Dobiáš Polešovský 26 zl na placení vedle hory 
práva po 3 zl. Rukojmě za dílo i placení toho vinohradu Martin 
Zákrsek, Mikuláš Tomků. Ten vinohrad za sumu tu byl vyplatit, 
ale což zaplaceného, to jemu pustil svrchu psanému Dobiášovi. 
   Letha Páně 1624 za ouřadu horného Martina Zákrska položil 
z těch 24 zl Dobiáš Polešovský 2 zlm ouřadu lideřovskému. Ty 
přijali fojt a starší lideřovští. 
   Leta 1635 za ouřadu horného Václava Rožka položil Dobiáš 
Polešovský 3 zlm. Ty přijali fojt a starší lideřovští, avšak 
na místě fojta přijal takové peníze Pavel Švrček. 
   Leta 1636 za úřadu horného Václava Rožka položil Dobiáš 
Polešovský 3 zlm. Ty přijali fojt a starší lideřovští, Jiřík 
Slížek, téhož leta byvší v ouřadu. 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska položil Dobiáš 
Polešovský za vinohrad svůj 2 zl. Ty přijali fojt a starší 
lideřovští. 
 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce svůj 
vinohrad Dobiáš Polešovský, totiž půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku, tak jej ujímá syn Václav svrchu psaného Dobiáše, tak 
že již má zaplacený a v ničem nezávadný, jest jemu odevzdán 
výš psaným horným. Jakž se v rejstřích starých vyhledalo sumy 
36 zl, to že již vyplnil a tak není nic více za něj dlužen. 
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             f 138a 
   Letha Páně 1634 za horenství ouřadu Martina Lišky jakož 
jest byl koupil Martin Liška od Žida Heršle vinohrad v hoře 
Šumbercích achtel vinohradu ležící, jakž letha 1609 za ouřadu 
horenského jemu od Martina Vlkového odevzdaný jest, v starých 
registřích se nachází, za summu 100 zl z boudou, presem a 
jednou kádí, kterémušto Židovi Martin Liška vedle 
spravedlivého kupu svrchu psanou summu jemu vedle náležitostí 
od sebe zouplna odvedl a zaplatil. Na kterýšto vinohrad žádnej 
nižádným vymyšleným způsobem na časy věčné natahovati ani [z] 
přátel jeho moci nemá. A tak jest Martinovi Liškovi ten 
vinohrad za volný, svobodný, zaplacený a v ničemž nezávadný 
odezdán, tak jakž hora za řád a právo má. Za dělání vinohradu 
slíbili Martin Valouchů a Martin Navrátil RSN. 
 
   Letha 1663 za horenství Jiříka Lipového přišlo nápadem 
Matúšovi Kolesovému po neboščíkovi Janovi Kolesovi jakožto po 
bratru svém půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za 
zaplacený, v ničem nezávadný. 
   Letha 1664 za horenství Jiříka Lipového přišlo jest 
Martinovi Kolesíkovému nápadem jakožto po otci svém půl 
achtele vinohradu v hoře Šumberku za volný, svobodný, v ničem 
nezávadný. Rukojmě za dílo a placení téhož v[inohradu] Jan 
Sadílek, Pavel Škrobáček SR a nerozdílnú. 
 
             f 139a 
V Šumbercích půl achtele 
 
   Letha Páně 1634 den památky svatého Pavla na víru obrácení 
za horného Martina Lišky a úřadu jeho jakož byl letha Páně 
1607 Martin Liška od Jelena Žida [ze] Strážnice půl achtele 
vinohradu z jednou kádí a půl presem a půl boudou v ty časy 
Martina Vlkového horenství jest byl za summu hotovou 15 zl 
koupil a jemu ten půl achtele hotovou summou zaplatil, tak 
jakž v starých registrách se ukazuje, a maje sobě za volný a 
svobodný, zouplna zaplacený a v ničemž nezávadný [a] vedle 
pořádku práva odevzdaný, tak jako hora to ukazuje. Rukojmě za 
dělání vinohradu Martin Klimšův slíbili rukou společnou a 
nerozdílnou. 
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Kup Mikuláše Přerovského 
 
   Leta 1647 za horného Martina Stehlíka kúpil jest od Jana 
Roškového půl achtele vinohradu Mikuláš Přerovský za sumu  
50 zlm, kterýšto vinohrad není v ničemž závadný nikomu a tak 
Mikuláš má za zaplacený. Rukojmě za dílo Martin Stehlík a 
Jiřík Kolář slíbili společní rukú a nerozdílnú. 
 
   Leta 1647 za horného Martina Stehlíka stal se kup, ukúpil 
Jan Rožkův od Mikuláše Přerovského Pomykalku za sumu 50 zl 
mo[ravských], kterýšto vinohrad není nikomu v ničem závadný a 
tak Jan Roškův má zaplacený. [Rukojmě] za dílo Mikuláš 
Přerovský, Jura Zapletal slíbili společní rukú a nerozdílnú. 
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   Letha Páně 1634 za horného Martina Lišky, letha Páně 1599 
koupil jest Martin Liška od Jana Studénky v hoře v Šumbercích 
půl achtele vinohradu za summu 50 zl za horenství Jana 
Vávrového, kterémuž ten vinohrad všecek summou zaplacen jest a 
za něj dlužen nic nepozůstává žádnýmu. Item k témuž půl 
achteli vinohradu přikoupeno jest ještě půl achtele vinohradu  
od Anky Navrátilky po n[ebožtíku] Martinovi Navrátilovém, 
manželu jejím, jí po smrti jeho příslušejícím. A tak ten 
vinohrad za jeden achtel jemu se počítá a v summě placení jest 
za 100 zl a má jej sobě celej ten vinohrad, jak nahoře zapsáno 
jest, zaplacený a jest jemu odevzdán, jakž ta hora za řád a 
právo má. Rukojmě za dělání Macek Škeřupů a Matěj Prchlíků 
SRSAN. 
 
   Letha 1653 za horenství Martina Šulíka Mikuláš Liška dostal 
nápadem po neboštíkovi Martinovi Liškovi jakožto po strýcovi 
svém jeden achtel vinohradu v hoře Šumbercích a j[es]t 
zaplacený. A tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný a volný, 
v ničem nezávadný. Rukojmě sou za dílo a opravu téhož 
vinohradu p[an] Pavel Statenický a Pavel Škrobáček R.S. a 
nerozdílnou. 
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   Letha 1635 za horného Martina Zákrska z vrchnosti dovolení 
anebo povolení Jeho [Milosti] P[ána], pána našeho dědičného, 
kteréžto vinohrady panské pustnú, prodán jest vinohrad v hoře 
Šumberku čtvrt achtele Bártkovi Krumpcovi, nebo úlehlí ležel. 
A tan Bártek Krumpcek aby nedával do 3 let ani panských 
desátků ani neplatil za něj. Rukojemníci za dílo a placení 
Matouš Kolesa a Kašpar Kopec. Prodán jest za sumu 6 zl na 
kostel vnorovský náležeti mají, platiti má podle úrody po 1 zl 
moravském. 
 
   Leta 1638 za horného Martina Zákrska prodal jest Bartoň 
Krumc Václavovi Procházkovi čtvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumberku za sumu 11 zl, avšak ostatní peníze, což jest 
doplácet na kostel vnorovský, platiti má podle ourody po 1 zl. 
R[ukojmě] za dílo a placení M[artin] Zákrsek, Jíra Zapletal SR 
společnou a nerozdílnou. 
 
   Leta 1639 za horného Martina Zákrska majíce svého vinohradu 
Václav Procházka čtvrt achtele v hoře Šumberku prodal jest výš 
psaný Václav Adamovi Sladkému, sousedu a měštěnínu, obyvateli 
z města Fulneku, za sumu 20 zlm. Závdanku dal Adam Sladký  
7 zlm, ty přijal Václav Procházka. Sedm zlatých má dáti Adam 
Sladký dá-li P[án] Bůh z užitku a což náleží ostatní peníze, 
totiž šest zlatých na kostel vnorovský, aby doplatil až 
poslední peníze podle hory práva. R[ukojmě] za dílo a placení 
Jiřík Novák, Martin Stehlík SR společnou a nerozdílnou. 
 
   Leta 1644 za horného Jiříka Lišky prodal jest Jiřík Novák 
na místě ujce svého z Fulneka čtvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumberku Václavovi Štípskému za sumu bečku vína a na leta pak 
po jednom vědře vína každoročně do vyplnění sumy. Rukojmě za 
dílo a placení Michal Vítků a Jan Bukovský S rukú společnú a 
nerozdílnú. A tak s tej sumy aby sa splácelo 6 zlm na kostel 
vnorovský. 
 
   Letha Páně 1646 dne 15. Aprilis za hornýho Martina Stehlíka 
jakož pánom pátrům do kláštera strážnického od Adama Sladkýho 
štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberce za svobodný darován 
jest, takový vinohrad Janovi Thomasníkovi ze Vnorov prodali za 
summu 10 zl r[ýnských], činí moravské summy 8 zl 17 gr 1 den. 
R[ukojmě] S.R. Jíru Zýbala a Václava Vídenskýho. Dal hned 
hotových, které páni paters přijali, 3 zl 12 gr 1 den a 
z letošího outěžku má dáti 2 zl 17 gr 1 den, ostatních peněz 
leta 1646 taky z outěšku má doplatiti 2 zl 17 gr 1 den. 
   Leta 1646 za horného Martina Stehlíka položil Jan Tomasník 
patrům 3 zl, kteréžto peníze pateři přijali k svej ruce. 
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   Letha Páně 1660 za horného Jury Lipového prodal jest čtvrt 
achtele vinohradu v hoře v Šumberku Janek Kovář zeť Zhýbalův 
Janovi Zamešíkovému za summu 17 zl mor[avských]. A tak bude 
povinen spláceti, cožkoliv bude náležeti totiž pánům paterům  
1 zlm vedle hory práva a ostatní peníze budú náležet Jankovi 
Kovářovi. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Dobiáš 
Lipa, Jura Šmach. 
 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky prodal jest Jan 
Krútil Martinovi Jurčovi čtvrt achtele vinohradu v hoře 
v Šumbercích [za] 9 zlm. Závdanku Janovi Krútilovi 3 zlm, 
ostatní do kláštera má platit 6 zlm. 
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   Letha 1635 za horného Martina Zákrska z vrchnosti dovolení 
prodán jest půl achtele vinohradu v hoře Šumberku pustého 
Mikulášovi Přerovskému za sumu 10 zl, platiti má podle hory 
práva po 1 zl. Rukojemníci za dílo Mikuláš Matulů, Jan Tomků, 
náležeti bude sirotkům n[ebožtíka] Jana Humplíka Dorotě a 
Zuzaně. 
   Leta 1641 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Mikuláš 
Přerovský za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal Martin Chropovský 
na místě manželky svej Doroty. 
   Letha 1643 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Mikuláš 
Přerovský za vinohrad svůj 4 zlm. Ty přijal Martin Chopovský 
na místě manželky svej. 
 
   Leta 1644 za ouřadu Jiříka Lišky prodal jest Mikuláš 
Přerovský půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Janovi 
Polešovskému z města Strážnice za summu 15 zlm, ostatní peníze 
aneb summu Jan Polešovský aby povinen byl spláceti, cožkoliv 
bude náležeti, totiž sirotkům n[ebožtíka] Jana Humplíka. 
R[ukojmě] za dílo a placení Adam Smulů a Václav Frantík SR 
společnou a nerozdílnou. 
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           (vložený list a) 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil Jan Blákora 
od Jana Rolenca půl achtele vinohradu [za] 20 zlm, Jan Blákora 
dal 12 zlm, ty přijal Lorenc(!) Jan, ostatní peníze má klásti 
sirotkům Lorencovým 1 zlm vedle hory práva. Rukojemníci za 
dílo a placení tohož vinohradu Martin Kolesík, Martin 
Chropovský S.R.N. Item Jan Blákora dal z peněz 30 krejcarů za 
Rolenca Jana. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky položil Jan 
Blákora za vinohrad svůj 3 zlm. Ty peníze přijala manželka 
Jana Polácha. 
   Leta 1669 téhož leta za horenství Mikuláše Hořínky položil 
Jan Blákora za vinohrad svůj půl druhého moravského zlatého. 
Ty peníze přijala manželka Jana Polácha. A tak Jan Blákora má 
svůj vinohrad zaplacený, v ničemž nezávadný. Ru[kojmě] na to 
Martin Rošek SRS nerozdílnú. 
 
 
           (vložený list b) 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínka dal Jura Šmach do 
důchodů JHM 2 čtvrti vína, totižto 1 zlm. A tak jest 
zaplacený, v ničem nezávadný ten vinohrad. 
 
 
   Leta Páně 1742 dne 22. Aprile za horného Jana Lipy kúpil 
Michal Kruček od Jana Ščepky jednu štvrt vinohradu ležící 
v Šumberku za sumu 1 zlm 15 kr podle Václava Zahradníka a 
z druhé strany Pavla Škracha. Stala sa dobrovolná smlúva mezi 
nima, že za svobodný, v ničem nezávadný. Svědek jest toho Jura 
Mička, Jan Suchánek to psal, na ten čas písař lhocký. 
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           f 143a 
   Letha 1635 za ouřadu Martina Zákrska z dovolení vrchnosti 
naší milej, poněvadž takové vinohrady pustnou, koupil jest 
vinohrad Václav, syn Martina Kořenka, v hoře Šumberku čtvrt 
achtele za summu 9 zlm po třech letech na placení na leta po  
1 zl platiti má tej sumy. Rukojemníci za dílo a za placení Jan 
Pechů. 
   Leta 1640 položil Václav Kořenků za vinohrad svůj 2 zlm. Ty 
přijal Martin Chropovský na místě manželky svej za ouřadu 
horného Jiříka Lišky. 
 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Václav 
Kořenků Martinovi Chropovskému čtvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumberku za sumu 4 zlm. A poněvadž Martinovi Chropovskýmu ten 
vinohrad náleží po manželce jeho Dorotě, ten vinohrad přijímá, 
ačkolivěk jeho švakrovej náležeti mělo, to pustil jeho švakr 
Jiřík Lipů všeckno a s příčiny tej, že jemu na Karlovej hoře 
pouští to, což vzal Martin Chropovský na tomž Šumberku. A tak 
jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. 
R[ukojmě] za dílo a placení Václav Frantík a Ondra Straků SR 
společnú. 
 
             f 144a 
   Letha 1635 za ouřadu horného Martina Zákrska Janovi 
Pechovému jest odevzdán v hoře Šumberku achtel vinohradu, 
avšak každý různo po půl achteli, kteréž má nápadem po svej 
manželce Zuzaně Surých, za volný a svobodný, na kteréž 
vinohrady žádnému nemá nic dáti. Za dílo rukojemníci Martin 
Hanáků. 
 
             f 145a 
   Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového daroval jest 
Martin Rožků s[ynu] svému Janovi vinohrad v hoře Šumberku půl 
achtele za zaplacený, v ničem nezávadný, jest jemu odevzdán 
výš psaným horným. Rukojemní[ci] Jíra Zapletal, Adam Šmulův  
SR společnou a nerozdílnou. 
 
 
   Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového jest 
odevzdán výš psaným horným vinohrad v hoře Šumberku témuž 
Janovi Rožkovému po neboštíku Jiříkovi Škeřupovi, ležící na 
smrtedlnej posteli poručil za ochranu výše psaný Jiřík Škeřup, 
za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo 
Jíra Zapletal, Adam Šmulův SR společnou a nerozdílnou. 
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             f 146a 
   Letha 1636 za ouřadu horného Václava Rožka prodal jest výš 
psaný horný z dovolením vrchnosti půl achtele vinohradu 
Jiříkovi Zapletalovi pustého za sumu 4 zl na placení podle 
hory práva po třech letech po 1 zl, takové peníze náležeti 
budou k obci lhotskej. Rukojemníci za dílo a placení Adam 
Šmulů, Martin Čmel SR společnou a nerozdílnou. 
 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodal jest Jiřík 
Zapletal půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Martinovi 
n[ebožtíka] Jana Starého za summu 5 zlm a cožkoliv jest měl 
Jiřík Zapletal za něj platiti totiž 4 zlm, to aby Martin 
svrchu psaný platil po 1 zlm, takové čtyři zlaté náleží k obci 
tvarožnolhotskej. Rukojmové za dílo a placení Jiřík Zapletal a 
Václav Procházka SRS a nerozdílnou. 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil jest 
Martin Jana Starého za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijali fojt a 
starší dědiny Lhoty Tvarožné. 
   Leta 1649 za úřadu horného Martina Šulíka pokládá Martin 
Starého za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali fojt a starší 
dědiny Lhoty Tvarožné. 
   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy položil j[es]t 
Martin Starého za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali fojt a 
starší tvarožnolhotský. 
   Letha 1661 za ouřadu Jury Lipového položil Martin Starých 
za vinohrad svůj 22 kr 1 troj[ník]. Ty přijali peníze úřad 
tvarožnolhotský. 
 
   Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka Václav Kolesík 
kúpil jest od Martina Starého ½ achtela vinohradu za sumu  
4 zlm 30 kr a tak má platit k obci 1 zlm 30 kr, ostatní peníze 
Martinovi Starého 3 zlm. Rukojemníci Jan Šulík, Jan Kolesa.
           (vložený list b) 
   Letha Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory odevzdává 
se vinohrad půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Anně 
Kolesce po manželu svém Václavovi Kolesíkovi, kterýto byl 
kúpil od strejca Martina Starého za sumu 4 zlm a 3 kr a tak 
jest jí odevzdán, kromě bude povina položit k obci 
tvarožnolhotské 1 zlm a 30 krejcarů. Rukojemníci za dílo a 
placení tohož vinohradu Ondra Strýček a Jura Šmach SRS a 
nerozdílnú. 
   Leta Páně 1682 za úřadu horenství Jana Blákory položil Jan 
Štčasný za vinohrad svůj 35 krejcarů. Ty peníze přijal úřad 
tvarožnohlotcký k obci. 
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             f 147a 
   Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožka koupil jest čtvrt 
achtele vinohradu pustého z dovolení vrchnosti Jakub Šotyra za 
sumu 4 zl na placení podle hory práva po 1 zl. R[ukojmě] za 
dílo a placení Martin Uhléř a Martin Čmel SR společnou a 
nerozdílnou. Ty peníze budou náležeti k obci lhotskej a po 
třech letech aby platil Jakub Šotyra. 
 
   Letha 1657 za ouřadu horného Jury Lipového koupil j[es]t 
čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku Tomáš Lipa od Jakuba 
Šotyry za summu 2 zlm. Za zaplacení rukojmě za dílo téhož 
vinohradu jsou Pavel Pecouch a Jan Bedrava R.S. a nerozdílnou. 
A tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničemž 
nezávadný. 
             f 147b 
   Letha 1657 den svatého Jozefa za ouřadu horného Jury Lipy 
prodal j[es]t horný a starší tvarožnolhotští čtvrt achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích oulehlu Pavlovi Pecouchovi za 
summu 2 zlm, platiti má po šesti letech po půl zlatém 
moravském. Rukojmě za dílo a placení tohož vinohradu jsou 
Tomáš Lipa a Jan Bedrava rukú společnú a nerozdílnú. 
 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil Jan Petcúch 
čtvrt půle achtele vinohradu od svého bratra potažného 2 zlm. 
   Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky zaplatil Jan Petcúch  
za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijal úřad lhotský. 
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             f 148a 
   Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožka prodal jest výš 
psaný horný půl achtele vinohradu v hoře Šumberku úlehle po 
Danielovi Brodském ze Vnorov z dovolením vrchnosti Kryštofovi 
Šurkovi za summu 4 zl na placení obci lhotskej po 1 zl po 
třech letech podle hory práva. R[ukojmě] za dílo a placení 
S.R. společnou a nerozdílnou Jiřík Cihlář a Martin Čmel. 
 
   Leta 1636 téhož leta svrchu psaného za ouřadu horného 
Václava Rožka prodal jest výš psaný Kryštof Šurků Pavlovi 
Lešínskému úlehlu v hoře Šumberku za sumu 7 zl. Závdanku dal  
3 zl, ty přijal svrchu psaný Kryštof a ty čtyři zlaté aby 
splácel k obci lhotskej Pavel Lešínský po 1 zl. Rukojmě za 
dílo a placení Šebesta Tomanů S.R.S. a nerozdílnou. 
 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal jest 
Pavel Lešínský Václavovi Procházkovi čtvrt achtele vinohradu 
v hoře Šumberku za sumu 9 zl. Závdanku dal 5 zl, ta suma 
svrchu psaná, totiž čtyři zlaté, k obci Tvarožnej Lhoty má se 
platit. Rukojmě za dílo a placení Jiřík Lišků a Tomáš Blašků 
SRSA nerozdílnou. 
 
   Téhož leta svrchu psaného za ouřadu horného Martina Zákrska 
co se mělo splácet k obci Tvarožnej Lhoty, totiž 4 zl, za 
purmistra Jana Kolese, to jest se daly Václavovi Procházkovi, 
písaři Tvarožnej Lhoty. Takové peníze jemu pasírují, tak aby 
takový vinohrad měl zaplacený, volný a svobodný. 
 
   Letha 1662 za ouřadu Jiříka Lipového prodal jest Václav 
Procháska Tomášovi Mrázkovi čtvrt achtela vinohradu v hoře 
Šumberku za summu 6 zlm bez uplacení. A tak jest jemu odevzdán 
za volný, svobodný, v ničem nezávadný. 
 
   Letha 1662 za ouřadu Jiříka Lipového prodal jest Tomáš 
Mrázek Michalovi Odvářkovi čtvrt achtela vinohradu v hoře 
Šumberku za summu 4 zlm bez uplacení. A tak jest jemu odevzdán 
za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo a 
placení téhož vinohradu Pavel Blažkův, Tomáš Mrázek S. 
             f 148b 
   Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Václav Kyc kúpil 
jest čtvrt achtele vinohradu v hoře v Šumbercích od Michala 
Odvářky za sumu 5 zlm. A tak jest jemu odevzdán Václavovi 
Gycovi za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemní[ci] za 
dílo Jan Starých, Jura Šmach S.R.N. 
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             f 149a 
   Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožkového dal jest výš 
psaný horný čtvrt achtele vinohradu v krajině v hoře Šumberku 
po n[ebožtíku] Matějovi Rošmanovi, kterýž ležel úlehlí, 
Jiříkovi Cihlářovi za volnej a svobodnej, v ničemž nezávadnej, 
za zaplacenej. Rukojmě za dílo Martin Čmel. Z dovolení 
vrchnosti dal se jemu výš psanému Cihlářovi. 
 
   Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal jest 
Jiřík Cihlář Matoušovi Kašpárkovému v úlehli čtvrt achtele 
vinohradu v krajině v hoře Šumberku, tak jakž sám jej měl, za 
volný a svobodný, avšak aby platil výš psaný Matouš Kašpárek 
k obci lhotský 2 ½ zl. Rukojmě za dílo a placení Šebesta 
Tomanů, Petr Kocurovský SRS a nerozdílnou. Na placení po  
1 zl k obci. 
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             f 151a 
   Leta 1636 za ouřadu horného Václava Rožka prodal jest výš 
psaný horný půl achtele vinohradu úlehle v hoře Šumberku po 
otci svém Bartoňovi Rožkovém Martinovi Čmelovi za sumu 2 zl na 
placení k obci lhotskej po ½ zl. R[ukojmě] za dílo a placení 
Jiřík Cihlář SRSA nerozdílnou. 
 
   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy kúpil půl achtele 
vinohradu v hoře Šumberku Jan Bedrava od ouřadu 
tvarožnolhotského za summu 6 zlm na placení k obci lhotskej po 
1 zlm. Rukojmě za dílo a placení téhož vinohradu jsou Michal 
Vítků a Martin Lipa R.S.a N. 
   Letha 1654 za ouřadu horného Jury Lipy položil j[es]t za 
vinohrad svůj Jan Bedrava obci tvarožnolhotskej 1 zlm. 
   Letha 1657 za ouřadu horného Jury Lipy položil j[es]t za 
vinohrad svůj Jana Bedrava k obci tvarožnolhotskej 3 zlm a   
20 gr. Ty přijal ouřad tvarožnolhotský. 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jury Lipového položil za 
vinohrad svůj Jan Bedrava k obci tvarožnolhotský 30 kr. Ty 
přijal ouřad tvarožnolhotský. 
   Letha 1668 za ouřadu horného Mikuláše Hořínky položil Jan 
Bedrava za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal ouřad 
tvarožnolhotský. A tak jemu jest odevzdán Janovi Bedravovi za 
volný, svobodný, v ničem nezávadný. 
             f 151b 
   Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory přišlo nápadem po 
otci svém půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Matějovi 
Bedravovi. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný, v ničem 
nezávadný. Rukojemníci za dílo Mikuláš Bačík, Martin Došek 
SRSAN. 
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             f 153a 
   Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal výš 
psaný horný půl achtele vinohradu v Šumberku po n[ebožtíku] 
Bartoňovi Svorňovém Petrovi Kocurovskému za sumu 3 zl, ta suma 
náleží na obec lhotskou. R[ukojmě] Jiřík Zapletal, Matouš 
Kašpárků na placení po 15 gr. 
 
   Leta 1637 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal jest půl 
achtele vinohradu v hoře Šumberku Petr Kocurovský Pavlovi 
Zákrskovi za sumu tou, jakž jej sám koupil, totiž 3 zlm. 
Závdanku dal Pavel Zákrsek 1 zl, ty přijal výš psaný Petr, 
ostatní peníze náleží k obci, totiž 2 zl doplácet. R[ukojmě] 
za dílo a placení Michal Vítků a Jíra Vykoukal SRSA 
nerozdílnou na placení po 15 gr. 
   Leta 1647 za horného Martina Stehlíka položil Pavel Zákrsek 
s Kněžduba za vinohrad v Šumberku půldruhého zlatého. Ty 
přijali obec ouřad lhotský. 
 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Jura 
Slezák od Pavla Zákrska půl achtele vinohradu v hoře Šumberku 
[za] 2 zlm, Jura Slezák doplatil půl moravského zlatého k obci 
tvarožnolhotskej. A tak Jurovi Slezákovi jest odevzdán za 
volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci [za] dělání 
tohož vinohradu Jan Sklenář a Jura Lipa S.R. nerozdílnú 
             f 153b 
Kup Mikuláše Bedravy od Jury Slezáka 
 
   Leta Páně 1679 za horenství ouřadu Jana Blákory kúpil jest 
Mikuláš Bedrava od Jury Slezáka půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku za sumu 3 zl hotovej sumy. A tak jej má zaplacený, 
svobodný, v ničem nezávadný, jest Mikulášovi Bedravovi výš 
psaným horným odevzdán. Rukojemníci tohož vinohradu Jan Liška 
a Martin Straka SRS neroz[dílnou]. 
 
Kup Pavla Starého 
 
   Leta Páně 1680 za ouřadu horenství Jana Blákory kúpil jest 
Pavel Starých půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od 
Mikuláše Bedravy za sumu 2 zl a 30 grajcarů, ještče má 
dopláceti 17 česk[ých] Mikulášovi Bedravovi. A tak jest 
Pavlovi Starému výš psaným horným odevzdán za volný, svobodný, 
v ničemž nezávadný. Stal se přípis v neděli 1. Septembr. 
R[ukojmě] za dílo a placení téhož vinohradu Matěj Bedrava, 
druhý Mikuláš Bedrava SRSN. 
             f 154a 
   Leta Páně 1685 za horenství Jury Šmacha kúpil Jan Žídek 
krajčíř půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Pavla 
Starého za sumu 6 zl mo[ravských] a 60 krejcarů za zaplacený. 
A tak jest Janovi Žídkovi odevzdán za volný, svbodný, v ničem 
nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jura Řehák a 
Jura Šmach SRS a nerozdílnú. 
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   Leta Páně 1689 za horenství Jury Šmacha kúpil Pavel Hrančík 
od Jana Žídka čtvrt achtel vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 
5 zl mo[ravských] 10 kr zaplacený a takové peníze mají se na 
dva termíny položiti: tohož roku zvrchu psaného má položit  
3 zl, na druhý rok zas 3 zl. A tak se odevzdává výš psaným 
horným Pavlovi Hranickému(!). Rukojemníci za dílo tohož 
vinohradu Jakub Šmach a Jan Šťastný SRS a nerozdílnú. 
 
             f 154b 
Kup Jury Řeháka 
 
   Leta Páně 1693 za horenství Jury Šmacha kúpil Jura Řehák 
půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jana Žídka za sumu 
3 zl. A tak při kupu položil Jura Řehák 1 zl 30 kr, ty přijal 
Jan Žídek, ostatní peníze má položit z užitku prvního a nic 
dále se čekat nebudú. A tak se odevzdává výš psaným horným 
Jurovi Řehákovi. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Bartoň 
Drštka a Jan Šmach slíbili RS a nerozdílnú. Stalo se dne     
5. November. 
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             f 155a 
   Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska daroval jest 
Václav Rožek Václavovi Františovi půl achtele vinohradu 
oulehly v hoře Šumberku za volný, svobodný, v ničem nezávadný. 
R[ukojmě] za dílo Mikuláš Bártů, Jiřík Pechů. 
 
 
             f 157a 
   Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal jest výš 
psaný horný vinohrad v hoře Šumberku půl achtele Mikulášovi 
Pechovému za sumu 3 zl na placení po 15 gr, ta suma bude 
náležeti k obci lhotskej. R[ukojmě] Mikuláš Tomků, Václav 
Františ SRSA nerozdílnou. 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil jest 
Mikuláš Pechů za vinohrad svůj 1 zl. Ty přijali fojt a starší 
dědiny Lhoty Tvarožné. 
   Leta 1649 [za] ouřadu horného Martina Šulíka pokládá 
Mikuláše manželka Pechova za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali 
fojt a starší dědiny Lhoty Tvarožný. 
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             f 158a 
   Letha 1654 kúpil jest Toman Šebestů od Daniele Polévky 
v hoře Šumbercích půl achtele vinohradu za summu 9 zlm za 
hotové za horenství Martina Šulíka. A tak j[es]t jemu odevzdán 
za svobodný, volný, v ničemž nezávadný. 
   Letha 1654 za horenství Martina Šulíka prodal j[es]t 
Šebesta Tomanů půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Janovi 
Rosíkovi na Vrbovce za summu 6 zlm. Při odevzdávce položil  
3 zlm, ty přijal Šebesta Tomanů, ostatní peníze bude povinen 
položit Michalovi Židovi na rok. Rukojmě za dílo a placení 
téhož vinohradu jsou p[an] Pavel Statenický a Mikuláš Červenák 
RSaN. 
   Letha 1659 za horného Mikuláše Liškového dal jest Jan Rosík 
3 v[ědra] vína ve třech moravských zlatých. A tak jest 
zaplacený Michalovi Židovi, jemu odevzdán za volný, svobodný, 
v ničemž nezávadný. 
 
   [Leta] 1668 za horenství Pavla Škrobáčka Martin Rosík 
prodal jest Ondrovi Zahradníkovi půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích [za] 17 zlm. Závdanku dal 6 zlm 15 gr 5 kr. 
   [Leta] 1668 za horenství Pavla Škrobáčka položil Ondra 
Zahradník za vinohrad svůj 7 zlm. 
   Leta 1673 za horenství Jana Blákory položil Ondra Zahradník 
za vinohrad svůj čtyři rýnské moravské, ty přijala Barbora 
Rosíčka. A tak jest jemu odevzdán 
             f 158b 
za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Za zaplacení tohož 
vinohradu rukojemníci Jura Šmach a Jan Blákora. 
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             f 159a 
   Leta 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska prodal výš 
psaný horný půl achtele vinohradu v hoře Šumberku Petrovi 
Kocurovskému z dovolením vrchnosti za sumu 2 zl na placení po 
15 gr. R[ukojmě] za dílo a placení Martin Hanák, Václav 
Františ RSA nerozdílnou, náležeti mají k obci lhotskej. 
 
             f 161a 
   Letha 1635 za ouřadu horného Václava Rožka prodal jest 
vinohrad úlehlu v hoře Šumberku Bartoň Krumc půl achtele 
Mikulášovi Stehlíkovému za sumu tou, jakž jej sám měl, totiž  
6 zl. Závdanku dal 2 zl, ty přijal svrchu psaný Bartoň Krumc, 
ostatní peníze komu budou náležeti, na placení po 1 zl. 
R[ukojmě] za dílo a placení Michal Vítků, Mikuláš Vítečků SR 
společnou a nerozdílnou. 
 
   Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky [stala se] smlouva 
dobrovolná mezi osobami těmito, Martinem Stehlíkem a Martinem 
Chropovským, že jest Martin Stehlík Martinovi Chropovskému 
pustil půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, a to takto, že 
výš psanému Martinovi Stehlíkovi výš psaný Martin Chropovský 
pustil dvě vědra vína za něj, co byl jemu dlužen Martin 
Stehlík, a Martin Stehlík ještě výš psaného Martina pouští 
ještě k třetímu dílu k svému statku. Výš psaným horným jest 
jemu výš psanému Martinovi odevzdán, avšak [aby] Martin 
Chropovský 4 zlm doplácel, komu bude náležeti. R[ukojmě] za 
dílo a placení Martin Lišků a Martin Pechů S R společnou a 
nerozdílnou. A půl vína dá-li Pán Bůh z nového oužitku má dáti 
Martin Chropovský Martinovi Stehlíkovi. 
   Letha 1653 za horenství Martina Šulíka položil Martin 
Chropovský za vinohrad svůj 1 zlm a 9 kr. Ty přijal neboštík 
Zákrsek. 
 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil Ondra 
Strýček od Martina Chropovského půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích za tu sumu, zač ho sám měl, závdanku dal 3 zl 9 kr. 
Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Martin Habíček, 
Pavel Škrobáček SR nerozdílnú. 
             f 161b 
   Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory ouřadu odevzdává 
se půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Ondrovi Strýčkovi, 
který měl kúpený od Martina Chropovského. A tak jest jemu 
odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Při tom výš 
psaným [horným] se vynalezené, jak byl smluvený, poněvadž 
Ondra Strýček si nedal odevzdávat. Dne 10. November na ten den 
před svatým Martinem. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jura 
Šmach, Martin Starý SRS a nerozdílnú. 
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             f 162a 
Kup Mikuláše Chudýho 
 
   Leta Páně 1689 za horenství Jury Šmacha kúpil Mikuláš Chudý 
od Ondry Strýčka půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za 
sumu 9 zl mo[ravských] a 50 kr za zaplacený. A tak se 
odevzdává Mikulášovi Chudému za volný, v ničem nezávadný. 
Rukojemníci za dílo a odbývání desátku a zemního J.U.H.M. 
Ondra Zahradník a Jakub Šmach SRS a nerozdílnú. 
             f 162b 
Kup Jana Žídka 
 
   Leta Páně 1691 za horenství Jury Šmacha kúpil jest Jan 
Žídek půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Mikuláše 
Chudého za sumu 8 zl mo[ravských] 40 kr za zaplacený. A tak se 
odevzdává Janovi Žídkovi výš psaným horným za volný, svobodný, 
v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu [a] 
odbývání desátku a zemního J.U.H.Milosti Bartoň Drška a Jakub 
Šmach slíbili rukú svú a nerozdílnú. 
 
   Leta Páně 1693 za horenství Jury Šmacha kúpil Martin Palet 
od Jana Žídka půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 
5 zlm 20 kr za zaplacený za hotové peníze. A tak se odevzdává 
Martinovi Paletovi výš psaným horným za volný, svobodný, 
v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Ondra 
Zahradník a Jakub Šmach slíbili R S a nerozdílnú. 
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             f 163a 
   Leta 1637 za horného Martina Zákrska koupil jest Jakub, syn 
n[ebožtíka] Matěje Starého, oulehlu půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberku od Michala Vítkového za summu 3 zlm, 
kterémužto Jakubovi výš psaným horným za volný a svobodný jest 
odevzdán. R[ukojmě] za dílo Martin Zákrsek, horným téhož leta 
budouc, Václav Procházka SRSA nerozdílnú, avšak aby platil ty 
tři zlaté svrchu psaný Jakub Matěje Starého k obci Tvarožné 
Lhoty. 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky položil Jakub 
Matěje Starého za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali fojt a 
starší dědiny Lhoty Tvarožné. 
   Leta 1649 za ouřadu horného Martina Šulíka položil Jakub 
Starého za vinohrad svůj 15 gr. Ty přijali fojt a starší 
dědiny Lhoty Tvarožné. 
 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky prodali jest 
ouřadové Mikulášovi Zacharovi půl achtele vinohradu za summu  
2 zlm, za kterýšto vinohrad Mikuláš Zachar má platit vedle 
hora práva ½ moravským zlatým. Rukojemníci za dílo a place[ní] 
tohož vino[hradu] Jura Lipa, Václav Kosák, do šesti let 
desátku nemá dáti, protože byla úlehla. 
 
Kup Martina Štítenského od Mikuláše Zachary 
 
   Leta 1679 den svatého Řehoře dne dvanástého Martii 
             f 163b 
kúpil jest Martin Štítenský za úřadu horenství Jana Blákory 
půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Mikuláše Zachary za 
sumu 2 zl mo[ravské], ještě bude povinen platit Martin 
Štětínský(!) obci Tvarožné Lhoty zas 1 zlm. A tak jest 
Martinovi výš psaným horným odevzdán. Rukojemníci za dílo a 
placení tohož vinohradu Ondra Sadílek a Mikuláš Zachara SRS a 
nerozdílnú. 
   Leta Páně 1682 položil Martin Štětínský za vinohrad svůj  
35 kr. Ty přijal úřad tvarožnolhotský. 
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             f 164a 
   Letha 1636 za ouřadu horného Martina Zákrska koupil jest 
Jiřík Cihlář od Jiříka Vykoukala půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberku za sumu 15 gr, avšak Jiřík Cihlář pouští 1 polovici 
Tomášovi Šoturovému. Tak jest jim odevzdána výš psaným horným 
za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. R[ukojmě] za dílo 
Šimon Tomanů, Jakub Šoturů SRSA nerozdílnou. 
 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodali fojt a 
starší s horným půl achtele vinohradu Pavlovi Poláchovi v hoře 
Šumberku za sumu 10 zlm. Závdanku dal Pavel jeden zlatý, ten 
závdanek dán do důchodů za dluh ten, což byl povinen Jiřík 
Cihlář, platiti má svrchu psaný Pavel po jednom zlatém podle 
hory práva. Rukojmě za dílo a placení Matúš Florian SR 
společnú a nerozdílnou. 
 
   Letha Páně 1646 dne 15. Aprilis za hornýho Martina Stehlíka 
prodali fojt a starší z horným štvrt achtele vinohradu Jírovi 
Lipovi v hoře Šumberku za summu 10 zlm. Závdanku dal Jiřík  
1 zlm, platiti má svrchu psaný Pavel(!) po jednom zlatým podle 
hory práva. Rukojmě za dílo Adam Smulů a Jan Gyc R.S.N.R. 
 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového odevzdal Jura 
Lipa 10 zlm na Karlovej hoře obci tvarožnolhotskej, které 
peníze má platiti Pavel Zvačina. A tak j[es]t jemu odevzdán za 
zaplacený, za svobodný a volný, v ničemž nezávadný. 
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             f 166a 
   Leta 1638 za horného Martina Zákrska prodal jest vinohrad 
v hoře Šumberku úlehle z dovolení vrchnosti Tomášovi 
Zapletalovi za sumu 1 zl, platiti má podle hory práva po  
1 ortu, ta suma náleží k obci lhotskej. R[ukojmě] za dílo a 
placení Matěj Sadílků, Ondra Manišů SR společnou a 
nerozdílnou. 
 
             f 168a 
   Leta 1639 za ouřadu horného Martina Zákrska dostal jest 
Mikuláš Krchňa půl achtele vinohradu po Markétě n[ebožíka] 
Urbana Jurových, který jí přišel nápadem po manželu jejím 
prvnějším, totiž po n[ebožtíku] Jurovi Malíkovi, tak aby 
z toho vinohradu žádný jeho v ničemž neupomínal, ani přátelé 
její, poněvadž svrchu svrchu psaný Mikuláš Krchňa dochoval ji 
do její smrti. Rukojmě za dílo Vítek Tesař z Lideřovic, Kašpar 
Gregorkových SR společnou a nerozdílnou. A neboška Markéta 
všechno jemu poručila. 
 
   Letha Páně 1654 za ouřadu horného Martina Šulíka kúpil 
j[es]t Václav Martinků půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích 
od Mikuláše Krchníčka za summu hotovou 6 zlm za zaplacený. A 
tak jest jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničemž 
nezávadný. Rukojmě za opravu téhož vinohradu a dílo jsou Jura 
Lipa a Václav Polešovský R.S.a N. 
             f 168b 
   Letha 1658 za ouřadu horného Mikuláše Lišky prodán jest půl 
achtele vinohradu oulehla Jurovi Zapletalovi s povolení 
vrchnosti za 5 zlm, ať platí, komu bude patřit vedle úrody  
1 zlm. 
 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového prodán jest 
půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích, totiž oulehla, 
Martinovi Doškovi z povolení vrchsnosti [za] 5 zlm a tak 
platiti bude, komu bude náležet vedle hory práva 1 zlm vedle 
ourody, za 5 let nic nemá platit, až se vydělá. 
   Leta 1671 za úřadu horného Hořínky Mikuláša položil Martin 
Došek za vinohrad svůj 1 ½ zl mo[ravského]. Ty přijal úřad 
tvarožnolhotský. 
   Leta Páně 1681 za úřadu Jana Blákory horného položil Martin 
Došek za vinohrad svůj ½ moravského zlatého. Ty přijal úřad 
tvarožnolhotský. 
   Leta Páně 1683 za úřadu horného Jana Blákory položila Anna, 
vdova po neboštíkovi Doškovi Martinovi, za vinohrad svůj 1 zl 
mo[ravský]. Ty přijal úřad lhotský. 
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             f 170a 
   Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodala Anna, 
vdova n[ebožtíka] Martina Bochnice, půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberku Tomášovi Hlaváčovi z Radějova totiž za sumu  
45 zlm bez závdanku, platiti jej má Tomáš půl vínem až do 
vyplnění tej sumy. Jest jemu odevzdán výš psaným horným. 
Rukojmě za dílo a opravu Šimon Tomanů a Mikuláš Přerovský 
slíbili R společnou a nerozdílnou. Náčiní aby tá jistá vdova 
dávala každý rok náčiní pro své víno. 
   Hledej odevzdávky Martina Bochnice spátkem na stém 
sedmnáctem listu. 
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             f 172a 
   Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky koupil jest Jiřík 
Lišků půl achtele vinohradu od Alžběty, vdovy po n[ebožtíku] 
Václavovi Rožkovému, v hoře Šumberku za summu 30 zlm bez 
závdanku, platiti má po 4 zl podle hory práva. R[ukojmě] za 
dílo a placení Martin Stehlík a Šimon Tomanů SR společnou a 
nerozdílnou, za dvě leta nic nemá dáti žádného ouplatu. 
 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového kúpil jest 
Martin Palát půl achtele v hoře Šumbercích od ouřadu 
tvarožnolhotského za summu 30 zlm a tak bude platit Rožkovým 
sirotkům po Václavovi Rožkových, a tak bude povinen klásti 
[po] 1 zlm. Ruko[jmě] za dílo [a] placení tohož [vinohradu] 
Ondra Straka, Jan Pechův SRS a nerozdílnou. 
   Letha 1664 za horného Jiříka Lipového položil Martin Palát 
za svůj vinohrad 45 kr, dal půl vědra vína do důchodů JHM. 
   Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky položil Martin Palát 
za vinohrad 2 čtvrti [vína], 1 zl 30 kr. 
   Letha 1667 za horného Pavla Škrobáčka dal Martin Palát do 
důchodů 1 v[ědro] [za] 2 zlm. 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Palát dal 
do důchodů JHM 1 v[ědro] [za] 2 zlm, do důchodů přijato. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Martin Palát dal 
do důchodů 2/4 čtvrtě [za] 1 zl 30 kr. 
             f 172b 
   Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha ujímá sobě Pavel 
Vítků půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích, totiž úlehlu na 
kreftování, s keréž se nemá dáti desátku ani zemního do šesti 
let. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jan Krútil a Jakub 
Šmach SRS a nerozdílnú. 
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             f 144a 
   Leta 1642 za ouřadu horného Jiříka Lišky koupil jest Martin 
Škrach půl achtele vinohradu v hoře Šumberku od Alžběty, vdovy 
po n[ebožtíku] Václavovi Rožkovému, za summu 40 zlm bez 
závdanku, platiti má na leta po 2 zlm podle hory práva, za dvě 
leta nemá nic dáti žádného ouplatu. R[ukojmě] za dílo a 
placení Šimon Tomanů a Matouš Florian SRS a nerozdílnou. 
 
   Letha 1662 za horného Jiříka Lipového z povolení vrchnosti 
prodali jsou starší tvarožnolhotčí půl achtele vinohradu 
v hoře v Šumbercích Ondrovi Štěpancových za summu 26 zlm, 
poněvadž byla úlehla, a tak bude povinen platit vedle hory 
práva 1 zlm komu bude náležet. Rukojemníci za dílo [a] placení 
tohož vinohradu Michal Odvářků, Tomáš Mrázek. 
 
   Letha 1662 za horného Jiříka Lipového Ondra Štěpanec 
Pavlovi Juráškovému prodal půl achtele vinohradu v hoře 
v Šumbercích za sumu 36 zlm a tak Pavel Juráškových dal 
závdanku 3 zlm za dílo tohož vinohradu, protože byla úlehla. 
Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Tomáš Lipa, 
Ondra Štěpanec. 
   [Leta] 1668 za horenství Pavla Škrobáčka položil Pavel 
Jurášků za vinohrad summy 3 zlm 30 kr. Takové peníze do 
důchodů JHM. 
             f 144b 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky položil za 
vinohrad svůj Pavel Juráškův do důchodů JHM 1 zlm. Přijal pan 
Jan důchodní Čapalovský. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky položil Pavel 
Juráškův za vinohrad svůj 1 v[ědro] [za] 2 zlm 40 kr. Ty 
přijal pan Jan Čapalovský do důchodů JHM. 
              (bez čísla a) 
   Letha Páně 1674 za úřadu horenství Jana Blákory prodal 
Pavel Smaženka Václavovi Hrabalovi půl achtele vinohradu 
v hoře Šumberku za sumu 12 zlm, na to zaplatil Pavlovi 
Smaženkovi 6 zlm Václav Hrabal, ještě jest povinen Václav 
Hrabal předke[m] do důchodů platit, co bude náležeti, potom 
posledních peněz bude povinen Václav Hrabal Pavlovi Smaženkovi 
6 zlm. A tak jest Václavovi Hrabalovi odevzdán za volný a 
slobodný. Na to rukojemníci Ondra Zahradník a Václav Zahradník 
SR nero[zdílnou]. 
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          (bez čísla a) 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky prodali horný a 
ouřad fojt Adam Smulů půl achtele vinohradu sirotního v hoře 
Šumberku Eliášovi Lipovi za summu 20 zlm, platiti má sirotkům 
n[ebožtíka] Václava Rožka na leta po 1 zlm do vyplnění tej 
sumy. R[ukojmě] za dílo a placení Jan Pechů a Martin Zákrsek 
SR společnou a nerozdílnou. A tak aby neplatil toho vinohradu 
až po čtyřech letech Eliáš Lipa. 
 
   Leta 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka majíce svůj 
vinohrad Eliáš Lipa v hoře Šumbercích půl achtele vinohradu, 
tak jej ujímá syn svrchu psaného Eliáše Dobiáš Lipa za summu 
20 zlm, platiti má sirotkům n[ebožtíka] Václava Rožka na leta 
po 1 zlm do vyplnění tej summy. Rukojmě za dílo a placení 
Martin Šulík a Jura Lipa R. společnou a nerozdílnou. 
   Letha 1653 za ouřadu horného Martina Šulíka pokládá za 
vinohrad svůj Dobiáš Lipa 2 zlm. Ty přijala Běta, n[ebožtíka] 
Václava Rožka dcera. 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového platí za 
vinohrad svůj Dobiáš Lipa 1 zl 30 kr. Dal Dobiáš Lipa vína  
1 v[ědro] do důchodů JHM, totiž v penězích 1 zl 30 kr. 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky položil Dobiáš 
Lipa za vinohrad svůj 2 čtvrti za 1 zl 30 kr. To přijato do 
důchodů JHM. 
   Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka položil do důchodů 
2 zl, dal 1 v[ědro] vína Dobiáš Lipa. 
          (bez čísla b) 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Hořínky položil Dobiáš 
Lipa do důchodů JHM 3 zlm, za to dal 1 ½ v[ědra] do důchodů. 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky Dobiáš Lipa do 
důchodů JHM 2/4 čtvrti vína [za] 1 zl 30 kr. 
   Letha 1673 za úřadu Jana Blákory položil Dobiáš Lipa do 
důchodů JHM, týž dal vína 2 št[vrtě] do důchodů za vinohrad 
svůj půl moravského zlatého a pět českých a půlštvrtého 
grajcara. 
   Leta 1676 za horného úřadu Jana [Blákory] dal do důchodů 
JHM Dobiáš Lipa 3 v[ědra] ví[na] za 3 zlm. [Přijal] Jiřík 
Velický. 
   Leta 1677 za úřadu horenství Jana Blákory dal Dobijáš Lipa 
do důchodů JHM 1 v[ědro] vína a půl mo[ravského], štvrt za dva 
zlm a 30 grajcarů. To přijal Jiřík Velický, toho času 
důchodní. 
 
   A tak jest odevzdaný Jurovi Lipovi jakožto po otci svém za 
zaplacený, za volný, svobodný, v ničem nezávadný za horenství 
Jury Šmacha 1685. Rukojemníci za dílo toho vinohradu Ondra 
Zahradník, Jura Šmach RSS a nerozdílnú. 
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          (bez čísla a) 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce svůj 
vinohrad Dobiáš Polešovský, totiž čtvrt achtele vinohradu, tak 
jej ujímá syn Václav svrchu psaného Dobiáše Polešovského za 
zaplacený, poněvadž jej zaplatil svrchu psaný Dobiáš sumy  
40 zl. A tak jest jemu odevzdán za volný a svobodný, v ničem 
nezávadný svrchu psanému Václavovi Polešovskému. 
 
Přípis Jana Pavliňáka z Kněžduba 
 
   Leta Páně 1784 dne 14. Aprilis za horného Jiříka Helíska 
připisuje se Janovi Pavliňákovi z Kněžduba jeden kúsek 
vinohradu v Šumberkoch ležící, z jednej strany vedle Jury 
Vlčka, z druhej pak strany vedle Jury Bedravy, který vinohrad 
zdědil po Tomášovi Vančíkovi, a takový se jemu zde za vlastní 
a svobodný připisuje. Stalo se dne 14. Aprilis 1784. 
 
        Jiřík Helísek horný 
        Pavel Machálek 
        ouřadní světkové 
 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1685 za úřadu horného Jury Šmacha odevzdává se 
čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích Janovi Poláškovi  
z Vrbovců za 11 zl po Dobijášovi Polešovském, kterýž on měl po 
svém o[t]covi. A tak Jan Polášek má zaplacený, v ničem 
nezávadný. Rukojemníci na to Jura Sečkův, Jura Šmach SRS a 
nerozdílnú. 
 
   Leta Páně 1685 za horenství Jury Šmacha kúpil Tomáš 
Polešovský od Jana Poláška čtvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích za sumu 9 zl za zaplacený, při kupi dal hotových  
5 zl, ostatní peníze bude povinen položit 4 zl z nového užitku 
viného. A tak jest mu odevzdán. Rukojemníci za dílo Jura 
Sečkův a Matěj Polešovský SRS a nerozdílnú. 
 
             (bez čísla a) 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce svůj 
vinohrad Dobiáš Polešovský, totiž půl achtele v hoře Šumberku 
od Martina Řičičáře za sumu 24 zl, tak jej ujímá zase syn 
Václav Dobiáše Polešovského jakožto po otci svém. A jest jemu 
odevzdán za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. 
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              (bez čísla a) 
   Leta Páně 1675 za úřadu horenství Jana Blákory vypisují se 
peníze Janovi Starému, které měl klásti za vinohrad k obci 
tvarožnohlockej, kteréžto peníze zaslúžil těškú prací při 
obecní studni půl druhého moravského zlatého. Přítomni toho 
výpisu úřad tvarožnohlocký a to z dovolení celej obci 
tvarožnohlotskej. 
 
   Leta Páně 1683 za horenství Jana Blákory položil Jan Starý 
za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal úřad tvarožnolhotský a tak 
má zaplacený, v ničem nezávadný. 
 
 
          (bez čísla a) 
   Leta 1644 za ouřadu horného Jiříka Lišky jakož majíce 
vinohradu půl achtele v hoře Šumberku Dobiáš Polešovský 
zaplacený, tak jej ujímá zase Václav, syn svrchu psaného 
Dobiáše Polešovského, tak aby jej měl odevzdaný výš psaným 
horným za volný a svobodný, v ničem nezávadný. 
 
   Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory přišlo nápadem 
jakožto po manželce své Janovi Mikulkovi štvrt achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích, item ho ona má po svém o[t]covi, 
totiž byla úlehla. A tak jest mu odevzdán za volný a svobodný, 
v ničem nezávadný. 
 
   Leta Páně 1683 za horenství Jana Blákory přišlo nápadem 
Tomášovi Polešovskému čtvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích jakožto po o[t]ci svém, druhý štvrt achtele odkúpil 
od švakra svého za sumu 5 zlm hotových a tak jest spolčený 
toho půl achtele. Tak jest mu odevzdán za volný a svobodný, 
v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Václav 
Zahradník a Jan Škrach SRS a nerozdílnú. 
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          (bez čísla b) 
Kup Matěje Pekaře od Bartoloměje 
 
   Leta Páně 1647 za horného Martina Stehlíka kúpil jest 
vinohradu Matěj Pekař půl achtele v hoře Šumberku za sumu  
16 zlm od Bartoňa Zelemy, kterýšto vinohrad není nikomu 
v ničemž závadný, kterýšto vinohrad zvrchu [psaný] pan Matěj 
má doplacený. Rukojmě za dílo Mikuláš Přerovský, Jan Roškův 
slíbili společní rukú a nerozdílnú. 
 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy stal se j[es]t 
frejmark mezi Matějem Pekařem a Ondrú Štěpancem: Matěj Pekař 
dal v hoře Šumbercích půl achtele vinohradu Ondrovi Štěpancovi 
za zaplacený a Štěpanec jemu dal na Strážnicku v hoře Baranech 
čtvrt vinohradu za zaplacený. A tak j[es]t jemu odevzdán za 
svobodný a volný, v ničemž nezávadný. Rukojmě za dílo téhož 
vinohradu Jura Bohunský R.S.N. 
 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipy prodal j[es]t Ondra 
Štěpanec půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Janovi 
Bedravovi za summu 5 zlm za zaplacený. Rukojmě za dílo téhož 
vinohradu jsou Martin Chropovský a Ondra Štěpanec R.S.a N. A 
tak j[es]t jemu odevzdán za svobodný a volný, v ničemž 
nezávadný. 
 
   Leta Páně 1679 za úřadu horenství Jana Blákory Mikuláš 
Bedrava majíce svůj vinohrad, který jemu otec daroval. A tak 
jest Mikulášovi Bedravovi výš psaným horným ode[vzdán] za 
volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Ru[kojmě] [za dílo] téhož 
vinohradu Václav Zahradník a Jan Liška SRS nero[zdílnou]. 
 
          [bez čísla b] 
   Leta 1647 za horného Martina Šulíka kúpil jest vinohrad 
Pavel Straka od Jiříka Zapletale v hoře Šumberku za sumu  
16 zlm, kteréšto peníze Pavel Straka skúpil. A tak má Pavel 
zaplacený a nikomu v ničemž nezávadný. 
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          (bez čísla b) 
   Leta 1649 Mikuláš Přerovský majíc půldruhýho achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích Tvarožné Lhoty ušel pryč.  
I poněvadž věci odběžné vrchnosti náleží, na snažnou žádost 
Zuzany a Doroty, obouch sester nebošky Anny, manželky Mikuláše 
Přerovského, J[eho] M[ilost] P[án] hrabě, pán náš milostivý, 
z milostí jakožto poddaným svým v městě Strážnici, takovýho 
půldruhýho achtele vinohradu darovati ráčil, a to na ten jistý 
spůsob, aby na časy budoucí od žádného člověka hindrovány 
nebyly, nýbrž ty osoby, totiž Zuzana, manželka Lorence 
Jo[h]na, a Dorota, manželka Václava Ksiniksárky, svobodně, 
volně dělati [a] užívati a když by vůle jejich byla, bez 
všeliké závady prodati mohly. Takové povolení při horném 
lhotským toho času Martinem Šulíkem zůstává. Stalo se 
v přítomnosti Jana Pechy a Ondry Straky ze Lhoty Tvarožné, 
z města Strážnice Lorence Johna a Samuele Cibulky. 
   Odevzdány ty vinohrady za volné a svobodné, v ničemž nic 
nezávadné. Za dílo rukojmě i placení, jestliže by takového 
spravedlivého se vynalezlo, Jan Pecha, Ondra Straka, Samuel 
Cibulka a Macek Sadílek. Stalo se dne a leta ut supra. 
 
   Letha Páně 1654 za horného Martina Šulíka kúpil jest 
Mikuláš Liška od Václava Ksiniksárka půl achtele vinohradu 
v hoře Šumbercích za summu 20 zl mor[avských], na letha má 
platiti po 2 zl mora[vském] podle hory práva. Rukojmě za dílo 
a placení téhož vinohradu Pavel Škrobáček, Macek Sadílek rukú 
společnou a nerozdílnou. Ten vinohrad jest Mikulášovi Liškovi 
odevzdán za volný a svobodný, v ničemž nezávadný. 
              (bez čísla a) 
   Letha 1655 za ouřadu Martina Šulíka položil jest Mikuláš 
Liška za vinohrad svůj 4 zl mor[avské]. Ty přijal Václav 
Ksiniksárek. 
   Letha 1656 za ouřadu Martina Šulíka položil jest Mikuláš 
Liška za vinohrad svůj 3 zl mo[ravské]. Ty přijal Jura Lipa. 
   Letha 1657 za ouřadu Jury Lipy položil jest Mikuláš Liška 
za vinohrad svůj 4 zl mo[ravské] 30 kr. Ty přijala Dorotha 
Ksiniksárková. 
 
   Letha Páně 1660 za horného Mikuláše Liškového kúpil jest 
Jiřík Šmach od Mikuláše Liškového čtvrt achtele vinohradu 
v hoře Šumbercích za sumu 12 zlm, na letha platit [po] 1 zlm 
podle hory práva. Téhož vinohradu rukojmě za dílo a placení 
Pavel Škrobáček a Jura Lipa společnú rukú a nerozdílnú. Ten 
vinohrad jest odevzdán Jurovi Šmachovi a tak jest položil za 
vinohrad Jura Šmach Mikulášovi Liškovi 5 zlm. 
   Letha 1660 za ouřadu Mikuláše Liškového položil Jura Šmach 
Jurovi Lipovi 2 zlm. 
   Letha 1662 za ouřadu Jiříka Lipového položil Jura Šmach za 
vinohrad 3 zlm. Ty přijal peníze Jura Lipa. 
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              (bez čísla b) 
Nápad Jury Nejedlíčka 
 
   Letha 1674 za ouřadu horenství Jana Blákory Jura 
Nejedlíček, kterýž ostal hospodářem po neboštíkovi Mikulášovi 
Liškovi, a tak zůstávajíce a berúce sobě jeho za manželku svú 
a ta Anna berúce sobě jeho za manžela, věnovala jemu hned při 
smlúvách jednoho štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích. A 
tak poněvadž mu přišel po manželce jeho nápadem, jest jemu 
Jiříkovi Nejedlíčkovi odevzdán za volný, svobodný, v ničemž 
nezávadný. Rukojemníci tohož vinohradu Ondra Zahradník a 
Dobiáš Lipa SRSN. 
 
   Leta Páně 1694 za úřadu horenství Jury Šmacha odevzdává se 
vinohradu čtvrt achtele v hoře Šumbercích Jurovi Urbančíkovi 
po manželce svej jakožto po o[t]ci svém vlastním, po 
Mikulášovi Liškovi, kterýž byl připsán Jurovi Nejedlíčkovi po 
manželce svej Marijaně Liškové a tak kolik let ležel úlehlů. A 
tak jest odevzdán za volný a svobodný, v ničem nezávadný, 
poněvadž ho z úlehle trhal. Rukojemníci za dílo vinohradu Jura 
Šmach, Ondra Zahradník SRS a nerozdílnú. 
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          (bez čísla a) 
   Letha Páně 1661 za ouřadu horného Lipového Jiříka přišlo 
jest půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích Janovi 
Dluhožkovému po dědovi Mikulášovi Tomkových. Martin Štětínský 
dal sobě odevzdat toho půl achtele vinohradu, ale mu 
nenáleželo tolikož jen čtvrt achtele, ale Janovi Dluhožkovému 
jest odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. 
Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Martin Chropovský RS a 
nerozdílnú. 
 
   Leta Páně 1784 dne 13. Aprilis za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Josefovi Liškovi, který 
zdědil po svojím otcovi a ten leží v Šumberkoch z jednej 
strany vedle Jana Fojtíka, z druhej pak strany Jury Sečky, 
který se jemu za vlastní zde připisuje a odevzdává. Jenž se 
stalo ut supra. 
       Jiřík Helísek horný 
       Jan Petrů, světkové 
          (bez čísla b) 
   Letha 1659 za ouřadu horného Mikuláše Liškového přišel jest 
půl achtele vinohradu v Šumbercích Martinovi Štětínskému po 
manželce Dorotě neboštíka Jana Dlúhých. A tak mu jest odevzdán 
za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo 
tohož vinohradu Jan Miskův, Pavel Škrobáček. 
    
   Leta Páně 1681 za úřadu horného Jana Blákory Martin 
Štětínský dal sobě vyhledávat téhož půl achtele vinohradu, 
který jemu vlastně náleží po manželce svej vlastní Dorotě Jana 
Dlúhých. A tak jest Martinovi Štětínskému výš psaným horným 
podruhé odevzdán. 
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          (bez čísla a) 
   Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového prodali 
fojt a starší tvarožnolhotští čtvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích Jakubovi Jurčíkovi za sumu 10 zlm, na letha má 
platit podle hory práva [po] 1 zlm k obci tvarožnolhotskej. 
Rukojmě za dílo a pla[cení] tohož vinohradu Jura Šmach, Jan 
Liška RSp a nerozdílnú. 
   Letha 1660 za ouřadu horného Mikuláše Liškového položil 
Jakub Jurčík k obci tvarožnolhotskej 1 zlm. 
 
   Letha 1668 za horenství Mikuláše Liškového kúpil jest čtvrt 
achtele vinohradu v hoře v Šumbercích Jura Šmach od Jakuba 
Jurčíka za summu 8 zl mo[ravských]. Jura Šmach dal závdanku  
1 zlm Jakubovi Jurčíkovi, ostatní peníze bude povinen platit 
k obci tvarožnolhotskej 7 zlm. Rukojemníci za dílo a placení 
téhož vinohradu Mikuláš Hořínka, Martin Palát S.R.N. 
   Letha 1671 za horenství Mikuláše Hořínky Jura Šmach položil 
za vinohrad svůj 1 zlm. Přijal ouřad lhotský. 
 
 
              (bez čísla b) 
   Letha 1660 za horenství Mikuláše Liškového kúpil jest Urban 
Drškův od Václava Gyca půl achtele vinohradu v Šumbercích za 
summu 6 zlm za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za volný, 
svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož 
vinohradu Jura Šmach, Václav Janíčkův. 
 
 
          (bez čísla a) 
   Letha 1660 za horného Mikuláše Liškového kúpil Martin Starý 
od Kateřiny Rožkovej půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích 
[za] 3 zlm za zaplacený. A tak jest jemu odevzdán za volný, 
svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo a placení 
tohož vinohradu Jakub Jurčík a Jan Starý SRS a nerozdílnou. 
 
   Letha 1667 za horenství Mikuláše Hořínky kúpil jest Jan 
Starých od Martina Starého půl achtele vinohradu v Šumbercích 
za sumu 4 moravský. A tak Janovi Starému jest jemu odevzdán za 
volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo Jura 
Lipa a Jura Šmach. 
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          (bez čísla b) 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového majíce půl 
achtele vinohradu Jura Zapletal v hoře v Šumberku prodal od 
něho čtvrt achtele Janovi Holotíkovi za summu 20 zlm. Závdanku 
dal 3 zlm, ty přijal Jura Zapletal, ostatní peníze bude 
povinen klásti k obci tvarožnolhotskej po 1 zlm vedle hory 
práva. Rukojemníci za dílo a placení tohož vinohradu Tomáš 
Lipa, Jura Starých R Spole[čnú] A Nero[zdílnú]. 
   Letha 1661 za ouřadu horného Jiříka Lipového položil Jan 
Holotík za vinohrad 15 gr. Ty peníze přijali ouřad 
tvarožnolhotský. 
   Letha 1663 za horenství Jiříka Lipového položil Jan Holotík 
za vinohrad svůj 1 zlm. Ty přijal ouřad lhotský. 
   Letha 1666 za horenství Mikuláše Hořínky položil za 
vinohrad svůj 1 zlm Jan Holotík. Ty peníze přijali úřad 
lhotský. 
   Letha 1665 za horenství Mikuláše Hořínky Jan Holotík 
položil za vinohrad svůj 1 zlm. Ty peníze přijali ouřad 
lhotský. 
   Letha 1667 za horenství Mikuláše Hořínky Jan Holotík 
položil za vinohrad svůj 1 zlm. Ty peníze přijali ouřad 
lhotský. 
          (bez čísla a) 
Kup Tomáše Kašparového od Jana Holoty 
 
   Leta Páně 1678 za horenství ouřadu Jana Blákory kúpil jest 
Tomáš Kašparův štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku od Jana 
Holoty za sumu 1 zlm, na to mu pustil, co jest povinno platit 
k obci tvarožnohlocké 8 zlm, ještě bude povinen ostatní peníze 
klásti k obci tvarožnohlockej, co bude náležeti. A tak jest 
jemu odevzdán za volný, svobodný. Rukojemníci na to Pavel 
Blahutík a Jan Holotík SR nerozdílnú. 
 
   Leta Páně 1679 za úřadu horenství Jana Blákory Tomáš 
Kašparův ujal sobě druhý štvrt vinohradu, který ležel několik 
let úlehlú. A tak bude mět společný půl achtele vinohradu 
svrchu psaný Tomáš v hoře Šumberku, z kterého bude povinen 
platit k obci Tvarožné Hloty, co se v lejstřích vyhledá po  
1 zlm vedle hory práva. A tak jest jemu odevzdán. Rukojemníci 
téhož vinohradu a placení Matěj Starých a Mikuláš Starých 
SRS nerozdílnú. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1681 za horenství Jana Blákory položil za 
vinohrad svůj Tomáš Kašparů 1 zl mo[ravský], ty přijal úřad 
tvarožnolhotský. Item bude povinen platit Tomáš výš psaný  
19 zl mo[ravských] obci tvarožnolhotské vedle hory práva po 
jednom moravském na předešlý zápis s toho vinohradu, poněvadž 
z úlehle vydělává, na ten spůsob se mu upúšťá 7 zl 
mo[ravských]. 
   Leta Páně 1682 za úřadu horenství Jana Blákory položil 
Tomáš Kašparů za vinohrad svůj 35 krajcarů. Ty peníze přijal 
úřad tvarožnohlocký.  
 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1682 za horenství Jana Blákory ujímá si Jakub 
Straka štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku totižto úlehle 
na kreftování, s kteréžto se nemá platit desátku ani zemního 
do desíti let s povolení vrchnosti. A tak jest jemu výš psaným 
horným odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. 
R[ukojmě] na to Jan Bedrava a Jura Šmach SRSS a nerozdílnú. 
Stalo se na den Božího stúpení dne 1.máje leta svrchu psaného. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1701 kúpil Matěj Straka vinohrad od vdovy Kolesky 
v hoře Šumberku za hotovú sumu 4 [zlm]. Tak se jemu za volný a 
slobodný odevzdává za horenství Pavla Zahradníka, u 
přítomnosti byl Pavel Vítek a Václav Kajdoštík. 
 
          (bez čísla b) 
   Letha 1665 za horného Mikuláše Hořínky přišlo jest nápadem 
Václavovi Zahradníkovi čtvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích po nebošce te[t]ce Nováčce. A tak jemu jest 
odevzdán. Václav Zahradník za ten vinohrad má platit 9 zlm na 
rest Novákův. 
 
   Leta Páně 1683 za horenství Jana Blákory odevzdává se 
Janovi Zahradníkovi jakožto po otci svém vlastním štvrt 
achtele vinohradu v hoře Šumbercích. Tak jest jemu odevzdán za 
volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož 
vinohradu Pavel Kolář a Jan Krútil SRS a nerozdílnú. 
 
          (bez čísla b) 
   Letha 1667 za horenství Pavla Škrobáčka přišlo nápadem po 
rodičích svých Václavovi Kolesovému půl achtele vinohradu 
v hoře v Šumbercích. A tak jest jemu odevzdán za volný, 
svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo téhož 
vinohradu Jan Šulík, téhož času purgkmistr, Jan Liška R.S.N. 
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          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1700 za horenství Martina Brákory ujal sobě 
Martin Persuník v hoře Šumberkách z dovolení vrchnosti jednu 
čtvrt úlehle k vysazení. V ničem nezávadné jemu se odevzdává 
za svobodný a desátku ani zemního dávati nemá do 6 let. Za 
dílo a dobré hospodářství rukojemníci Václav Kubiš a Jan 
Kolesík jsou dne 6. Aug[ustii]. 
 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1700 dne 6. Aug[ustii] za horenství Martina 
Brákory Jura Fojtík ujal sobě půl achtele pustého vinohradu 
v hoře v hoře Šumberkách a to z dovolení vrchnosti. Jest jemu 
za svobodný a nezávadný oddanej a do 6 let žádného desátku ani 
zemního dávati nebude. Rukojemníci za dílo téhož vinohradu Jan 
Škrach a Jan Starý jsou. 
 
          (bez čísla b) 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo jest 
nápadem půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích Janovi 
Pechovému jakožto po o[t]ci svém vlastním. A tak jest jemu 
odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný a jest búda  
k němu, do svej smrti, po smrti Mikulášovi, synu svému 
nejstaršímu, búda jest na rovné díly v zlm summy. 
 
          (bez čísla b) 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo jest 
nápadem Jurovi Nejedlíčkovi půl achtele vinohradu v hoře  
v Šumbercích totišto po mateři jeho vlastní za zaplacený. Jest 
jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný. 
Rukojemníci tohož vino[hradu] Ondra Straka, Jan Škrach R.S.N. 
 
Kup Pavla Kolářa od Jury Neje[dlí]čka 
 
   Leta Páně 1674 za úřadu horenství Jana Blákory kúpil jest 
Pavel Kolář od Jury Nejedlíčka za sumu 6 rýnských mo[ravských] 
hotovej sumy půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích. A tak 
jest jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný, 
kterýž měl po svej mateři. Rukojemníci přítomní toho kupu 
Ondra Zahradník a Dobiáš Lipa SRN. 
 
   Leta Páně 1682 za úřadu horenství Jana Blákory kúpil jest 
Václav Zahradník od Pavla Koláře z Radějova půl achtele 
vinohradu v hoře Šumbercích za sumu 15 zl mo[ravských] a  
30 krejcarů hotových. A tak jest mu odevzdán za volný a 
svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož 
vinohradu Jan Krútil, Jan Škrach SRS a nerozdílnú. 
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          (bez čísla b) 
   Letha Páně 1674 za horného úřadu Jana Blákory přišlo jest 
nápadem Janovi Nejedlíčkovi půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích totižto po mateři svej vlastní za zaplacený. Jest 
jemu odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Přítomní 
tej odevzdávky Pavel Zákrsek a Martin Poletek, Jura 
Nejedlíček, bratr jeho vlastní SR nero[zdílnú]. 
 
Nápad Marijany, cery Vaverkového z Lideřovic 
 
   Letha Páně 1674 za úřadu horenství Jana Blákory přichází 
Marijaně, ceři Vaverkovej, nápadem po manželovi jejím Janovi 
Nejedlíčkovi, který nenadále smrtí z světa zešel od nevážného 
člověka, půl achtele vinohradu v hoře Šumberku. Kterýž jest jí 
odevzdán s povolení vrchnosti za volný, svobodný, v ničemž 
nezávadný. Kterýžto její manžel zabit jest bez příčiny a tak 
Marijaně, kteráž na sirobě zůstala, jak nahoře psáno, jest jí 
připsán. Rukojemníci na to Pavel Zákrsek, Martin Poletek  
SRN. 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha připisuje se Jurovi 
Nejedlíčkovi půl achtele vinohradu z povolení Martina 
Nejedlíčka, obú bratrů vlastních, jakožto po rodičích svých 
v hoře Šumbercích, o kterýžto vinohrad bylo právo v městě 
Strážnici na rathúzu a takž vedle práva co se vynalezlo, že 
Jurovi Nejedlíčkovi náleží. A tak se připisuje výš psaným 
horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za 
dílo tohož vinohradu Jakub Šmach a Martin Nejedlíček SRS a 
nerozdílnú. 
          (bez čísla a) 
Jura Mrenů 
 
   Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha Jura Mrenka kúpil 
půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jury Nejedlíčka na 
ten spůsob za jalovicu stelnú a tu jalovici Jura Mrenka má 
chovat ze třech telat a tak ta kráva má býti synovi Jury 
Nejedlíčka, na potomně ještě jedno tela o[d] té krávy zase má 
chovat ze třech telat a tak bude dvé dobytků za ten vinohrad, 
dyž sa vyslúží tomu synovi Pavlovi Jury Nejedlíčka. A tak se 
odevzdává Jurovi Mrenkovi výš psaným horným. Rukojemníci za 
dílo tohož vinohradu a odbývání zemního a desátku JUHMti Ondra 
Zahradník a Jakub Šmach SRS a nerozdílnú. Při tom ještě dal 
Jura Mrenka jeden rýnský Jurovi Nejedlíčkovi za ten vinohrad 
při odevzdávce. 
   Připisuje se Jurovi Mrenkovi výš psaným horným ten vinohrad 
za zaplacený, v ničem nezávadný. 
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          (bez čísla b) 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky přišlo nápadem po 
rodičích jeho půl achtele vinohradu v hoře v Šumbercích Janovi 
Liškovi. A tak jest jemu odevdzán. 
 
   Leta Páně 1684 za horenství Jana Blákory přišlo nápadem po 
otci svém po Janovi Liškovi jakožto po rodičích a to synovi 
svému odevzdává Pavlovi Liškovi, kromě Zuzaně sestře své bude 
povinen dáti jednu jalůvku v roce za toho půl achtele 
vinohradu. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu SRS a 
nerozdílnú Jura Šmach, Martin Blákora. 
          (bez čísla b) 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky prodali sou ouřad 
tvarožnolhotský půl achtele vinohradu Václavovi Kozákovi za 
summu 3 zlm, za kterýžšto vinohrad má ostatek vedle hory práva 
po půl moravském zlatém ouřadu Tvarožné Lhoty. Rukojemníci za 
dílo a placení téhož vinohradu Jan Liška a Jan Slavík SRN. 
 
   Letha Páně 1674 za úřadu horenství Jana Blákory ujímá se 
Jan Starý půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích, který 
zůstává po Václavovi Kozákovi. A tak Jan Starý vstupuje na ten 
kup, jak byli úřadové prodali Václavovi Kozákovi za sumu  
3 zlm. Protož s povolení úřadu jest Janovi Starému odevzdán. 
Rukojemníci na to Jan Hrnčíř a Jan Sadílek. 
   Letha 1674 za úřadu horenství Jana Blákory platí Jan 
Starých půl zlatého moravského za vinohrad svůj. Ty peníze 
přijal ouřad tvarožnohlocký. 
          (bez čísla b 
   Letha 1669 za horenství Mikuláše Hořínky ujal sobě Václav 
Kozák půl achtele vinohradu totiž úlehlu. A tak jest jemu 
odevzdán za volný, svobodný, v ničem nezávadný, do šesti let 
nic nemá dáti desátku ani zemní. 
 
   Leta Páně 1673 za horenství Jana Blákory ujal sobě Martin 
Štětínský úlehlu, která zostala po Václavovi Kozákovi, totižto 
půl achtele vinohradu v hoře Šumberku, z kteréžto úlehle 
s poručení vrchnosti nemělo se dáti desátku ani zemního do 
šesti let. A tak Martinovi Štětínskému jest odevzdána za 
volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo 
Martin Chropovský a Jura Javorčík slíbili SRN. 
 
Kup Kateřiny Pecúchovej od Martina Štětínskýho 
 
   Leta Páně 1682 za horenství ouřadu Jana Blákory kúpila jest 
Kateřina Pecúchova od Martina Štětínského půl achtele 
vinohradu v hoře Šumberku za sumu 3 zl za zaplacený. A tak 
jest jí výš psaným horným odevzdán za volný, svobodný, 
          (bez čísla a) 
v ničemž nezávadný. Rukojemníci téhož vinohradu Jura Starých a 
Dobijáš Polešovský SRS nerozdílnú. 
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          (bez čísla b) 
   Letha 1670 za horenství Mikuláše Hořínky ujal sobě Jakub 
Kubíčkův půl achtele vinohradu z povolení vrchnosti, kterážšto 
ležela 26 let úlehlú. Kterýžšto vinohrad  odevzdán za volný, 
s[vobodný], v ničem nezávadný, z kteréhožšto vinohradu nemá 
dáti za šest let žádného desátku ani žádného zemní. 
Rukojemníci Pavel Škrobáček, Mikuláš Hořínka RSN. 
 
   Leta Páně 1679 za horenství ouřadu Jana Blákory přišlo jest 
nápadem Jurovi Kubíčkovému půl achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích po otci svém. A tak jest jemu odevzdán za volný, 
svobodný, v ničemž nezávadný. 
          (bez čísla a) 
Kup Martina Straky od Jury Kubíčkového 
 
   Item leta Páně 1679 za horenství ouřadu Jan[a] Blákory 
kúpil jest Marti[n] Straka od Jury Kubíčkového půl achtele 
vinohradu v hoře Šumberku za sumu devět zlm hotovej sumy. A 
tak jest Martinovi Strakovi výš psaným horným odevzdán za 
volný, svobodný, v ničemž nezávadný. Rukojemníci tohož 
vinohradu Jan Liška, Ondra Strýček SRS nerozdílnou. 
 
   Stal se frejunek mezi Martinem Strakú a Janem Škrachem na 
vinohradě item leta 1682 za úřadu horenství Jana Blákory. A 
tak jest odevzdán Janovi Škrachovi půl achtele vinohradu, 
kromě bude povinen platit s toho vinohradu strýcovi svému 5 zl 
a 30 krejcarů. Rukojemníci za dílo a placení toho vinohradu 
Jan Holotík, Václav Štípský SRS a nerozdílnú. 
 
          (bez čísla b) 
   Letha Páně 1674 za úřadu Jana Blákory horenství ujal sobě 
Michal Trsťanský štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku 
totižto úlehlu, kterážto od dvanásti let ležela, tak 
s povolení vrchnosti nemá se dáti desátku ani zemního do 
deseti let. A tak jest jemu odevzdán za volný, svobodný, 
v ničemž nezávadný. Rukojemníci Jan Holotík a Jan Blákora  
SlSpRNe. 
 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1681 za úřadu horenství Jana Blákory ujímá se 
Mikuláš Malcharů štvrt achtele vinohradu v hoře Šumberku 
s povolení vrchnosti, totižto úlehlu, z kterejžto se nemá dáti 
desátku ani zemního do šesti let. A tak jest Mikulášovi výš 
psaným horným odevzdán za volný, svobodný, v ničemž nezávadný. 
Rukojmě za dílo téhož vinohradu Marti[n] Došek a Martin 
Blákora SRS nero[zdílnú]. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1683 za úřadu horného Jana Blákory ujímá sobě 
Václav Kubiš štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích, totiž 
úlehlu, s povolení vrchnosti, s kteréšto nemá dáti desátku ani 
zemního do šesti let. A tak se mu odevzdává za volný a 
svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo téhož 
vinohradu Jura Šmach a Pavel Straků S.R.S a nerozdílnú. 
 
Přípis Thomáša Vítka na jeden kúsek úlehle ležící v Starých 
horách 
 
   Letha Páně 1784 dne 29. Octob[ris] stal se dobrovolný kup a 
zápis mezi Tomášem Vítkem a Tomášem Kašpárkem pod ¼ [achtele] 
za sumu hotových peněz 3 zl 30 kr na ten a takový spůsob, aby 
(nedopsáno). 
        Jiří Helísek, Bergmistr 
 
          (bez čísla a) 
Přípis Jana Sýkory 
 
   Připisuje se jeden kúsek vinohradu za horného Jiříka 
Helíska Janovi Sýkorovi. 
   Leta 1784 dne 19. Octob[ris] stal se dobrovolný kup a 
prodej [mezi] Janem Vítkem a Janem Sýkorú, kterýžto Jan Sýkora 
kupuje od Jana Vítka za sumu 4 zl 30 kr, čtyři zl a třicet 
krejcarů. 
          Jiřík horný 
          Anton Matýsek 
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          (bez čísla b) 
   Stal se jest frejmark mezi Jurú Mrenkú a mezi Jurú 
Hřivnákem na vinohrady v hoře Šumbercích a tak Jura Hřivnák 
dal odevzdat Jurovi Mrenkovi půl achtele vinohradu za volný, 
svobodný, v ničem nezávadný. Stalo se za horenství Jury Šmacha 
leta 1685. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Jura Šmach, 
Ondra Zahradník SRS a nerozdíl[nú]. 
 
Přípis Jiříka Michálka na jeden kúsek vinohrada v hoře 
Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1787 dne 15. Aprilis stal se dobrovolný kup mezi 
Jurú Michálkem a Janem Zátopú, že jest kúpil Jura Michálek od 
Jana Zátopy jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch, ležící 
z jednej strany Martina Řepy, z druhej strany Vencla Fridricha 
za sumu 14 zl 30 kr, kterýž se jemu zde právně připisuje. Jenž 
se stalo ut supra. 
          Jiřík Helísek horný 
 
          (bez čísla a) 
   Item leta Páně 1685 za horenství Jury Šmacha odevzdává se 
čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích Jurovi Hřivnákovi, 
na který se stal frejmark z Jurú Mrenkú. A tak jest za volný, 
svobodný, v ničem nezávadný [odevzdán]. R[ukojmě] za dílo 
tohož vinohradu Ondra Zahradník a Jura Šmach SRS a nerozdílnú. 
 
   Leta Páně 1685 za úřadu horenství Jury Šmacha kúpil Jan 
Bajza čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jury 
Hřivnáka, dal zaň sedm kusů ovec v sedmi zlatých moravských, 
za zaplacený. A tak jest Janovi Bajzovi odevzdán výš psaným 
horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. R[ukojmě] za 
dílo tohož vinohradu Ondra Zahradník a Jura Šmach SRS a 
nerozdílnú. 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1688 za horenství Jury Šmacha kúpil Martin Kučera 
ze Vnorov čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích od Jana 
Bajze za čtyri zlaté moravské a za dvacet krejcarů, při kupu 
dal 3 zlm a 30 gr a z užitku ještě má položit ostatní peníze 
jeden zl. A tak se odevzdává Martinovi Kučerovi výš psaným 
horným. Rukojemníci za dílo Martin Straka a Jakub Šmach SRS a 
nerozdílnú. 
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          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1689 za horenství Jury Šmacha ujal sobě Jan Starý 
kus vinohradu, totiž půl čtvrti úlehu na kreftování v hoře 
Šumbercích s povolení vrchnosti, s kteréž se nemá dáti desátku 
ani zemního do šesti let. A tak se odevzdává Janovi Starému za 
volný, svobodný, v ničem nezávadný. R[ukojmě] za dílo Jakub 
Straka, Ondra Zahradník SRS a nerozdílnú. 
 
Přípis Jana Michálka na jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch 
 
  Leta Páně 1787 dne 15. April[is] stal se dobrovolný kup mezi 
Janem Michálkem a Janem Sýkorú, že jest kúpil Jan Michálek od 
Jana Sýkory jeden kúsek vinohrada úlehlu ležící v hoře 
Šumberkoch, z jednej strany vedle Matěje Vítka, z druhej pak 
strany vedle Záruby ze Vnorov za sumu 3 zl, která úlehla se 
jemu zde připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
           Jiřík Helísek horný 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1689 za horenství Jury Šmacha přišlo jest nápadem 
Martinovi Liškovi jakožto po otci svém Mikulášovi Liškovi půl 
achtele vinohradu i z búdú i s presem v hoře Šumbercích. A tak 
se odevzdává Martinovi Liškovi za volný, svobodný, v ničem 
nezávadný u přítomnosti fojta Jakuba Straky, z úřadu Jura 
Sečkův a Jana Krútila. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu a 
odbývání desátku a zemního Jakub Straka a Jan Bajza SRS a 
nerozdílnú. 
 
          (bez čísla b) 
   Leta páně 1688 za horenství Jury Šmacha ujal sobě Jura 
Hřivnák čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích, totiž 
úlehlu na kreftování, z kterej se nemá dáti desátku ani 
zemního do šesti let. A tak jest odevzdán za volný, svobodný, 
v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo tohož vinohradu Martin 
Blákora a Matěj Bocheň SRS a nerozdílnú. 
 
          (bez čísla a) 
Jakub Polešák 
 
   Leta Páně 1690 za horenství Jury Šmacha ujímá sobě Jakub 
Polešák štvrt achtele vinohradu v hoře Šumbercích, totiž 
úlehlu na kreftování, kterážto ležela od mnoha let úlehlú, 
s keréž se nemá dáti desátku ani zemního do šesti let 
J.U.H.Mti. A tak se odevzdává Jakubovi Polešákovi výš psaným 
horným za volný, svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za 
dílo tohož vinohradu Jura Hřivnák a Jan Šmach S.R.S. a 
nerozdílnú. 
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          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1699 za horenství Jakuba Straky Michal Straka 
ujal sobě půldruhého achtele vinohradu úlehle, z kteréhož 
nebude povinen nic dáti do 6 let, ani desátku ani zemního. Při 
tom rukojemníci jsou Václav Vítek a Mikuláš Liška, a to v hoře 
Šumberkoch. 
 
   Leta Páně 1699 za horenství Jakuba Straky Jura Vítek ujal 
sobě půl achtele vinohradu oulehle v hoře Šumberku, z kteréhož 
nejni povinen desátku ani zemního dáti do 6 let. Za to 
rukojemníci jsou totiž Michal Straka a Jura Šebesta. 
 
   Leta Páně 1702 za horenství Martina Blákory Jan Vítek 
koupil půl achtele vinohradu oulehle od Jury Vítka v hoře 
Šumberkách. Jest jemu za svobodný a v ničem nezávadný. Za dílo 
vinohradu rukojemníci Martin Starý, Martin Blákora. 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1781 dne 28. února za horenství Jana Bačíka 
připisuje se Martinovi Veladovi půl čtvrti achtele vinohrada, 
který koupil v Karlovej hoře od vdovy Alžběty po neb[ožtíku] 
Jurovi Dvořákovi za 2 zl, dva rýnské, a tak se jemu zde 
odevzdává. Ten leží z jedné strany vedle Jana Sýkory, z druhé 
pak vedle Jana Špačka. 
 
   Leta Páně 1784 dne 15. máje za horného Jiříka Helíska 
připisuje se vdově Bětě, pozůstalej po Janovi Zátopovi, jeden 
kúsek vinohrada v Šumberkoch, ležící z jednej strany vedle 
Jury Sečky, z druhej pak strany vedle Václava Fridricha, který 
zdědila a erbovala po svojím manželu Janovi Zátopovi, který jí 
taky věnoval a odporúčil, takový se jí zde za vlastní 
připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
        Jiřík Helísek horný 
        Matěj Vítek fojt 
        Paul Michálek 
        Jan Bačík 
        Jura Sečka 
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          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1699 za horenství Jakuba Straky Václav Vítek ujal 
sobě půl achteli oulehle vinohradu v hoře Šumberku v ničem 
nezávadné[ho], z kteréhožto nebude povinnen nic dát, žádného 
desátku ani zemního do 6 leth. Na to jsou rukojmí totiž Michal 
Straka a Jura Šebesta. 
 
Přípis Martina Přibyla ze Znorov na jeden kúsek vinohrada  
v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1784 dne 15. prosince za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohada Martinovi Přibylovi ze 
Znorov v Šumberkoch, ležící z jednej strany vedle Václ[ava] 
Šmacha, z druhej pak strany vedle Martina Vítka od Jozefa 
Mišíka za 7 zl hotových peněz, kterýž se jemu za vlastní a 
svobodný zde připisuje a odevzdává. Jenž se stalo ut supra. 
 
            Jiřík Helísek horný 
 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1768 roku, měsíce [a] dne 8. Januarii za horného 
Jana Vítka připisuje se jedna štvrt vinohrada v Šumberkoch, 
z jednej strany vedle Jury Vlčka, z druhej ale vedle Jana 
Vítka, [kterou] kúpil Jura Sečka za sumu peněz 6 rýnských od 
vdovy po Mikulovi Zárubovi Bjety. Svjetkové sú toho Jura 
Vítek, Tomáš Vítek. 
 
   Leta Páně 1768 mjesíce [a] dne 20. marcii připisuje se 
jedna štvrt vinohrada za horného Jana Vítka ležící v hoře 
Šumberkoch, z jednej strany vedle Mikule Bačíka, z druhej ale 
vedle Martina Mišíka, Jan Vítek zahandloval od Maryny Milenky 
na Strážnicku za Šuměďu. Svjetkové sú toho Martin Vítek, Jura 
Sečka. 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1701 za horenství Martina Blákory s dovolení 
vrchnosti Starý ujímá sobě v hoře Šumberkoch půl achtele 
úlehle vinohradu k vysazení, z kteréhožto žádného desátku ani 
zemního nemá dávati do 6 let, a svrchu psaným horným jest jemu 
za svobodný a v ničem nezávadný náležitě oddaný. Rukojemníci 
za dílo vinohradu jsou tito: Pavel Bouchal a Martin Blákora. 
 
   Leta Páně 1767 měsíce srpna dne 30. za horného Jana Vítka 
připisuje se jeden kúsek vinohrada po Mikulovi Zárubovi synovi 
Mikulovi, ležící vedle Jana Vítka a z druhej strany vedle Jury 
Vlčka v hoře Šumberkoch, odporúčené kšavtem po svém o[t]covi, 
za slobodný a v ničem nezávadný. Svjetkové sú toho vinohradní 
Jan Vítek horný, Pavel Michálek, Jan Bačík. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1767 dne 30. srpna za horného Jana Vítka 
připisuje se jeden kus vinohrada Janovi Bačíkovi z úlehle 
vzdělaný, z jednej strany Martina Michalového a druhé sa mu 
připisuje vedle odkúpení od Jana Sýkory za sumu peněz         
6 rý[nských], ležící v Šumberkoch oba dva a ten kúpený ležící 
vedle Martina Vítka. Za ouřadu horného Jana Vítka a fojta 
Pavla Michálka, konšelé Jan Raška, Martin Vítek, Jura Sečka. 
 
   Leta Páně 1781 dne 28. února připisuje se půl čtvrti 
achtele vinohrada Michalovi Bačíkovi, který z úlehle 
vydělávati začal v roce 1767 v hoře Šumberkoch, ležící z jedné 
strany vedle Jury Štípského, z druhé pak vedle Jury Vítka. 
 
              Za horenství Jana Bačíka 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1708 za úřadu horenství Jana Vítkového z dovolení 
vrchnosti ujal sobě Tomáš Kašparového pů[l] achtele vinohradu 
pustého k vysazení, s něho nemá dáti desátku ani zemního do  
6 let. Za dílo rukojmí Martin Bena, Jura Beseda. 
 
   Leta Páně 1776 dne 13. Decembris na den s[vat]é Lucie 
připisuje se půl čtvrti vinohrada v hoře Šumberkoch Janovi 
Vítkovi, ležící z jedné strany Jury Sečky, z druhé pak Matouše 
Zahradníka, který kouúpil též od Jana Vítka za sumu 19 zlr, 
devatenácte rýnských. Jenž se stalo u přítomnosti Martina 
Vítka, Tomáše Vítka. 
           Za horenství Jana Bačíka 
 
          [bez čísla b] 
Zápis Jana Zátopy 
 
   Leta Páně 1781 dne 2. měsíce máje při právě horenském činí 
se tento zápis neb pamět, že majíce Josef Podolan ½ 4 
[achtele] vinohrada v Šumberkách, ležící mezi sousedy z jednej 
strany Vencla Fridricha, z druhej strany Jury Sečky, takový 
jest odprodal za summu hotových peněz osemnást rýnských,  
18 zl. Tak takový vinohrad při právě horenském se připisuje a 
odevzdává Janovi Zátopovi i jeho potomkom za volný a svobodný 
na čase budoucí k užívání pod obyčejmi contribučenskú 
povinnost a panský zemní [a] desátek. Jenž se stalo 
v Tvarožnej Lhotě dne a roku ut supra. 
 
    Za horného spolu i purg[mistra] Jana Bačíka 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1698 za úřadu horynství Martina Starého ujal sobě 
Mikuláš Starý půl achtele vinohradu úlehle v hoře Šumberku na 
kreftování, nemá se dáti desátku ani zemní do šesti let. A tak 
jest výš psaným horným Mikulášovi Starému odevzdaný za 
svobodný a nezávadný. Rukojemníci za dílo toho vinohradu Pavel 
Blahutík, Jura Sadílek SRN dne 10. ledna. 
 
   Leta Páně 1715 za úřadu horynství Jana Starého ujal sobě 
Jan Starý štvrt achtele vinohradu úlehle v hoře Šumberku na 
kreftování, nemá se dáti desátku ani zemní do šesti let. A tak 
jest výš psaným horným odevzdaný za svobodný a nezávadný. 
Rukojemníci za dílo toho vinohradu Pavel Vítek a Martin Málek 
dne 6. listopadu. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1708 za úřadu Jana Vítkového Martin Bena ujímá 
sobě pů[l] achtele vinohradu v hoře Šumbercích, s kerého nemá 
dáti desátku ani zemního do 6 let. Za dílo rukojmí Tomáš 
Kašpárek. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1708 za horenství ouřadu Jana Vítkového kúpil 
Jura Beseda pů[l] achtele vinohradu v hoře Šumbercích od 
Jakuba Polešáka za sumu 2 [zl]. R[ukojmě] Tomáš Kašpárek, 
Martin Bena. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1708 za horenství Jana Vítkového ujal sobě Martin 
Ruta v hoře Šumberku pustého na kreftování, s keréhošto nemá 
se dávati desátku ani zemního do 6 let. Za dílo toho 
rukojemníci Martin Starý, Jura Beseda. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1708 za úřadu horenství Jana Vítkového z dovolení 
vrchnosti Martin Straka ujímá sobě pů[l] achtele vinohradu 
pustého k vysazení, s kerého nemá dáti desátku ani zemního do 
6 let. [Rukojmě] Martin Bena, Matěj Bedrava. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1708 za úřadu horenství Jana Vítkového ujímá sobě 
z dovolení vrchnosti v hoře Šumbercích pustého k vysazení 
Matěj Bedrava pů[l] achtele, s kerého nemá dáti desátku ani 
zemního do 6 let. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1708 za úřadu horenství Jana Vítkového Petr 
Polešovský z dovolení vrchnosti ujímá sobě pů[l] achtele 
vinohradu k vysazení pustého, s kerého nemá dáti desátku ani 
zemní do 6 let. Tomáš Kašpárek, Martin Straka rukojemníci. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně roku 1719 stala se kup, kúpil Martin Bačík štvrt 
achtela vinohrada v hoře Šumberkoch od Jury Sadílka za sumu za 
šest rýnských. Tak je za svobodný a v ničem nezávadný 
Martinovi Bačíkovi připsaný horným Janem Starým dne  
30. Octobris. 
 
   Leta Páně roku 1718 stala se kup, koupila vdova Zahradnica 
od Mikule Peterky štvrt achtela vinohrada v hoře Šumberkoch za 
hotové peníze za třináste rýnských. A tak je za svobodný a 
v ničem nezávadný odevzdaný vdově Zahradnici a tak je připsaný 
horným Janem Starým dne 15. Junius. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1730 za úřadu horenství Martina Starého kúpil 
Tomáš Sedlář ze Znorov štvrt achtele vinohrada od Jury Bačíka 
v hoře Šumberkoch za sumu hotových peněz tři rýnské. Odevzdává 
se za volný a svobodný, v ničem nezávadný. Rukojemníci za dílo 
tohož vinohrada Jan Bačík, Martin Starý. 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1753 kúpil sobě Johan Matoušek z Lideřovic štvrt 
achtele vinohrada po neboštíkovi Janovi Holotíkovi, kterej 
vinohrad odporúčil k chrámu Páně znorovskému a z dovolením 
vel[ebného] pana administrátora tam se odprodává za summu 
v dobrej minci 10 zl, ležící z jednej strany Jana Pavliňáka, 
z druhej strany Mart[ina] Bačíka. Jenž se stalo za ouřadu 
horenského dne 28. Martii. 
       Martin Koukal fojt 
                                  Jan Lipa purgmistr 
 
   Leta Páně 1725 dne 27. Februarii za horenství Martina 
Starého kúpil Jakub Huvar ¼ achtel vinohrada od Pavla Rosíka 
v hoře Šumberku za sumu deset zl[atých] hotových peněz. A tak 
se odevzdává Jakubovi Huvarovi za volný a svobodný a v ničem 
nezávadný. Za horenství Martina Starého leta výš psaného. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1725 za horenství Martina Starého kúpil Pavel 
Rosík ½ štvrti vinohrada v hoře Šumberkoch za sumu hotových 
peněz 5 zlr.  Tak se jemu odevzdává za volný a svobodný a 
v ničem nezávadný. Svědkové toho Jura Fojtík, Mikuláš Žilka, 
dne 16. Marci. 
 
   Leta Páně 1725 za horného Martina Starého poručil Tomáš 
Kašpárek Jurovi Vojtíkovi ½ štvrti vinohrada v hoře Šumberkoch 
za volný a svobodný a v ničem nezávadný, na kerý se nemá žádný 
s těch erbů natahovati, tím méně dosuzovati, dne 16. Marci. 
 
 
 
 



 

 

      156 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1726 za horenství Martina Starého kúpil Tomáš 
Vodička od Mikule Hrnčířa půlu čtvrti vinohrada v hoře 
Šumberkoch za sumu hotových peněz 4 zl a třicet krejcarů. A 
tak výš jmenovanému Tomášovi Vodičkovi odevzdává se za volný a 
svobodný, v ničem nezávadný, ležící ten vinohrad na kraji. 
Rukojemníci za dílo tohož a placení Martin Starý, Pavel Pecha. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1725 za horenství Martina Starého Jan Bačík kúpil 
¼ achtele vinohrada v hoře Šumberkoch za sumu hotových peněz 
10 zl. A tak se jemu oddává za volný a svobodný a v ničem 
nezávadný. Svědko[vé] toho Matěj Straka, Martin Bačík. 
 
   Leta Páně 1758 d[ne] 8. Junii za horného Pavla Bačíka 
koupil Pavel Tudiš ze Znorov ¼  vinohrada v hoře Šumberkoch 
podle Pavla Rosíka za 2 zlr 30 kr po Janovi Navrátilovi. Že 
tomu tak a nejináče jest, toto mým horenským právem 
dosvědčuji. 
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          (bez čísla b) 
   Koupil j[es]t Mikula Bačík a Pavel Štípský boudu od Jozefa 
Bačíka v Šumberku pod vinohradem až po cestu Šumberskú, 
Jozefovi Bačíkovi zůstává vinohrad výsad pod cestú, stala jest 
se kúpa od Jozefa Bačíka bouda za jedenást rýnských. Dne 
prvního aprila v roku 1754 za horenství Jana Lipy pulmistra a 
Jana Vítka fojta, ouřadé Jan Pavliňák, Mikula Záruba sou toho 
světkové. 
   Dyby pak ale to přišlo na prodej, tedy aby on měl předek 
svůj koupit. Dyby pak ale někdy ten vinohrad přišel do 
prodeje, tehdy aby oni měli ho předek koupit. 
  
            Mikula Bačík a Pavel Štípský 
 
   Martin Ščípský má ten jako bratr Pavel, kdežto Mikula 
Batčík má 6 zl a vdova Ščípská a Martin Ščípský, její švagr, 
jednu každý po 3 rýnských zaplatiti. 
 
   Tej búdy polovinu, kterú kúpil Mikula Bačík a Pavel Štípský 
od Jozefa Bačíka pod jeho vinohradem, odporúčil tenž Mikula 
Bačík Jiříkovi Helískovi, kterúž taky on jakožto od svého dědy 
zdědil, která polovic se jemu taky za vlastní připisuje. Jenž 
se stalo dne 12. Octob[ris] [1]781. 
          (bez čísla a) 
   Stal se přípis za času horného Mikuláše Záruby, připisuje 
se vinohrad Martinovi roku 1764 Škodákovi od Martina Pavlíka, 
z jednej strany vedle Pavla Hřivnáka, z druhé pak vedle vdovy 
Žampašky za sumu peněz 6 zl v ničem závadný. Jenž se stalo dne 
15. dubna 1764. Světkové toho sú Mikula Záruba purgmistr a Jan 
Kaška úřadní. 
 
   Leta Páně 1774 za horenství Jana Vítka začal sobě 
vysazovati Pavel Hazuza půl čtvrti úlehle pusté v hoře 
Šumberkoch, ležící z jedné strany Anny Staré, z druhé pak 
strany Jozefa Šmacha, kteráž se jemu zde připisuje v roku 1775 
dne 1. Novembris na den Všech svatých. 
            Jan Vítek horný 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1775 na den svatých apoštolů Šimona a Judy koupil 
sobě Jan Vítek, mladý syn Martina Vítka, od Martina Mazúra za 
sumu 5 zl, pět rýnských, jeden kus půl čtvrti úlehle v hoře 
Šumberkoch, ležící z jedné strany téhož Mazúra, z druhé pak 
vedle Jury Pavliňáka, kteráž se jemu připisuje již 
vykreftovaná, dne a roku ut supra. 
 
   Leta Páně 1775 na den s[va]tého Ondřeje apoštola koupil 
Jura Štípský od tohož Mazúra půl čtvrti vinohrada za sumu  
10 ½ zl, půl jedenácta rýnských, v hoře Šumberkoch, ležící 
vedle tohož Jana Vítka, z druhé strany  Martina Hránky, 
připisuje se mu za volný a svobodný, za horenství Jana Vítka. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1780 dne 28. března za horenství Jana Bačíka 
odevzdává a připisuje se Pavlovi Tomečkovi z Tvarožnej Lhoty ¼ 
4 achtele vinohrada v hoře Pomykalce, ležící z jednej strany 
podle vinohrada Matěja Slavíka a z druhej strany Jozefa Rybky, 
který z dědicstvím podosáhl se svou ženou Kateřinú, dcerou po 
neb[ožtíku] Mart[inovi] Řepovi, co ona od svej matky 
v dědicství podosáhla. Tehdy se jemu od práva horenského za 
jeho vlastní a svobodný připisuje a odevzdává. Svědkové toho  
rukojmí za dílo vinohradu a placení z něho contribucí jsou 
Jura Sečka, Pavel Kúkal. 
 
   Item téhož dne a roku témuž Pavlovi Tomečkovi připisuje se 
a odevzdává ½ 4 achtele vinohrada v Starých horách, ležící 
z jednej strany podle Jozefa Rybky a Jana Škráška, kterú sobě 
ujal a začal vysazovati. A protož se jemu odevzdává a 
připisuje za jeho, volný a svobodný. Stalo se za horenství a 
svědků výše psaných. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1780 dne 28. března za horenství Jana Bačíka 
připisuje se Martinovi Kašparovi a manželce jeho Anně, dceře 
Jana Straky, ½ čtvrti achtele vinohrada v Šumberkách, ležící 
ze jedné strany vedle Pavla Michálka a z druhej vedle Jana 
Bačíka, který hned před 11 roky její prvnější muž Pavel Bačík 
dílem zdědil a dílem od svého bratra Martina Bačíka za 4 zlr 
odkúpil a třetím dílem tohoto dne matce Dorce Bačice 4 rýnské 
doplatila. Pročež se jí i jemu a dědicom jejich za volný a 
svobodný připisuje a odevzdává za horenství výše psaného. 
 
   Leta P[áně] 1780 dne 28. března zaujal sobě Pavel Pecha ½ 
čtvrtě vinohrada totiž úlehle, kterú vykreftoval a vysadil a 
která leží v Šumberkách vedle vd[ovy] Běty Bačíčky a Martina 
Mišíka. Pročež se jemu od ouřadu horenského připisuje a za 
jeho vlastní a svobodnú odevzdává za horného Jana Bačíka. 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1780 dne 28. března za horenství Jana Bačíka 
připisuje se půl štvrti vinohrada Kateřině Morávkovej neb 
Ondřejkovej ležící v hoře Šumberkách, z jednej strany vedle 
Martina Straky a z druhej strany Pavla Sadílka, který zdědila 
po svém mužovi Pavlovi Ondřejkovi. Tehdy se jí od ouřadu 
horenského za její vlastní a svobodný odevzdává za horného ut 
supra. 
 
   Leta Páně 1783 dne 3. Junii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Janovi Kašnému, který 
vyhandloval od Jana Polešáka ležící v Starej hoře, z jednej 
strany vedle Jakuba Straky, z druhej ale strany vedle Jana 
Straky, který se jemu od ouřadu horenského za vlastní a 
svobodný odevzdává. Jenž se stalo dne ut supra. 
 
               Jura Helísek horný 
 
  Item se jemu jeden vinohrad připisuje, který zdědil po 
svojem otcovi, ležící v Starých horách, z jednej strany vedle 
Jozefa Durny a z druhej strany Thomáše Šimka z Radějova, který 
se jemu zde připisuje a odevzdává. Jenž se stalo ut supra. 
 
           Jura Helísek horný 
           Jan Petrů ouřadní 
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          (bez čísla b) 
Přípis Jury Holubíka na jeden kúsek vinohrada 
 
   Leta Páně 1784 dne 17. Aprilis za horného Jiříka Helíska 
připisuje se Jurovi Holubíkovi dvě stránky vinohrada v Starých 
horách, ležící z jednej strany vedle ne[božtíka] Pavla 
Pavliňáka, z druhej pak strany vedle Ondry Húdka, kterú on 
Jura Holubík zdědil po Thomášovi Mančíkovi, který se jemu zde 
za vlastní a svobodné připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
         Jura Helísek horný 
         Paul Michálek 
         Jura Sečka 
         ouřadní a světkové 
 
Přípis Kateřiny, po Václavovi Kolesíkovi manželky, na jeden 
kúsek vinohrada v Šumberkoch 
 
   Leta Páně [1]785 dne 8. Julii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se Kateřině po Václav[ovi] Kolesíkovi jeden kúsek 
vinohrada v Šumberkoch, ležící z jednej strany vedle Matúša 
Zahradníka, z druhej pak strany vedle Jury Holubíka, který ona 
po svojem mužovi Václ[avovi] Kolesíkovi zdědila a erbovala, 
který se jí zde za vlastní připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
        Jiřík Helísek horný 
        Mates Vítek ouřadní 
 
              (bez čísla a) 
Přípis Franca Mikoláška ze Znorov na jeden kúsek vinohrada  
v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1784 dne 17. Septembris za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Francovi Mikoláškovi ze 
Znorov v Šumberkoch, ležící z jednej strany i z druhej Jury 
Štípského, který kúpil od vdovy Frantky za sumu 20 zl, který 
se jemu zde za vlastní připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
         Jura Helísek horný 
 
Přípis Jana Mikuláška ze Znorov na jeden kúsek vinohrada  
v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1785 dne 18. Aprilis za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Janovi Mikuláškovi ze 
Znorov v Šumberkoch, ležící z jednej strany vedle Jury  
Štípského, z druhej pak strany Jury Pavliňáka, který kúpil od 
Jana Vítka za 28 zl hotových peněz, který se jemu zde za 
vlastní odevzdává. Jenž se stalo ut supra. 
 
             Jiřík Helísek 
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          (bez čísla b) 
Přípis Jury Tomka ze Znorov na jeden kúsek vinohrada  
v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1785 dne 22. Novemb[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisuje se jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch Jurovi 
Tomkovi ze Znorov, ležící z jednej strany vedle Michala 
Bačíka, z druhej pak strany vedle Jakuba Bačíka za 12 zl, 
který se jemu zde za vlastní a svobodný připisuje a odevzdává. 
Jenž se stalo ut supra. 
         Jura Helísek horný 
 
Přípis Jana Michálka na jeden kúsek vinohrada ležící v Starých 
horách 
 
   Leta Páně 1787 dne 15. April že jest on Jan Michálek zdědil 
jeden kúsek vinohrada úlehle ze svojú manželkú Marynů od 
jejího otce, která leží v Starých horách vedle Tomáše Hřivnáka 
a vedle Jana Kúkala, která úlehla se jemu právně připisuje. 
Jenž se stalo ut supra. 
           Jiřík Helísek horný 
 
          (bez čísla a) 
Přípis vdovy Kače Vašičačky na dva kúsky vinohradu 
v Pomykalkách a Starých horách 
 
   Leta Páně 1785 dne 27. Novemb[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisujú se dva kúsky vinohrada Kači, vdově po 
Pavlovi Vašičákovi, jedna v Pomykalkách ležící z jednej strany 
vedle Jana Řepy, z druhej pak strany vedle Martina Lipy, druhý 
kúsek v Starých horách vedle Jiříka Helíska a Jana Piškule, 
které ona zdědila v podíle po svém mužovi, a ty se jí zde za 
vlastní a svobodné připisují a odevzdá[va]jí. Jenž se stalo ut 
supra. 
      Jiřík Helísek horný 
      Paul Michálek 
      Mates Vítek 
      Jan Petrů 
      Pavel Holubík, ouřadní světkové 
 
   Item se jí tejž jistej Kateřině připisuje kúsek vinohrada  
v Pomykalkách vedle Josefa Hřivnáka, z druhej pak strany vedle 
Václava Šmacha, kterú zdědila po svojem otcovi Janovi 
Zárubovi, která se jí zde za vlastní odevzdává. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1697 za horenství úřadu Martina Starého ujal sobě 
Pavel Blahutík půl achtele vinohradu v hoře Šumberku na 
kreftování, s kterýho za to nic se nemá dáti desátku ani 
zemního do šesti let. A tak jest výš psaným horným odevzdaný 
Pavlovi Blahutíkovi za volný, svobodný a nezávadný. 
Rukojemníci za dílo toho vinohradu Martin Vodička a Jakub 
Černý SRAN dne 15. srpna. 
          (bez čísla a) 
Václav Václavek 
 
   Letha Páně 1698 za ouřadu horného Jakuba Straky Václav 
Václavek kúpil sobě oulehlu štvrt achtele vinohradu v hoře 
Šumbercích od Matěje Starého za sumu dvou rýnských hotových 
položil, za šest roků nemá dáti desátku. Odevzdán za volný, 
v ničemž nezávadný. Rukojemníci za dílo Jan Lišků a Jura 
Šebestů. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1697 za úřadu horenství Martina Starého ujal sobě 
Martin Vodička půl achtele vinohradu v hoře Šumberku na 
kreftování, nebo byla úlehla, z kteréž se nemá dáti desátku 
ani zemního do šesti let. A tak jest Martinovi Vodičkovi 
odevzdán za volný, svobodný a v ničem nezávadný. Rukojemníci 
za dílo toho vinohradu Pavel Blahutík, Jakub Černý S rukú N 
dne 15. Augustii. 
 
   Leta Páně 1718 za úřadu horenství Jana Starého ujal sobě 
kus vinohradu v hoře Šumberkoch úlehle na vykreftování vedle 
Vacule Straky a z druhej strany Matěje Bedravy. A tak je 
Jurovi Starému odevzdaný za svobodný a v ničem nezávadný. 
Rukojemníci za dílo toho vinohradu Vašek Straka dne 23. Julii. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1700 za horenství Martina Blákory Jan Škrama ujal 
sobě čtvrt achtele vinohradu v hoře Šumberkách úlehle 
k vysazení s dovolení vrchnosti. A svrchu psaným horným jest 
jemu v ničem nezávadný oddaný a tak do 6 let žádného desátku 
ani zemního dávati nemá. Rukojemníci za dílo vinohradní Jan 
Vítků a Jura Fojtík. 
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          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1701 dne 1. Maii za horenství Martina Blákory 
Tomáš Kolesík s dovolení vrchnosti ujal sobě v Šumberkoch ¼ 
achtele pusté úlehle na greftování, z kteréhožto nemá dávati 
žádného desátku do 6 let ani zemního. A svrchu psaným horným 
jest jemu oddaný. Rukojemníci za dílo vinohradní jsou Mikuláš 
Starý a Jura Fojtík. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1701 dne 1. Maii za horenství Martina Blákory 
Martin Vítek s dovolení vrchnosti ujal sobě půl achtele 
vinohradu, úlehle pusté na greftování, z kteréhožto nemá 
žádného desátku za 6 let dávati ani zemního. A svrchu psaným 
horným jest jemu náležitě oddaný. Rukojemníci za dílo 
vinohradní jsou Tomáš Kolesík, Mikuláš Starých. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1701 dne 5. Martii za horenství Martina Blákory 
Jan Kubiš s dovolení vrchnosti ujal sobě půl achteli 
vinohradu, úlehle pustý na greftování, z kteréhožto nemá 
žádného desátku za 6 let dávati ani zemního. A svrchu psaným 
horným jest jemu náležitě [odevzdaný]. Rukojemníci za dílo 
vinohradní jsou tito: Jan Kolesík a Jan Štěpka. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1701 dne 3. April za horenství Martina Blákory 
Jan Kubiš s dovolení vrchnosti ujal sobě půl achtele 
vinohradu, pustý úlehle na greftování, v hoře Šumberkách, 
z kteréhožto nemá žádného desátku 6 let dávati ani zemního. A 
svrchu psaným horným jest jemu náležitě oddaný. Rukojemníci za 
dílo vinohradní Jan Kolesík a Jan Štěpka. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně v roku 1722 kúpil Martin Bačík štvrt achtele 
vinohradu v hoře Šumberkoch od vdovy Vašicovej za sumu 
hotových peněz 6 zl, za šest rýnských. Tak je za svobodný a 
v ničem nezávadný Martinovi Bačíkovi odevzdaný. Jenž se stalo 
za horného Jana Starého dne 6. Marcii. 
 
Přípis Jana Poláška na jeden kúsek vinohrada 
 
   Leta Páně 1783 dne 3. Junii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se Janovi Poláškovi půl čtvrti vinohrada v hoře 
Šumberkoch, z jednej strany vedle obecního, z druhej strany 
vedle svého, který vyhandloval od Jana Kašného a který se jemu 
za vlastní zde odevzdává. Jenž se stalo ut supra. 
 
             Jura Helísek horný 
         Jura Sečka 
         Jan Petrů 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1717 za úřadu horenství Jana Starého kúpil sobě 
Jura Bačík štvrt achtele vinohradu úlehle na vykreftování za 
sumu sedmnáíste krošův v hoře Šumberkoch. A tak je jemu 
odevzdána za svobodnú a volnú a v ničem nezávadnú. Za dílo 
toho vinohradu rukojemníci Matěj Kašpárek a Pavel Bačík. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně roku 1718 za úřadu horenství Jana Starého ujal 
sobě Jan Starý štvrt achtela vinohradu úlehle na vykreftování 
v hoře Šumberkoch, nemá se dáti desátku do šesti let. A tak 
jemu výš psaným horným Janem Starým a tak jest odevzdán za 
svobodný a v ničem nezávadný a volný. Za dílo toho vinohradu 
rukojemníci Vašek Straka a Matěj Bedrava dne 10. Januaris. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1718 kúpil Martin Bačík štvrt [achtele] vinohrada 
v hoře Šumberkoch od Jana Kolečka za sumu dvanáste rýnských. A 
tak Martinovi Bačíkovi za svobodný a v ničem nezávadný 
odevzdaný. A tak sú rukojemníci vinohradu za ještě prodaný Jan 
Straka, Martin Bačík, Pavel Zámoravský. A tak je horným 
připsaný Janem Starým Martinovi Bačíkovi dne 15. Aukustusu. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1710 za úřadu horenství Pavla Zahradníka kúpil 
Pavel Bačík pů[l] achtele vinohradu od Martina Přerovského za 
sumu 21 rýnských v hoře Šumbercích za hotové peníze na 
jednúkráte položené, pročež na tenž vinohrad nemá se žádný 
buďto s přátel anebo kdo jiný natahovati. Protož se jemu 
oddává za volný a svobodný a v ničem nezávadný. Rukojemníci 
toho prodaje Jan Kolesík, Martin Starý, 1710 dne 14. Novembri 
svrchu psaného. 



 

 

      165 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně v roku 1720 ujal sobě Jan Starý kus vinohrada 
úlehle na vykreftování v hoře Šumberkoch, tak je štvrt 
achtele, nemá se dáti desátku do šesti let. A tak je Janovi 
Starému odevzdaný za svobodný a v ničem nezávadný. Za dílo 
toho vinohradu rukojemníci Vacula Straka, Matěj Bedrava dne 
11. Novembris. 
 
   Letha Páně 1720 kúpil Václav Gajdošík štvrt vinohradu 
achtela ½ v hoře Šumberkoch za summu hotových peněz totiž  
1 zlr 15 kr. A tak jest ujat za svobodný, v ničemž nezávadný 
Václavovi Gajdošíkovi odevzdaný na všecky budoucí časy za 
horenství Jana Starého. A tak sú toho rukojemníci Jan Vítek, 
Jan Straka. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1721 kúpil Martin Bačík štvrt achtele vinohrada 
v hoře Šumberkoch od Martina Hazuze za sumu hotových peněz tři 
rýnské a třicet krajcarů. A tak je Martinovi Bačíkovi za 
svobodný a v ničem nezávadný odevzdaný horným Janem Starým. 
Světkové sú tej kúpě Jan Vítek, Jan Kolesík, Jan Straka, Pavel 
Zahradník. Co se stalo dne 10. Februarii. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně v roku 1720 kúpil Pavel Záruba z Lideřovic štvrt 
achtela vinohrada v hoře Šumberkoch od Vacule Straky 
v Tvarožné Lhotě za sumu hotových peněz za tři rýnské. Tak je 
Pavlovi Zárubovi odevzdaný a v ničem nezávadný za svobodný a 
volný, tak je horným Janem Starým připsaný. Světkové sú toho 
vdova Zárubka, Martin Straka. Co se stalo dne 25. Marcii. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1761 za horného Pavla Štípského připisuje se 
štvrt vinohrada Jozefovi Otrhálkovi v hoře Šumberkoch, z jedné 
strany ležící vedle Bučkové, z druhé strany vedle vdovy 
Morávkové, kterýžto vinohrad Jozef Otrhálek dědí ze ženú 
měsíce března dne 4tého, kterýžto vinohrad žena jeho Běta 
zdědila po svém prvním mužovi Václ[avovi] Zahradníkovi. 
 
   Leta Páně [1]773 dne 22. Feb[ruarii] za horného Jana Vítka 
zdědil se jeden kúsek vinohrada v Starých horách, z jednej 
strany vedle Martina Zahradníka, z druhej pak strany Pavla 
Kašpara, který vinohrad zdědil po svém otcovi téhož času, 
který se jemu zde připisuje a odevzdává. Jenž se stalo dne  
18. April [1]787. 
           Jiřík Helísek horný 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1727 za horenství Pavla Vítka kúpil Jan Kašpar 
pů[l] štvrti vinohradu v hoře Šumberkoch od Pavla Pechy za 
sumu hotových peněz osm rýnských. A tak se odevzdává Janovi 
Kašparovi za volný a svobodný a v ničem nezávadný. Za dílo 
rukojmí tohož vinohradu Martin Šulík, Martin Starý. 
 
   Leta Páně 1729 koupil Jan Kašpar z Lideřovic kus vinohrada 
v hoře Pomykalkách za sumu hotových peněz 6 zlr. A tak se 
odevzdává za volný, svobodný a v ničem nezávadný. Rukojemníci 
za dílo tohož vinohrada Martin Starý, Jura Šmach. 
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          (bez čísla b) 
   Letha Páně 1760 roku dne 26. Januarii poručil neboštík 
Pavel Bačík ¼ achtele svému synovi Martinovi, vedle Martina 
Bačíka ležící, z druhý strany jeho manželky Kateřiny, jemu za 
vlastní se zanechává. Item porúčá on neboštík Pavel Bačík 
s téhož vinohrada, to jest ¼ achtele, zas svojí manželce 
Kateřině vedle Jana Pavliňáka v Šumberkoch ležící, a to sice 
za vlastní a dědičný a v ničem nepohnutedlným. Svědkové tohož 
Jan Lipa, toho času fojt, a Pavel Štípský, purmistr spolu i 
horný. Věcej ale k tomu se připisuje díl z búdy, aby ona ze 
synem Martinem tu búdu do smrti užívati, po matčinej ale smrti 
sestry toho Martina do smrti míti mohli a měli, to jest Anna a 
Zuzana. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1763 dne 18. Martii za horného Pavla Štípského 
kúpil sobě Jan Lukeš štvrt vinohrada v hoře Šumberkoch od Jana 
Pavliňáka, ležící z jednej strany vedle Jakuba Piškule a z 
druhej vedle Mikule Záruby za summu hotových peněz 25 zlr u 
přítomnosti Pavla Štípského, svědkové Martin Kúkal a Jan 
Vítek. 
 
   Leta Páně 1763 dne 4. máje za horného Pavla Štípského kúpil 
sobě Jozef Hřivňák z Tvarožnej Lhoty obyvatel v Starých horách 
půl štvrtky vinohradu za sumu peněz dva rýnské, z jednej 
strany vedle vdovy Papoušky, z druhej vedle Pavla Suchánka od 
Jana Miláčky podobně ze Lhoty. 
 
   Leta Páně 1763 dne 4. máje za horného Pavla Štípského 
kúpila Běta Hudská od Doroty Morávkovej štvrt vinohrada v hoře 
Šumberkoch, ležící z jedné strany vedle Jana Kúkala, z druhej 
vedle Jozefa Otrhálka za summu hotových peněz dva rýnské. 
 
   Leta Páně 1763 dne 8. máje za horného Pavla Štípského stal 
se handl na vinohrad: Martin Kašný vyhandloval od Pavla 
Tulíčka v hoře Šumberkoch krajina vedle obecniska z jednej a 
z druhej vedle Martina Rosíka ležící, na který vinohrad já 
Martin Kašný sem jemu přidal jeden rýnský. Že tomu tak a 
nejináče jest, stalo se u přítomnosti horného výš psaného 
Pavla Štípského. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1764 dne 15.dubna za času horného Mikuláša Záruby 
připisuje se vinohrad v hoře Pomykalkách, z jednej strany 
Jiříka Vítka, z druhej ale vedle Jury Záruby v ničem závadný 
za summu (neuvedeno). 
 
   Leta Páně 1764 dne 15. dubna za času purgmistra Mikuláša 
Záruby i spolu horného připisuje se vinohrad Jurovi Zárubovi, 
z jednej strany Martina Zvěřiny, z druhej ale Pavla Bačíka 
ležící v ničem nezávadný za sumu (neuvedeno) v hoře 
Pomykalkách. 
 
   Leta Páně 1764 za času horného Mikuláše Záruby připisuje se 
vinohrad v hoře Pomykalkách, ležící z jednej (dále neuvedeno) 
Václavovi Fridrichovi za sumu 25 kroší svobodný a v ničem 
závadný. Jenž se stalo dne 16. dubna. 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1764 za času purgmistra a spolu horného Mikuláše 
Záruby připisuje se vinohrad Jozefovi Majerovi, zdejšímu 
písařovi, rodičovi strážnitckému, od nebošky Hoščíčky vdovy za 
summu peněz 2 zl, z jednej strany ležící vedle Tomáša Řepy, 
z druhej ale vedle Jozefa Řičice. Jenž se stalo dne  
28. Aprilis [1]764. Svědkové toho sú Jura Vítek, k tomu Mikula 
Záruba, horný a purgmistr. 
 
   Leta Páně 1764 dne 28. Aprilis za času purgmistra Mikuláše 
Záruby i spolu horného připisuje se vinohrad Martinovi 
Mazúrovi, m[l]ynářovi pod vrchy, od Jana Kúkala, ležící 
z jednej [strany] vedle [vdovy] po Václavovi Sadílkovi, 
z druhej ale vedle Martina Zvěřiny za sumu peněz 5 zl. 
Světkové toho jsou purgmistr Mikula Záruba, Martin Kúkal. Jenž 
se stalo za písaře Jozefa Majera. 
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          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1764 dne 28. aprila za času horného Mikuláše 
Záruby připisuje se vinohrad Janovi Vítkovi spolu i fojtovi  
1 úlehlu, z jednej strany vedle Jury Vlčka, z druhej vedle 
Jana Fojtíka za summu (neuvedeno). Světkové toho sú Mikula 
Záruba horný, Jan Raška úřadní a Jura Sečka. 
 
   Leta Páně 1764 dne 28. aprila za času horného Mikuláša 
Záíruby připisuje se 1 búda Jaurovi Sečkovi kšaftem poručená 
za sumu peněz 10 zl, kterú on do roku na 4 termíny na svého 
svata složí, od Martina Bačíka. Světkové toho sú Jan Raška 
úřadní, Mikula Záruba purgmistr. 
 
   Leta Páně 1764 dne 30. mája připisuje se úlehla po salašovi 
neboš[tíku] Jozefovi Hřivňákovi k dílu za svobodnú a v nitčem 
závadnú, z jednej vedle Jury Vlčka, z druhej ale strany Jozefa 
Hrabala za sumu peněz (neuvedeno) za horného Mikuláše Záruby, 
Jana Vítka fojta. Jenž se stalo výš psaného datum. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1764 dne 23. Decembris za času horného Mikuláše 
Záruby připisuje se 1 vinohrad v hoře Šumberku Martinovi 
Štípskému mlynářovi od Jana Lukša, ležící z jednej strany 
vedle Mikuláše Záruby, z druhej ale strany Jakuba Piškule za 
summu peněz 27 zl, kterýž za výš jmenovanou summu zaplacen 
jest. 
 
   Leta Páně 1765 dne 20. Aprilis za horného Jana Vítka 
připisuje se 1dna úlehla, z jednej Martina Mazúra, z druhej 
ale strany vedle Jana Záruby, kterážto úlehla se jemu při 
horenském právě odevzdává k vydělání Martinovi Frantovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      170 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1773 dne 30. Novemb[ris] na den s[va]tého Ondřeje 
kúpil sobě Matěj Vítek půl čtvrti vinohrada od Jury Vlčka, 
z jedné strany vedle Jury Sečky, z druhé pak strany Martina 
Holubíka za summu peněz 5 zl 36 kr. A tak se jemu připisuje 
dne a roku svrchu psaného za horenství Jana Vítka. 
 
   Leta Páně 1778 dne 15. Octob[ris] na den svatej Nanebevzetí 
Panny Marije kúpil sobě Martin Záruba pů[l] štvrti úlehle od 
Mikule Vítka ležící v hoře Starých horách, z jednej strany 
vedle Martina Hrabala, z druhej ale vedle Mikule Vítka za 
summu peněz 30 kr. A tak se jemu připisuje dne a roku svrchu 
psaného za horenství Jana Bačíka. 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1776 dne 20. Octob[ris] koupil sobě Pavel Koukal 
jeden vinohrad v hoře Šumberkách od svej matky, z jedné strany 
vedle vinohrada vdovy Alžběty Bačíčky, z druhé pak strany 
Václava Šmacha za summu peněz 14 rýnských. 
   Item tohož dne a roku tenž Pavel Kúkal ujal sobě pustou 
úlehlu v hoře Šumberkách z povolením práva horenského, ležící 
z jednej strany vedle Jury Ondráška, z druhé ale strany vedle 
Jana Bačíka. 
   Item dne 6. April[is] roku 1764 ten již jmenovaný Pavel 
Kúkal koupil sobě úlehlu v hoře Pomykalkách za 1 zl, kterouž 
sobě také tohož roku začal vysazovati. Ta se jemu u práva 
horenského 20. Octob[ris] roku [1]776 připisuje. 
   Item za čtvrté tohož dne a roku výš jmenovaného připisuje 
se Pavlovi Kúkalovi jedna úlehla v hoře Šumberkách, kterou 
sobě pustou ujal, ležící z jednej strany vedle Tomáše Řepy, 
z druhej pak strany vedle Martina Petruchy. Tyto 4 vinohrady 
se jemu připisují za horenství Jana Bačíka. 
          (bez čísla a) 
Přípis Martinovi Raškovi na dva kúsky vinohrada v Pomykalkách 
 
   Leta Páně 1779 dne 16. Februarii za horenství Jana Bačíka 
připisuje se ½ čtvrti achtele, to jest pod půl měřice, 
vinohrada v hoře Pomykalce, ležící z jedné strany vedle 
Martina Bačíka staršího, z druhej pak strany vedle Martina 
Bačíka mladšího, Martinovi Raškovi, který on se svou manželkou 
Kateřinou po jejím prvním mužovi Janovi Kolesíkovi zdědil. A 
protož se jemu za budoucí vlastní a svobodný odevzdává a 
připisuje. 
   Item tohož roku a dne tomuž Martinovi Raškovi připisuje se 
¼ achtele vinohrada v hoře Pomykalce, ležící z jednej strany 
vedle Jury Vlčka, z druhej pak strany vedle Jozefa Vaculky, 
kterou nápodobně se svou ženou Kateřinou, dcerú tú po 
neboš[tíku] Janovi Pavliňákovi, po prvnějším mužovi Janovi 
Kolesíkovi zdědil. Protož se jemu za vlastní budoucně 
připisuje. 
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          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1780 roku dne 30. března za horenství Jana Bačíka 
připisuje sa jeden 1 štvrt vinohrada, co mu matka oddala, 
Matějovi synovi, co dostala po mužovi Václavovi Stáncovi 
ležící v hoře Šumberkoch, z jednej strany vedle Antoša 
Kolesíka, z druhej ale Helíska. A protož se jemu Matějovi 
připisuje za svobodný. 
 
   Leta Páně 1780 dne 30. apríla za horenství Jana Bačíka 
připisuje se jeden 1 štvrt úlehle, co se ujal k vysazování 
v hoře Starých horách, Matějovi Poláškovi, ležící vedle Jana 
Špačka, z druhej vedle Martina Kolesíka. A protož sa jemu 
připisuje za svobodnú. 
 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1780 dne 30. apríla za horenství Jana Bačíka 
připisuje se ½ štvrti vinohrada, co si kúpil Jozef Vaculka za 
sumu 19 rýnských hotových peněz od Martina Bačíka ležící 
v hoře Starých horách, vedle Jana Kolesíka, z druhej vedle 
Jozefa Hřibňáka za svobodný a v ničem nezávadný. 
 
   Leta Páně 1780 dne 30. apríla za horenství Jana Bačíka 
připisuje [se] jeden kúsek vinohrada, co dostala po mužovi 
Michalovi Vaculkovi ležící v hoře Starých horách, ležící vedle 
Jakuba Tomečka, z druhej vedle Martina Vaculky, připisuje se 
za svobodný Marině ženě. 
          (bez čísla a) 
Zápis Jana Bačíka 
 
   Leta Páně 1781 dne 24. měsíce září připisuje se Janovi 
Bačíkovi jedna štěpnička ležící blíže Pomykalek, z jednej 
strany Jury Helíska, z druhej strany Michala Bačíka, kterú 
jest zdědil po svojich rodičoch. Stalo se dne [a] roku ut 
supra. U přítomnosti Pavla Kúkala fojta, Jan Straka ouřadní, 
Jana Vítka, Martina Vítka, souhradníků. 
 
Přípis Jury Julíčka na jeden vinohrad v Starých horách 
 
   Leta Páně 1783 dne 12. Maii připisuje se za horného Jury 
Helíska Jurovi Julíčkovi jeden kúsek vinohrada ½ švrti ležící 
v Starých horách, který kúpil od Martina Kolesíka za summu 
hotových peněz 4 zl, který se jemu zde za svobodný připisuje. 
Jenž se stalo dne 12. Maii 1783. 
           Jura Helísek horný 
           Matěj Vítek 
                                 Jura Sečka 
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          (bez čísla b) 
Přípis Jury Julíčka 
 
   Leta Páně 1783 dne 23. Junii za horenství Jury Helíska 
připisuje se kúsek vinohrada, který kúpil od Matěja Polácha za 
summu 1 zl, ležící v Starých horách, ležící z jednej strany 
vedle svého, z druhej pak strany vedle Jana Špačka, který se 
jemu zde za vlastní a svobodný připisuje. Jenž se stalo ut 
supra. 
            Jura Helísek horný 
 
Přípis Thomáša Lipy z Radějova 
 
   Leta Páně 1783 dne 13. Julii za horenství Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada v Starých horách, který po 
svojem otcovi erboval a zdědil, ležící z jednej strany vedle 
Jozefa Rašky, z druhej pak strany vedle matky, který taky se 
jemu za vlastní připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
        Jiřík Helísek horný 
 
          (bez čísla a) 
Přípis Mariny, Jana Gazdy manželky 
 
   Leta Páně 1783 dne 25. Julii za horenství Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada v Starých horách vedle 
Pavla Holeša, z druhej pak strany vedle Thomáša Lipy, který 
sobě od Martina Lipy jakožto strejca vyžádala a ostatek její 
manžel Jan Lipa vydělal, který taky po svojim manželovi 
zdědila a taky se jí zde za vlastní a v ničem nezávadný 
připisuje, který taky má právo komu bude chtít prodat, darovat 
neb poručit. Jenž se stalo ut supra.     

      Jiřík Helísek horný 
Přípis Pavla Záruby ze Znorov 
 
   Leta Páně 1783 dne 26. Julii za horenství Jiříka Helíska 
připisuje se jemu kúsek vinohrada v Šumberkoch horách, 
z jednej strany vedle Jury Solaříka, z druhej pak strany 
Martina Vítka, kterýž kúpil od Thomáše Vystrčila za summu 
hotových peněz 12 zl 30 kr, který se jemu zde za vlastní a 
svobodný připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
Přípis Jana Pospíšila ze Znorov na jeden kúsek vinohrada 
 
   Leta Páně 1783 dne 26. Julii za horenství Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada v Starých horách, z jednej 
strany vedle Jury Eliáše, z druhej pak strany vedle Jana 
Kúkala, který kúpil od Jury Julíčka za summu hotových peněz  
32 zl 45 kr, který se jemu zde za vlastní a svobodný 
připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
           Jura Helísek horný 
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          (bez čísla b) 
Přípis Jury Šimka na jeden kúsek vinohrada v Starých horách 
 
   Leta Páně 1783 dne 20. Novemb[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisuje se jeden kúsek vinohrada v Starých horách, 
kterýž kúpil od Jana Záruby za sumu 1 zl, který leží vedle 
Jozefa Vítka, z druhej strany vedle Jury Eliáša, který se jemu 
za vlastní a svobodný zde připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
Item Jury Šimka na jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch ležící 
 
   Leta Páně 1783 dne 20. Novemb[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisuje se jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch Jurovi 
Šimkovi, který zdědil od své mateře, z kterého musil splácet  
2 zl, který leží z jednej strany vedle vdovy Řepky, z druhej 
pak strany Martina Hrabala, který taky se jemu za vlastní a 
slobodný zde připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
            Jan Bačík 
            Martin Michálek 
 
          (bez čísla a) 
Přípis Jozefa Bedrava na jeden kúsek vinohrada ležící 
v Starých horách 
 
   Leta Páně 1783 dne 20. Novemb[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisuje se Jozefovi Bedravovi jeden kúsek vinohrada 
v Starých horách, který zdědil ze svojú manželkú Dorotkú od 
její matky, kterýž leží z jednej strany Matěja Slavíka, 
z druhej pak strany Martina Michálka a ten se jemu zde za 
vlastní a svobodný připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
              Paul Michálek 
          Jan Bačík 
 
Přípis Martina Bačíka na jeden kúsek vinohrada ležící v hoře 
Pomykalkách 
 
   Leta Páně 1783 dne 20. Novemb[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisuje se Martinovi Bačíkovi jeden kúsek vinohrada 
v Pomykalkách, který kúpil po vdově Vašíčečce za summu 2 zl, 
který leží z jednej strany Matúše Ondřejky, z druhej pak 
strany vedle Jana Hoštíka, který se jemu zde za vlastní a 
svobodný připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
           Paul Michálek 
(Zápis přeškrtnutý s poznámkou:) 
Nic neplatí, poněvadž nic nechtěl platit. 
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          (bez čísla b) 
Přípis Jozefa Hájka na jeden kúsek vinohrada v Pomykalkách 
 
   Leta Páně 1783 dne 20. Novemb[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisuje se jeden kúsek vinohrada v Pomykalkách, 
který kúpil od Martina Bačíka za summu 11 zl, který leží vedle 
Pavla Kúkala, z druhej pak strany vedle Jury Kúkala, který se 
jemu zde za vlastní a svobodný připisuje. Jenž se stalo ut 
supra. 
             Paul Michálek 
             Jan Bačík 
 
Přípis Thomáše Kašpárka na jeden kúsek vinohrada v Starých 
horách 
 
   Leta Páně 1783 dne 20. Novemb[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisuje se jeden kúsek vinohrada v Starých horách, 
který zdědil po svojem otcovi, který leží vedle Jana Špačka, 
z druhej pak strany vedle Martina Velarda, který se jemu zde 
za vlastní a svobodný připisuje. 
             Paul Michálek 
             Jan Bačík 
 
          (bez čísla a) 
Přípis vdovy Morávkovej na jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1783 dne 3. Decem[bris] za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch, který 
vyhandlovala od Martina Velarda za Starú horu, který leží 
vedle Pavla Sadílka a vedle Matúša Papúška, který se jí za 
vlastní zde připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
           Jura Helísek horný 
           Paul Michálek svědek 
 
Přípis Jana Bedravy na jeden kúsek vinohrada 
 
   Leta Páně 1784 dne 17. Aprilis za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch i z búdú 
Janovi Bedravovi, ležící z jednej strany vedle Jana Petra, 
z druhej pak strany Pavla Kašpara, který vinohrad i taky  
z búdú zdědil za svojú manželkú Kateřinú po její[m] otcovi 
Jurovi Škrachovi, který se jemu zde za vlastní a svobodný 
připisuje. Jenž se stalo dne 17. Aprilis 1784. 
 
            Jura Helísek horný 
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          (bez čísla b) 
Přípis Thomáša Durny na jeden kúsek vinohrada v horách Starých 
 
   Leta Páně 1784 dne 6. Junii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Thomášovi Durnovi 
z Kněžduba ležící v Starých horách, z jednej strany vedle 
Pavla Holúbka, z druhej strany Martina Lipy, kterú zdědil a 
erboval po svej ženy otce po Jurovi Holubíkovi, která taky se 
jemu zde za vlastní a svobodnú připisuje. Jenž se stalo ut 
supra. 
           Jiřík Helísek horný 
           Matěj Vítek fojt 
           Jura Sečka ouřadní 
 
   Leta Páně 1784 dne 4. Julii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Matúšovi Zahradníkovi 
ležící v Starých horách, z jednej strany vedle Jose[fa] Řepy, 
z druhej pak strany vedle Pavla Pechy, který kúpil od Anny 
Vašíčačky za summu peněz 8 zl, která se jemu za vlastní a 
svobodný jemu připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
          Jura Helísek 
 
          (bez čísla a) 
Přípis Jana Rašky na jeden kúsek vinohrada v Starých horách 
 
   Leta Páně 1784 dne 8. Junii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Janovi Raškovi v Starých 
horách, z jednej strany vedle Martina Korytářa, z druhej pak 
strany vedle Anny Hoštíčky, kterú kúpil od Martina Ondřejky za 
5 zl, která se jemu zde za vlastní a svobodnú připisuje. Jenž 
se stalo ut supra. 
      Jura Helísek, purgmistr a horný 
 
Přípis Michala Bačíka na jeden kúsek vinohrada v hoře 
Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1784 dne 13. Junii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Michalovi Bačíkovi 
v Šumberkoch, z jednej strany vedle Jury Helíska, z druhej pak 
strany vedle Martina Velarda, který kúpil od Pavla Sadílka za 
summu 13 zl, který se jemu zde za vlastní a svobodný 
připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
        Jura Helísek horný 
        Paul Michálek ouřadní 
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          (bez čísla b) 
Přípis Jana Piškule na jeden kúsek vinohrada v Pomykalkách 
 
   Leta Páně 1785 dne 16. ledna za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Janovi Piškulovi ležící 
v Pomykalkách, z jednej strany vedle Martina Podolana, 
z druhej pak strany vedle Pavla Pavliňáka, který vinohrad 
zdědil po svej mateře, který se jemu zde za vlastní a svobodný 
připisuje a odevzdává. Jenž se stalo ut supra. 
 
            Jiřík Helísek horný 
 
Přípis Pavla Koukala na jeden kúsek vinohrada v Starých horách 
 
   Leta Páně 1785 dne 16. ledna za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Pavlovi Kúkalovi ležící 
v Starých horách, z jednej strany vedle Martina Záruby, 
z druhej pak strany vedle Jos[efa] Vaculky, kterúžto kúpil od 
Martina Hrabala za 1 zl, která se jemu zde za vlastní a 
svobodný připisuje a odevzdává. Jenž se stalo ut supra. 
 
            Jura Helísek horný. 
 
   Item kúpil od Josefa Vaculky krajinu za summu 4 zl, 
následovně od Martina Hrabala, a taky od Vaculky má kúpené oba 
vinohrady a v jedno zryté. 
          (bez čísla a) 
Přípis Matěje Vítka na jeden kúsek vinohrada ležící v hoře 
Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1785 dne 14. Februarii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Matějovi Vítkovi ležící 
v Šumberkoch, ležící z jednej strany vedle Pavla Holúbka, 
z druhej pak strany Martina Štípského za summu hotových peněz 
21 zl na ten a takový spůsob, kdežto je tam taky búda, však to 
místo, kdež ta búda je a leží, patří Matějovi Vítkovi 
v kterejžto búdě on Matěj Vítek bez záplaty následovně darmo 
má výminku a domluvu presovat, když by taky tu búdu chtěli 
prodat, tak má předek ju kúpit. A tak se zde Matějovi Vítkovi 
ten vinohrad i s tím místem, na kterém ta búda je, za vlastní 
a svobodný připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
        Jiřík Helísek horný 
 
   Ta výš jmenovaná búda, která v místě Matěje Vítka stojí, 
již jeho vlastní jest, nebo ju kúpil od Tomáše Vítka za summu 
16 zl, kterú taky přepravil a znovu vystavil, jenž se jemu 
Matějovi Vítkovi za vlastní připisuje. Jenž se stalo dne dne 
20. April [1]786. 
            Jura Helísek horný 
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          (bez čísla b) 
Přípis Pavla Holúbka na jeden kúsek vinohrada v Starých horách 
 
   Leta Páně 1785 dne 14. Februarii za horného Jiříka Helíska 
pripisuje se jeden kúsek vinohrada Pavlovi Holúbkovi ležící 
v Starých horách, ležící z jednej strany vedle Ondřeje 
Bedravy, z druhej pak strany vedle Thomáša Durny, kterýž kúpil 
od Jana Sýkory za summu 4 zl, který se taky jemu Pavlovi 
Holúbkovi zde za vlastní a svobodný připisuje a odevzdává. 
Jenž se stalo ut supra. 
          Jiřík Helísek horný 
          Matěj Vítek svědek 
 
   Leta Páně 1785 dne 14. Februarii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Pavlovi Holúbkovi ležící 
v Pomykalce, z jednej strany vedle Martina Pavliňáka, z druhej 
pak strany vedle Jana Šmacha, kterú zdědil ze svojú manželkú 
od její[ho] otce Jana Vítka, který taký vinohrad se jemu za 
vlastní a svobodný připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
          Jiřík Helísek horný 
          Matěj Vítek ouřadní 
 
          (bez čísla a) 
Přípis Jana Petrů na jeden kúsek vinohradu v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1785 dne 28. Februarii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohradu Janovi Petrovi ležící 
v Šumberkoch, z jednej strany vedle Jury Bedravy, z druhej pak 
strany Josefa Straky, který kúpil od Thomáše Miškeríka za sumu 
hotových peněz 14 zl, který se taky jemu Janovi Petrovi za 
vlastní a svobodný zde připisuje a odevzdává. Jenž se stalo ut 
supra. 
          Jiří Helísek horný 
 
Přípis Jozefa Vaculky na jeden kúsek vinohrada úlehlu 
v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1786 dne 27. Novemb[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisuje se jeden kúsek úlehle vinohrada Jozefovi 
Vaculkovi v Šumberkoch, ležící z jednej strany vedle Jana 
Vítka, z druhej pak strany vedle Martina Piškule, kterú kúpil 
od Jana Vítka za 4 zl, která se jemu zde připisuje. Jenž se 
stalo ut supra. 
          Jura Helísek horný 
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          (bez čísla b) 
Přípis Pavla Kašpara na jeden kúsek vinohrada v Starých horách 
 
   Leta Páně 1785 dne 1. Martii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Pavlovi Kašparovi v Starých 
horách, ležící z jednej strany vedle Jana Petra, z druhej pak 
strany vedle Josefa Řepy, kterýžto on namísto podle 
přátelského porovnání přijímá za Šumberk, kterýžto Šumberek on 
Pavel dal svému bratrovi Janovi za Starú túto horu, kterýžto 
taky se jemu zde za vlastní a svobodný připisuje. Jenž se 
stalo ut supra. 
               Georg Helísek horný 
       Andres Bedrava fojt 
       Paul Michálek 
       Paul Holubík 
       Jan Petrů ouřadní 
 
          (bez čísla a) 
Přípis Pavla Kašpara na jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1785 dne 1. Martii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Pavlovi Kašparovi 
v Šumberkoch, ležící z jednej strany vedle Pavla Kúkala, 
z druhej pak strany Pavla Pechy, kterýžto vinohrad zdědil ze 
svojí manželkú, který taky vinohrad se jemu Pavlovi Kašparovi 
za vlastní a svobodný připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
 
       Georg Helísek horný 
       Andris Bedrava fojt 
       Paul Michálek 
       Jan Petrů 
       Paul Holubík 
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          (bez čísla b) 
Přípis Jana Sýkory na jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1785 dne 1. Maii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek úlehle Janovi Sýkorovi v Šumberkoch, 
ležící z jednej strany vedle Pavla Záruby, z druhej pak strany 
vedle Matěje Vítka za summu hotových peněz 2 zl, kterážto 
úlehla se jemu Janovi Sýkorovi zde za vlastní a svobodný 
odevzdává. Jenž se stalo ut supra. 
         Jura Helísek horný 
  
Přípis Josefa Rypky na jeden kúsek vinohrada v Pomykalkách 
 
   Leta Páně 1786 dne 8. Januarii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada v Pomykalkách Josefovi 
Rypkovi, ležící z jednej strany vedle Josefa Řepy. Z druhej 
pak strany vedle Jury Vlčka, kterú kúpil od Jana Morávka za 
summu 1 zl, která se jemu za vlastní a svobodnú připisuje a 
odevzdává. Jenž se stalo ut supra. 
         Jura Helísek horný 
         Jan Petrů fojt 
 
          (bez čísla a) 
 
Item přípis téhož Jozefa Rybky na jeden kúsek vinohrada 
v Starých horách 
 
   Leta Páně 1786 dne 8. Januarii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada v Starých horách Jozefovi 
Rybkovi, ležící z jednej strany vedle vdovy Vašíčačky, 
z druhej pak strany vedle Jana Balúna, kterú kúpil od 
Mart[ina] Zýbala z Lideřovic za summu 7 zl 15 kr, který se 
jemu za vlastní a svobodný zde připisuje a odevzdává. Jenž se 
stalo ut supra. 
           Jiřík Helísek horný 
           Jan Petrů fojt 
 
Item přípis Josefa Rypky na jeden kúsek vinohrada ve Starých 
horách 
 
   Leta Páně 1786 dne 8. Januarii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada v Starých horách Josefovi 
Rypkovi, ležící z jednej strany vedle Pavla Tomečka, z druhej 
pak strany vedle vdovy Řičičičce, který sobě z úlehle vydělal 
a vykreftoval, který se jemu zde za vlastní a svobodný 
připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
          Jiřík Helísek horný 
          Jan Petrů fojt 
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          (bez čísla b) 
Přípis Josefa Podolana na jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1786 dne 8. Martii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Josefovi Podolanovi, který 
zdědil ze svoji ženú, který leží v Šumberkoch, z jednej strany 
vedle Matěje Stánca, z druhej pak strany vedle Martina 
Piškule, který se jemu zde za vlastní připisuje. Jenž se stalo 
ut supra. 
           Jiřík Helísek 
 
Přípis Josefa Hřivnáka na jeden kúsek vinohrada v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1786 dne 8. Martii za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada úlehle Josefovi Hřivnákovi 
ležící v Šumberkoch, ležící z jednej strany Jana Šmacha, 
z druhej pak strany vedle Jana Bačíka, který kúpil od Jury 
Hlavičky za summu 5 zl 30 kr, který se jemu zde připisuje. 
Jenž se stalo ut supra. 
          Jiřík Helísek horný 
 
          (bez čísla a) 
Přípis Jana Řepy na jeden kúsek vinohradu v Starých horách 
 
   Leta Páně 1786 dne 22. Octob[ris] za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohradu úlehle Janovi Řepovi ležící 
v Starých horách, z jednej strany vedle Matěje Slavíka, 
z druhej pak strany Pavla Tomečka, který kúpil od Jana Škracha 
za 3 zl, který se jemu za vlastní připisuje. Jenž se stalo jak 
navrchu. 
          Jiřík Helísek horný 
 
Přípis Matúše Stánca na jeden kúsek vinohrada v Starých horách 
 
   Leta Páně 1786 dne 2. Decemb[ris] za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Matúšovi Stáncovi ležící 
v Starých horách, z jednej strany vedle Pavla Pechy, z druhej 
pak strany vedle Martina Michálka, který kúpil od Jana Zátopy 
za 1 zl 54 kr, který se jemu zde za vlastní připisuje. Jenž se 
stalo zt supra. 
          Jiřík Helísek horný 
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          (bez čísla b) 
Přípis Mikule Holubíka na jeden kúsek vinohradu v Pomykalkách 
 
   Leta Páně [1]786 dne 22. Octob[ris] za horného Jiříka 
Helíska připisuje se jeden kúsek vinohradu Mikulovi Holubíkovi 
v Pomykalkách, ležící z jednej strany vedle Martina Lipy, 
z druhej pak strany vedle Jozefa Hřivnáka, kterú kúpil od Anny 
po Jurovi Škrachovi, provdanej za Matějem Vítkem, za 4 zl  
30 kr, která se jemu za vlastní zde připisuje. Jenž se stalo 
ut supra. 
            Jiřík Helísek horný 
 
Přípis Jury Eliáša na jeden kúsek vinohradu úlehle 
v Šumberkoch 
 
   Leta Páně [1]786 2. Decemb[ris] za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek úlehle Jurovi Eliášovi v Šumberkoch, 
ležící z jednej strany vedle Michala Bačíka, z druhej pak 
strany vedle Jana Fojtíka, kterú on zdědil ze svú manželkú a 
ona po svém mužovi Janovi Zárubovi, která se jemu za vlastní 
připisuje. Jenž se stalo [ut supra]. 
           Jura Helísek horný 
 
          (bez čísla a) 
Přípis Martina Michálka na jeden kúsek vinohrada úlehle 
v Šumberkoch 
 
   Leta Páně 1786 dne 2. Decemb[ris] za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada úlehle Martinovi Michálkovi 
ležící v Šumberkoch, z jednej strany podle Jiříka Helíska, 
z druhej pak strany vedle Martina Štípského, kterú zdědil po 
svěj mamě, která se jemu zde za vlastní a svobodnú připisuje. 
Jenž se stalo ut supra. 
          Jiřík Helísek horný 
 
Přípis Martina Michálka na jeden kúsek vinohrada úlehle 
v Starých horách 
 
   Leta Páně 1786 dne 2. Decemb[ris] za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada úlehle Martinovi Michálkovi 
ležící v Starých horách, z jednej strany vedle Matúša Stánca a 
vedle Jozefa Bedravy, kterú zdědil po svém strýcovi Jurovi 
Fojtíkovi, která se jemu za vlastní zde připisuje. Jenž se 
stalo ut supra. 
          Jiřík Helísek horný 
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          (bez čísla b) 
Přípis Tomáše Kašpárka na jeden vinohrad v Starých horách 
 
   Leta Páně 1787 dne 22. April za horného Jiříka Helíska 
připisuje se jeden kúsek vinohrada Thomášovi Kašpárkovi 
v Starých horách, vedle Jana Rašky, z druhej strany vedle Jana 
Morávka, který kúpil od Matěje Vítka, kterýž se jemu zde 
připisuje. Jenž se stalo ut supra. 
            Jiřík Helísek horný 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1717 ujímá sobě v hoře Šumberkovej Jakub Šedů půl 
achte[le] vinohradu na vykreftování, nemá se dáti desátek do 
šesti let. Za dílo toho vinohradu rukojemníci Martin Straka, 
Jan Zahradník. [Odevzdán] výš psaným horným Pavlem 
Zahradníkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      183 
          (bez čísla a) 
Kup Václava Macháčkového od Blažka Krčmy za horného Václava 
Rožkového 
 
   L[eta] Páně 1626 7. dne března prodal Blažek Krčma vinohrad 
svůj v hoře Karlovej Václavovi Macháčkovému za sumu 60 zlatých 
bez závdanku, platiti má ten vinohrad pů[l] vínem rok po roce 
do vyplnění tej sumy. Rukojmě za dílo toho vinohradu a za 
placení Jan Kokeš, Jura Sovků slíbili rukú společnú a 
nerozdílnú. Ta suma všecka náleží Blažkovi Krčmovi z Radějova. 
   Letha 1632 za horného Martina Lišky položil Václav Macháčků 
za vinohrad svůj 31 zl. Ty přijal Blažek Krčma z Radějova. 
   Letha 1638 za horného Martina Zákrska položil Václav 
Macháčků za vinohrad svůj 26 zl 15 gr. Ty přijal Blažek Krčma 
z Radějova. 
 
   Leta 1645 za ouřadu horného Jiříka Lišky majíce svůj 
vinohrad Václav Macháčků půl achtele v Karlový hoře, tak ji 
přijímá Jan Hrbatý na místě manželky svej za summu 60 zl. A 
tak jemu jest odevzdán za volný a svobodný svrchu psanému 
Janovi Hrbatému z Radějova [výš] psaným horným podle kšaftu 
ouřadu z dědiny Radějova daného. 
 
          (bez čísla a) 
Kup Tomáše Blažkové[ho] od Martina Kohouta z města Strážnice 
 
   Leta Páně 1623 den památní Božího Těla za ouřadu 
horenské[ho] Vácslava Rožkového Martin Kohout prodal vinohrad 
svůj půl achtele v hoře Šumberku, kterýž mu přišel nápadem 
podle kšaftu a poručenství po n[ebožtíku] Jurovi Škeřupovi, 
když ležel na smrtedlní posteli, Thomášovi Blažkovému za summu 
hotovou 27 zl. A tak Thomáš Blažků ten vinohrad má odevzdanej 
u horného svrchu psaného za volnej a svobodnej. A tak Thomáš 
Blažků není za něj žádnému nic dlužen. Rukojmové za dílo toho 
vinohradu Mikuláš Dopitů a Šebesta Slezák slíbili rukou 
společnou a nerozdílnou. 
 
   Letha 1655 za ouřadu horného Jury Lipového nápadem 
dostanouce Pavel Blažků jakožto po otci svém půl achteli 
vinohradu v hoře Šumbercích. A tak se ujímá svrchu psaný 
Pavel, kdež se to jemu odevzdává za svobodný a volný, v ničemž 
nezávadný. Rukojmě za dílo a opravu téhož vinohradu jsou Jura 
Šmach a Martin Lipa R.S. a nerozdílnou.  
 
   Leta Páně 1691 za úřadu horného Jury Šmacha nápadem 
dostanúce Martin Žižlavský jakožto po ujcovi Pavlovi Blažkovém 
půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích. A tak jest jemu 
odevzdaný výš psaným horným za volný, svobodný, v ničem 
nezávadný. Rukojmě za dílo a opravu téhož vinohradu jsú Václav 
Vítků a Jakub Straka SRS a nerozdílnú. 
 



 

 

      184 
          (bez čísla a) 
Kup Vácslava Vlkového od Jana Remšového 
 
   Letha Páně 1618 za ouřadu horenského Matěje Křižanového 
v neděli po Vstoupení na nebe Pána Krista prodal půl achtele 
vinohradu svého v Šumberku Jan Remšů Vácslavovi Vlkovému za 
summu 30 zl na troje zaplacení po 10 zl. Při odevzdávce dal 
Janovi Vácslav 10 zl a z užitku vinného v tom roce má jemu 
vyplniti 10 zl a třetí termín má jemu vyplniti z užitku 
vinného v roce 1619 budúcího. A když to vyplní, vinohrad sobě 
doplatí. Rukojmě za dílo i doplacení toho vinohradu Martin 
Liška a Vácslav Rožků. 
   Letha Páně 1619 za horného Vácslava Rožkového položil 
Vácslav Vlků za vinohrad svůj Janovi Remšovému termín druhý za 
rok 1618 10 zl. 
   Letha Páně 1619 za horného Vácslava Rožkového položil 
Vácslav Vlků za vinohrad svůj Janovi Remšovému 5 zl. Jakož měl 
vyplniti třetího termínu 10 zl, újmu měl na vinohradě, přijímá 
Jan toliko těch 5 zl. 
   Letha Páně 1620 za horného Václava Roškového položil Václav 
Vlčkův za svůj vinohrad Janovi Remšovi 5 zl. A tak třetí 
termín za vinohrad bude zaplacený. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      185 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně tisícího 1717 kúpil sobě [Martin Malina] rúbanicu 
za ouřadu pudmistra Jana Vítkového a fojta Jana Starého za 
sumu sedmnáste krošův. A tak je jemu Martinovi Malinovi 
odevzdána a v ničem nezávadná za svobodnú a volnú. A tak je 
připsána fojtem Janem Starým dne 20. Oktobris. 
 
   Leta Páně roku 1717 kúpil sobě Jan Vítek rúbanicu od Jozefa 
Škraně za sumu za jeden tolar a šest kroší. Tak jemu Janovi 
Vítkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú. A tak je 
odevzdána fojtem Janem Starým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      186 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1729 dne 5. Aprilis Jan Šmach koupil jednu 
rúbanicu od Tomáše Vodičky za hotové peníze za 1 zl. A tak je 
Janovi Šmachovi připsána a odevzdána za svobodnú a v ničem 
nezávadnú. Stalo se za fojta Martina Bačíka a purgmistra 
Martina Straky. 
 
   Leta Páně 1730 dává Jura Bačík Martinovi Bačíkovi půl 
rúbanice za jeho dědičnú. A tak je Martinovi Bačíkovi 
připsaná. 
 
   Leta Páně 1730 dne 9. máje Mikula Bačík kúpil jednu 
rúbanicu od Martina Michalového za summu hotových peněz 4 zl, 
čtyri rýnské. A tak se Mikulovi Bačíkovi za svobodnú a v ničem 
nezávadnú připisuje. Stalo se za fojta Martina Bačíka a 
purgmistra Martina Straky. 
 
   Leta Páně 1732 dne 8.Augusti Tomáš Ščípský kúpil jednu 
rúbanicu od Jana Šmacha za sumu hotovú za 4 zl, za čtyri 
rýnské. [další text nečitelný] 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1718 dne 11. Januarii za pudmistra Jana Vítka a 
fojta [Jana] Starého kúpil sobě Jan Straka jeden kúsek 
rúbanice od Mikule Zahnaša za sumu dva rýnské. A tak je jemu 
odevzdána za volnú a svobodnú a v ničem nezávadnú. Připsána 
fojtem Janem Starým suma 2 zl. 
 
   Leta Páně 1730 dne 9. Semtemb[ris] Jan Lipa koupil jednu 
rúbanicu od Pavla Zahradníka za hotové peníze 4 zl. A tak je 
Janovi Lipovi připsána a odevzdána za svobodnou a v ničem 
nezávadnú. Stalo se za fojta Martina Bačíka a purgmistra 
Martina Straky v Tvarožné Lhotě. Světkové jsou Václav Buchta a 
Jan Rosík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      187 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1717 Mikula Bačík kúpil jednu rúbanicu od Martina 
Senečka za 3 zl za 30 kr, jménem za tři rýnské za třicet 
krejcarů, která se za svobodnú a v ničem nezávadnú jemu 
Mikulovi Bačíkovi odevzdává a připisuje. Za úřadu Jana Štěrby 
purmistra a fojta Jana Starého. 
 
   Leta Páně 1733 dne 10. Junii kúpil Thomáš Ščípský jednu 
rúbanicu od vdovy (nečitelné) po Jurovi Starém vedle Martina 
Kašpárka za sumu hotových peněz za 4 zl a za tři měřice rži. A 
tak se připisuje Thomášovi Ščípskému za slobodnú a v ničem 
nezávadnú za fojta Martina Bačíka a purgkmistra Jana Vítka. 
 
   Roku 1728 dne 9. máje Thomáš Ščípský kúpil jednu rúbanicu 
do Martina Smrčka za sumu 3 zl 15 kr, to jest za tři rýnské za 
pět krejcarů, vedle Jana Vítka. A tak se jemu za slobodnú a 
v ničemž nezávadnú odevzdává a připisuje za fojta Jana Starého 
a Jury Straky purkmistra. 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně roku 1718 dne 9. Martii kúpil Jura Bačík kus 
rúbanice od Jana Kolečky za sumu tři rýnské patnáste krajcarův 
za úřadův pudmistra Jana Straky [a] fojta Jana Starého. A tak 
je Jurovi Bačíkovi odevzdána v ničem nezávadnú za svobodnú a 
volnú. A tak je fojtem Janem Starým připsána. 
 
   Leta Páně roku 1718 dne 9. Martii kúpil Martin Bačík kus 
rúbanice od Martina Hlotáka Malého za úřadu pudmistra Jana 
Straky [a] fojta Jana Starého. A tak je Martinovi Bačíkovi 
odevzdána za svobodnú, volnú a v ničem nezávadnú za sumu jeden 
tolar a dva kroše. A tak je připsána fojtem Janem Starým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      188 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1724 kúpil Tomáš Vodička kus rúbanice od 
[nečitelné] za sumu hotových peněz za jeden rýnský  
30 krajcarů. Tak je Tomášovi Vodičkovi za svobodnú a v ničem 
nezávadnú odevzdána u přítomnosti fojta Jana Starého dne  
9. Oktobri[s] 1724. 
 
   Leta Páně 1725 dne 2. Novembri[s] kúpil Martin Tomek kus 
rúbanice od Jana Starého za sumu hotové peníze za dva zlaté  
24 kr. Tak je Martinovi Tomkovi odevzdána za svobodnú a 
v ničem nezávadnú. Jemu je připsána za fojta Jana Starého [a] 
pudmistra Jana Vítka dne 2. Novembri[s] 1725 
 
          (bez čísla a) 
   Letha Páně 1718 kúpil Jan Vítek kus rúbanice od vdovy 
Výletíčky v jedné sumě za jeden tolar, za pudmistra Jana 
Straky [a] [fojta] Jana Starého. Tak je Janovi Vítkovi 
odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú dne 25. Martii. 
 
   Leta Páně 1718 kúpil Martin Malina kus rúbanice od Pavla 
Sadílka za sumu za dva zlaté. A tak je Martinovi Malinovi 
odevzdána v ničem nezávadná za svobodnú [a] volnú. A tak je 
připsána pudmistrem Janem Strakú a fojtem Janem Starým dne   
6. November. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      189 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1718 kúpil sobě Jura Bačík kus rúbanice za úřadu 
pudmistra Jana Straky a fojta Jana Starého od Jana Šupky za 
sumu tři zlaté. A tak je jemu Jurovi Bačíkovi odevzdána za 
svobodnú a v ničem nezávadnú a volnú. A tak je připsána fojtem 
Janem Starým Jurovi Bačíkovi dne 19. apríla. 
 
   Roku 1728 dne 15. April[is] kúpil Mikula Bačík jednu 
rúbanicu od vdovy Kače Kašpárkovej za 3 zl za 15 kr, jménem za 
tři zlaté a za pět krejcarů, z jednej strany vedle Tomáša 
Štípského. A tak se jemu za svobodnú a v ničem nezávadnú 
připisuje u přítomnosti Martina Bačíka a Matěje Straky. 
 
          (bez čísla a) 
   Letha 1735 dne 7. Novembris kúpil jednu rúbanicu Thomáš 
Ščípský od vdovy Malíčky za sumu za 56 zl 15 kr, to jest za 
pět rýnských za pět krejcarů, vedle vdovy Besedky a z druhej 
strany Jana Rosíka, která se jemu v ničem nezávadná a za 
svobodnú odevzdává a připisuje za fojta Martina Bačíka [a] 
purmistra Matěja Straky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      190 
          (bez čísla b) 
  Leta Páně 1718 kúpil sobě Martin Bačík kus rúbanice od 
Jakuba Vacka za sumu tři rýnské. A tak je Martinovi Bačíkovi 
odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú za úřadu pudmistra 
Jana Straky [a] fojta Jana Starého. A tak je rukojemník toho 
Jura Bačík dne 16. Oktobris. 
 
   Leta Páně roku 1719 kúpil Martin Šulík po neboščíkovi 
Mikulovi Blákorovi kus rúbanice za sumu za jeden tolar a za 
dva kroše. A tak je Martinovi Šulíkovi odevzdána za svobodnú a 
v ničem nezávadnú. Tak je připsána pudmistrem Janem Strakú a 
fojtem Janem Starým. Světkové sú toho prodaju Jura Liška, 
Martin Bačík, Pavel Zahradník, Pavel Vítek dne 29. Februaris. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně roku 1719 kúpil sobě Václav Kajdošík kus rúbanice 
od Martina Trsťanského za hotové peníze za jeden tolar za sedm 
kroší. A tak je Václavovi Kajdošíkovi odevzdána za svobodnú a 
v ničem nezávadnú. Tak [je] připsána Václavovi Kajdošíkovi 
pudmistrem Janem Kovářem [a] fojtem Janem Starým dne  
9. Februarii. 
 
   Leta Páně 1740 za ouřadu purgmistra Jury Lišky a fojta Jana 
Lipy koupil sobě Martin Kornút od Jury Bačíka jeden kousek 
rúbanice za 1 zl 24 kr na kraji a z druhej strany Jury Sečky 
ležící. Tak se jemu vyšej jmenovanému Martinovi Kornútovi za 
volnú, slobodnú a v ničem nezávadnú připisuje a odevzdává dne 
28. Januarii 1741. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      191 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně roku 1729 Jan Mančík koupil sobě dvě rúbanice od 
Tomáša Vodičky za hotové peníze 5 rýnských. A tak je Janovi 
Mančíkovi připsána a odevzdána za svobodné a v ničem 
nezávadné. Stalo se za fojta Martina Bačíka a purgmistra 
Martina Straky dne 3. Aprilis. 
 
   Leta Páně 1743 vdova Vítková porúčá jednu rúbanicu svej 
vlastní ceře Anči, co je za Janem Bačíkem, ležící vedle Jury 
Lišky. Tak já vdova Vítkova mej vlastnej ceře tú rúbanicu 
porúčám za slobodnú a volnú, v ničem nezávadnú a tak aby se na 
ňu žádný nenatahoval. Toho svědkové jsou Vašek Liška ouřadní a 
druhý Tomáš Ščípský ouřadní. Jenž se stalo v Tvarožnej Lhotě 
dne 9. března v roku 1743. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1718 za úřadu purgmistra Jana Vítka a Jana 
Starého kúpil sobě Martin Malina jeden kus rúbanice od celého 
úřadu za sumu 1 zl a 45 krajcarů. A tak se jemu odevzdává za 
volnú, svobodnú a v ničem nezávadnú. Připsána jménem Jana 
Starého fojta dne 5. Junii. 
 
   Leta Páně 1718 za úřadu purmistra Jana Vítka [a] Jana 
Starého fojta Martin Bačík kúpil sobě jeden kúsek rúbanice za 
hotových peněz za sumu 4 zl. A tak se jemu odevzdává za volnú 
a svobodnú, v ničem nezávadnú. Připsána fojtem Janem Starým 
dne 11. Augustii. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně roku 1719 kúpil sobě kus rúbanice Jura Beseda od 
Jury Vašice za hotové peníze za jeden tolar za pěz kroší. A 
tak je Jurovi Besedovi odevzdána za svobodnú a v ničem 
nezávadnú. A tak je Jurovi Besedovi připsána pudmistrem Janem 
Kovářem [a] fojtem Janem Starým dne 22. Februarii. 
 
   Leta Páně roku 1719 kúpil sobě kus rúbanice Beseda Jura od 
Václava Kajdošíka za hotové peníze za dva zlaté. A tak je 
Jurovi Besedovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú. A 
tak je připsána za Jana pudmistra Vítka a fojta Jana Starého 
dne 27. Martii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      192 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně roku 1718 kúpil sobě Jan Starý kus rúbanice od 
Martina Hazuzy za hotové peníze za summu za tolar. A tak se 
Janovi Starému odevzdává za svobodnú a v ničem nezávadnú. Za 
úřadu Jana Straky pudmistra [a] fojta Jana Starého, rukojemník 
Martin Bačík dne 28. Februarii. 
 
   Leta Páně roku 1722 kúpil Vacule Straka kus rúbanice od 
Jakuba Lišky zaplacenú za hotové peníze za sumu hotových peněz 
za pů[l]třeťa rýnského. Tak je Vaculovi Strakovi za svobodnú a 
v ničem nezávadnú odevzdána. Jenž se stalo za fojtovství Jana 
Starého dne 18. Aprili[s]. 
 
   Letha Páně 1724 dne 28. Novemb[ris] Tomáš Štípský kúpil 
jednu rúbanicu od Jury Štípského, strýca svého, za 3 zl 30 kr, 
to jest za tři rýnské a za třicer krejcarů, kterú on za 
slobodnú a v ničemš nezávadnú přijímá a jemu se připisuje. U 
přítomnosti úřadních Jana Starého fojta a Jana Vítka 
purgkmistra toho času, ležící vedle Jury Starého. 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1721 kúpil Matěj Kašpárek kus rúbanice od Jana 
Paláta za sumu hotových penězí za jeden toral. Tak je Matějovi 
Kašpárkovi odevzdána za svobodnú a v ničem nezávadnú a volnú. 
Tak je Matějovi připsána fojtem Janem Starým a pudmistrem 
Janem Vítkem, světkové sú toho, dne 22. Junius. 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1719 kúpil Jura Beseda kus rúbanice od Vacule 
Kajdošíka za sumu hotových peněz půlštvrta rýnského. A tak je 
Jurovi Besedovi za svobodnú odevzdána a v ničem nezávadná, 
krajina, na kterú se nemá žádný natahovati. A tak je Jurovi 
Besedovi připsána fojtem Janem Starým [a] pudmistrem Janem 
Vítkem dne 29. Novembri[s]. 
 
   Leta Páně roku 1720 kúpil Jura Tříska dva kuse rúbanice od 
Vacule Kajdošíka za sumu hotových peněz tří rýnských pět 
kroší. A tak je Jurovi Třískovi za svobodnú odevzdána a 
v ničem nezávadná. A tak je Jurovi Třískovi připsána fojtem 
Janem Starým a pudmistrem Janem Vítkem, u přítomnosti byl tej 
kúpy Martin Žižlavský dne 16. Februaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      193 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1740 Martin Kúkal koupil půl rúbanice za summu 
hotových peněz za 2 zl, pravím za dva rýnské, po jednej strany 
Jana Bačíka, po druhej Pavla Řepy. Tak se jemu Martinovi 
Kúkalovi ta polovic rúbanice připisuje a odevzdává za slobodnú 
a volnú, v ničem nezávadnou. Toho světkové jsou Martin Uležil 
purgmistr, druhý Jura liška ouřadní, třetí Vašek Liška 
ouřadní. Jenž se stalo v Tvarožnej Lhotě dne 10. Novemb[ris] 
v roku 1740. 
 
          (bez čísla a) 
   Leta Páně 1726 Martin Tomek kúpil kus rúbanice od vdovy 
(nečitelné) za sumu hotové peníze za dva zlaté 30 kr. Tak je 
Martinovi Tomkovi odevzdána za svobodnú a volnú a v ničem 
nezávadnú. Tak je připsána za fojta Jana Starého dne  
21. Marcii 1726. 
 
   Leta Páně 1742 Martin Kúkal kúpil jednu rúbanicu od Pavla 
Pechy za summu hotových peněs 6 zl 15 kr, pravím za šest 
rýnských a za patnáct krejcarův, po jedné straně Martina 
Bačíka, po druhej straně Jana Vítky chovanice. Tak se jemu 
Martinovi Kúkalovi ta rúbanice odevzdává za slobodnou a volnú, 
v ničem nezávadnú. Toho svědkové jsou Jura Liška purgmistr, 
druhý Jura Sečka ouřadní, třetí Tomáš Štípský ouřadní. Jenž se 
stalo v Tvarožnej Lhotě dne 12. Novembra roku 1742. 
 
   Leta Páně 1742 Martin Kúkal koupil jednu rúbanicu od Tomáše 
Palečka za summu 6 zl a za 12 kr, pravím za šest rýnských 
          (bez čísla b) 
a dvanáct krejcarův, po jednej straně vdovy starej Hřivnáčky, 
po druhej Pavla Straky. Tak se jemu Martinovi Kúkalovi ta 
rúbanica odevzdává za slobodnú a volnú a v ničem nezávadnou. 
Světkové toho jsou Jura Liška purgmistr, Jura Sečka ouřadní, 
Tomáš Štípský ouřadní. Jenž se stalo v Tvarožnej Lhotě dne   
12. Novemb[ris] roku 1742. 
 
   Leta Páně 1748 Martin Kúkal kúpil jednu rúbanicu od Pavla 
Rosíka za summu hotových peněs 14 zl, pravím za štrnáct 
rýnských, po jednej strany Pavla Štípskýho, po druhej strany 
Pavla Hřivnáka. Tak se jemu Martinovi Kúkalovi ta rúbanice 
připisuje a odevzdává za slobodnou a volnú a v ničem 
nezávadnú. Toho světkové jsou Jan Holubíček ouřadní, Jan Vítek 
purgmistr, třetí Jan Pavliňák ouřadní. Jenž se stalo 
v Tvarožnej Lhotě dne 8. Junii v roku 1748. 
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          (bez čísla a) 
   Letha Páně 1760 roku a dne 26. Januarii Pavel Bačík porúčá 
svojim dětom rúbanicu, a to sice Anně ceři a Zuzaně, ležící 
vedle Jana Lipy, z druhý ale strany vedle Martina Bačíka, za 
vlastní a dědičnú se jim připisuje, a tak aby dnes nebo zejtra 
žádný do toho vícej právo nemá. U přítomnosti svědkův Jana 
Lipy, ten čas fojta, a purmistra a spolu horného Pavla 
Štípského se stalo ut supra. 
 
   Leta Páně 1764 dne 1. máje připisuje se rúbanitce půl 
Jurovi Vlčkovi od vdovy po neb[ožtíku] Jurovi Šmachovi 
v nitčem závadnú, z jednej strany vedle Mikule Vítka, z druhej 
Jury Fojtíka. Stal se handl tej půl rúbanitce za jednu krávu 
od vejš menovanej vdovy Šmachovej. Světkové toho sú Mikula 
Záruba purgmistr, Jan Vítek [fojt]. 
 
          (bez čísla b) 
   Leta Páně 1764 dne 26. máje připisuje se rúbanitce jedna 
ceři Kateřině po neboščíkovi Pavlovi Ščípském od Mikuláše 
Bačíka za summu hotových peněz 20 zl, pravím dvacet rýnských. 
Jenž se stalo za purmistra Mikuláše Záruby, Jana Vítka fojta. 
Kdešto ona se odvádí za svobodnú a v nitčem závadnú, kdežto 
žádní erbové se k vejš menovanej rúbanitci se potahovati 
nemožú. 
 
   Leta Páně 1764 dne 18. apríla za času purgmistra Jury Lišky 
[a] Jana Lipy fojta připisuje se 1 rúbanitca Janovi Vítkovi od 
vdovy po neboščíkovi Jurovi Lipovi za summu peněz 2 zl 15 kr, 
pravím za dva rýnské a pět kroší, kteráž leží z jednej 
[strany] vedle vdovy Kašpárkovej, z druhej ale vedle Jury 
Ščípského, kterážto za svobodnú a v nitčem závadnú se 
odevzdává, ku kteréžto žádní erbové vejž menovanej vdovy se 
hlásiti nemožú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Kniha horenská obce Tvarožná Lhota, Moravský zemský archiv  
v Brně, fond F 90, inv. č. 196. 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, prosinec 2004. 
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               f 1a 
1 Sirotci nebožtíka Staňka Hloškové[ho] 
 
   Jest jeden, Barbora.  
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jana Nivnického   
16 zl. Na to jest vyšlejch a za tímž Janem Nivnickým 
zadrželejch 2 zl. A ostatek se jí pokládati má od letha [15]94 
při Vánocích po 1 zl. 
   Více co témuž sirot[kovi] svrchu psanému na vinohradě 
v hoře Pomykalkách náleží, kderej Pavel Škořupů drží, to se má 
vyhledati a vyhledajíce do těchto rejster poznamenati. 
   I vyhledalo se, že jí na témž vinohradě náleží 11 zl. Na to 
j[es]t vyšlejch při právě 9 zl a ostatek se jí pokládati má od 
letha [15]94 při Vánocích po 1 zl. 
 
   Vydání: 
   Item dáno Barboře na díl její 1 zl 7 ½ gr. 
   Letha [15]94 položil Jan Leskovský za grunth napřed psaný  
1 zl. 
   Téhož letha [15]94 položil Pavel Škeřupa za vinohrad 1 zl. 
Ty oba 2 zl sou dány Barboře napřed psaný. 
   Letha [15]95 přijato od Urbana dvojích peněz za podsedek   
2 zl. Sou vydány Barboře na díl její. 
               f 1b 
   Letha [15]96 přijato od Pavla Hloškového za vinohrad 
ostatní peníze 1 zl. Ten vinohrad vyplatil. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato z statku 
Urbana Syrového svojích peněz za podsedek 2 zl. Ty sou vydány 
Barboře na díl její. 
   A jakož jí ještě náleželo k vyplnění dílu jejího 10 zl, ty 
jest prodala Tomášovi Grejzlovi za 2 zl 15 gr. A tak ona 
všecku spravedlnost svou vyzdvihla. 
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               f 2a  
2 Sirotci nebož[tíka] Martina Klimšového  
 
   Jest jich dvý, Václav a Zuzanna. Václav ten jest při 
Ondrovi strejci svém a Zuzanna při Pavlovi fojtovi, též 
strejci svém. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na grunthě Jíry Šimka 
Vítkového [15]93 zl 10 gr.  
   Na to j[es]t zadrželejch za tímž Jírou Šimka Vítkového    
11 zl 10 gr a ostatek jim pokládati má od letha [15]94 při 
svatém Jiří po 6 zl – 82 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v hoře Šumberku, kderej Jan 
Mikuláše Jistého drží 60 zl. 
   Na to jest vyšlejch 6 zl a ostatek Jan Mikuláše Jistého 
dopláceti má při Vánocích od letha 1594 po 3 zl. 
   Též těm sirotkům náleží na Pavlovi Klimšovým za valach  
4 zl. 
   Více za brava a skřinu 24 gr. 
                         Summa učiní všeho, což těm sirot[kům] 
náleží 164 zl 4 gr. Dělíc na dva díly, dostane se každému po 
82 zl 2 gr.  
   Na to mají na oba díly vyšlejch při právě 28 zl 22 gr. 
               f 2b 
   Více těm sirot[kům] od šatuov se nachází podle cedule 
řezané při Pavlovi Klimšovi: 
 
   Plachta konopná 1   Fěrtoch koudelný 1 
   Koudelných plachet 7   Konopný týž 2 
   Konopná plachta 1   Tenkých fěrtochů 6 
   Konopných cích velkejch 7  Letnice tenká 1 
   Cíšek menších konopných 5  Rubáše konopný 2 
   Koudelné cíchy velké 2  Taleřuov dřevěnejch 8 
   Ubrusuov konopných 6   Lžic dřevěnejch 16 
   Koudelné ubrusy 3   Kožich králíkovej 1 
   Prostěradlo tenké 1   Peřiny 2 
   Kabátek šamlatovej 1   Duchna 1 
   Rukávce 4     Polštáře 2 
   Roušky velké 3    Podušky 3 
   Brněnky 2     Skříně 2 
   Ručník konopný 1    Truhla 1 
   Popelicí čepice 1 
               f 3a 
   Letha [15]94 přijato od Jíry Vítka Šimkového za grunth 
peněz purgkrechtních 6 zl. Více od něho přijato na zadržalé 
peníze 6 zl. Ty sou do truhlice vloženy. 
   Téhož letha [15]94 přijato od Jana za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato od Pavla Klimšového za valacha 4 zl. 
   Více přijato za brava od téhož Pavla 24 gr. 
   Letha [15]95 přijato od Macka Prchlíka za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 4 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Macka Prchlíka za grunth 8 zl. 
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   Též přijato od Jana za vinohrad 1 ½ zl. 
   Leta [15]97 přijato od Macka Prchlíka 6 zl. 
   Téhož letha [15]97 přijato od Jana za vinohrad 3 zl. 
   Zuzanně dáno na díl její 20 zl. 
   Letha 1598 přijato z gruntu Macka Prchlíka 6 zl. 
 
   Jan Mikuláše Jistého odvedl za vinohrad svůj Martinovi 
Ondry Pračkového na díl Zuzanny ženy jeho, má již jemu 
pokládati 15 zl. Ty se na díl Zuzanin porážeti mají. 
   Dáno dluhu za n[ebožtíka] otce jejich do peněz sirotčích, 
jakž se z regimenu našlo 2 zl 3 gr 1 den. Ten dluh má se ze 
všech dílů porážeti. 
   Zuzanně též dáno z vyšlej spravedlnosti na díl její 6 zl   
22 gr a z hotových peněz též na díl její dáno 3 zl 8 gr. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Macka 
Prchlíkového za grunt 6 zl. 
   Též přijato od Jana Mikulášového za vinohrad 3 zl.  
   Dáno Zuzanně z hotových peněz na díl její 15 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Macka 
Prchlíkového za grunt 6 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její. 
   Též přijato od Jana Mikulášového za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana 
Mikulášového za vinohrad 2 zl. 
   Od Václava Rožkového za grunt přijato 6 zl. Ty sou vydány 
Zuzaně na díl její. 
               f 3b 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Rožkového za grunt 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Václava 
Rožkového za grunt 8 zl. 
   Od Jana Mikulášového přijato za vinohrad 2 zl.  
   Z toho dáno Zuzanně na díl její 4 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Rožkového za grunt 10 zl. 
   Od Jana Mikulášového za vinohrad 1 zl 15 gr. 
   Letha 1605 za fojta Václava Vlkového z poručení J.M.Pánu 
poručníků vypůjčeno těchto si[rotčích] peněz hotových na 
zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří, totiž 20 zl. Takové 
peníze mají oplaceny bejti z důchodu, když jich potřebovati 
budou. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Vaňka 
Tomanového na místě Jana Mikuláše Jistého za vinoh[rad] 
v Šumbercích 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava 
Rožkového za grunt 4 zl. 
   Od Václava Škracha za Šumberk na místě Vaňka Tomanového 
přijato 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava 
Rožkového za grunt 5 zl. Ty jsou vydány Zuzaně na díl její 
ostatek spravedlnosti. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla. 
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   Od Václava Škracha přijato za Šumberk 1 zl 15 gr. 
   Letha 1610 za fojta Martina Klimšového přijato od Václava 
Roškova za grunt 6 zl. 
   Od Václava Škrachova přijato za vinoh[rad] 1 zl 15 gr. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Václava 
Roškového za grunt 6 zl. Ty jsou vydány Martinovi Liškovýmu 
nápadu po Václavovi zemřelém, což na manželku připadlo. 
   Od Vácslava Škrachového přijato za vinohrad 2 zl. Ty sou 
dány Martinovi Liškovýmu nápadu po manželce ut s[upr]a. 
               f 4a 
   Letha 1612 za fojta Václava Roškového přijato od Václava 
Rožkového za grunt 6 zl. 
   Od Václava Škráška za vinoh[rad] přijato 2 zl. 
   Martinovi Liškovi dáno na díl manželky jeho 8 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato za grunt od 
Václava Rožkového za grunt 6 zl. 
   Od Václava Škracha za vinohrad přijato 3 zl. Ty jsou dány 
Martinovi Liškovýmu na díl manželky jeho. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového přijato od něho za 
grunt a vinohrad 6 zl. 
   Vyhledalo se, že do tohoto statku z gruntu Vácslava 
Rožkového jest přeplaceno do letha přítomného 13 zl 20 gr. 
Takové peníze mají se do statku n[ebožtíka] Matěje Prchlíka  
zase navrátiti, nebo tam náleželo se platiti po doplacení 
statku tohoto. 
   Letha ut s[upr]a na ty přebrané peníze odvedeno jest do 
statku n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 6 zl. 
   Od Vácslava Škracha za Šumbergk vinoh[rad] přijato 2 zl. Ty 
sou též dány do statku n[ebožtíka] Matěje Prchlíka na přebrané 
peníze. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Václava Škracha za 
vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl. Ty sou dány do statku 
n[ebožtíka] Matěje Prchlíka na přebrané peníze. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Václava Škracha za 
vinohrad v Šumbercích přijato peněz ročních 2 zl. Ty sou 
obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka na přebrané 
peníze. 
   Téhož leta za téhož fojta přijato z důchodů JM Páně na tu 
spra[vedln]ost 20 zl. Ty sou vydány Zuzanně na díl její a dáno 
jí obilí 16 m[ěřic]. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového Václav Škrach 
skoupil od Martina Prchlíka, což se mu mělo doplatiti na 
přebrané peníze 1 zl 20 gr, dal mu za to jalovici. A tak do 
toho statku ty peníze přebrané sou zaplacené. 
   Letha 1618 z důchodu Jeno [Mil]osti Páně na vyšlou 
spravedlnost, což za Jeho [Mil]ost Pánem jest, na díl Zuzanny 
vydáno jest 1 met rži za 15 zl. 
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3 Kateřině, manželce Jíry Vítka Šimkového 
 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti po nebožtíku Jírovi 
Valúchovém, prvním manželu její[m] 19 zl 21 gr 4 den. Ty sou 
vyšlé všecky a při právě zůstávají. 
   Odvedeno tomu s[irotku] ut s[upr]a na tu vyšlou 
spravedlnost ze statku n[ebožtíka] Matěje Knápka po Jírovi, 
Tomášovi, Matoušovi a Mikulášovi, s[irotcích] zběhlých 7 zl   
23 gr.  
   Ta spravedlnost jak jde, zápisem při tom s[tatku] se 
spravíš. Actum letha [15]98. 
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4 Sirotky nebožt[íka] Matouše Hejvolky 
 
   Jest jeden, Václav. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Hejvolka, 
bratra jeho 41 zl. Ty jemu jíti mají od letha [15]94 při 
Vánocích po 3 zl až do vyplnění vejš psané sumy. 
   Ten Václav své vůle užívá a ze dvora panského ušel, 
spravedlnost jeho na Jeho [Mil]ost Pána připadla. 
 
   Letha [15]94 přijato od Jana Hejvolka za podsedek peněz 
purgkrechtních do sirotčí truhlice 3 zl. 
   Téhož letha [15]95 položil Jan Hejvolka za grunth peněz půl 
sumy 1 ½ zl. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Hejvolky za grunth 4 ½ zl. 
              f 6b 
   Letha [15]97 přijato od Jana Hejvolky za grunth 3 zl. 
   Letha 1598 přijato od Jana Hejvolky za grunt 3 zl. 
   Jakož Václavovi, sirotku napřed psa[ném]u, náleželo 
spravedlnosti 41 zl, ta jest na J.M.Pána jakožto po zběhlým 
obrácena. Z níž jest k ruce J.M.Páně vyzdviženo 15 zl a 
ostatek vyzdvihovati se [má] od letha [15]99 po 3 zl. A tak 
ten s[irotek] žádné spravedlnosti své na ten čas nemá. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana 
Hejvolky za grunt 3 zl. Ty sou k ruce J.M.Páně po s[irotku] 
zběhlým vyzdviženy. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Hejvolky za grunt 3 zl. Ty sou k ruce panské vyzdviženy po 
s[irotku] zběhlým. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Hejvolky 
k ruce J.M.Páně po s[irotku] zběhlým 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Hejvolky 
za grunt 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Hejvolky za grunt 2 zl. Z toho dáno k ruce panské po s[irotku] 
zběhlým 1 zl, více přidáno k ruce sirotčí po s[irotku] zběhlým 
1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Vaška 
Škrachového za grunt 3 zl. Ty sou přijaty k ruce panské po 
s[irotcích] zběhlých. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Vaška Škracha 
za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po s[irotku] 
zběhlým. 
   Letha 1609 za fojta Martina Liškového přijato od Vaška 
Škracha za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po 
s[irotku] zběhlým. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Mikuláše 
Tomkového i za rok 1611 2 zl. Přijaty k ruce panské po 
s[irotku] zběhlým. 
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   Letha 1612 za fojta Václava Vlka přijato od Mikuláše 
Tomkového za grunt 2 zl. Přijaty jsou k ruce Jeho [Mil]osti 
Páně po s[irotku] zběhlým. 
   Letaha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Mikuláše 
Tomkového za grunt 2 zl. Ty jsou přijaty po sirotku zběhlým 
k ruce Jeho [Mil]osti Páně. 
               f 7a 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Mikuláše 
Tomkového za grunt přijato 2 zl. Ty sou k ruce panské přijaty 
po sirotku zběhlým. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Tomkového za 
grunt přijato 2 zl. Ty sou k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijaty 
po sirotku zběhlým. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Mikuláše 
Tomkového k ruce JM Páně po sirotcích zběhlých 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Mikuláše 
Tomkového k ruce JM Páně po sirotcích zběhlých 2 zl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      11 
               f 8a 
5 Sirotci nebožt[íka] Jana Vlkového 
 
   Jest jich štvero, Martin, Václav, Kateřina, Matěj a Margeta 
mateř jejich pátá. Martin ten j[es]t ženatý a na gruntě otce 
svého zůstává, Václav ten s mateří hospodaří, Matěj při bratru 
svém se přechovává, Kateřina ta j[es]t ve Lhotě vdaná. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Martina bratra 
jejich 36 zl 18 gr. Na to j[es]t vyšlejch 6 zl a ostatek jim 
dopláceti má od letha 1594 při Vánocích po 4 zl. 
   Více jim náleží na roli na Strážnicku, kterouž dotčený 
Martin bratr jejich drží 22 zl. Ty jim pokládati má po 2 zl od 
letha [15]94 při Vánocích. 
   Více jim náleží na vinohradě v hoře Šumberku 100 zl. 
   Více jim náleží na druhým vinohradě horním v Šumberku  
60 zl. 
       Summa všeho 337 zl. 
               f 8b 
   Dělíc tu summu na pěth dílů, dostane se jednomu každému na 
díl jeho po 67 zl 12 gr. 
 
   Vydání na to: 
   Item Martin ten sobě díl svůj na gruntě srazil 67 zl 12 gr 
a ještě bratří[m] a sestrám svejm dopláceti má 36 zl 18 gr. 
   Item Margeta mateř těch sirot[ků] sobě srazila na podsedku 
svém, na kterýmž jest dílu svého 45 zl. Více přijala letha 
[15]93 s položených peněz za vinohrad od Vaška Vlkového 5 zl. 
A tak ještě k doplnění dílu jejího dodati má 11 zl 12 gr. 
   Item Václav přijal v dílu svém vinohrad v Šumberku ve    
100 zl. A tak dopláceti má mimo díl svůj sraženej 32 zl. Na to 
j[es]t položil letha [15]93 5 R a ostatek od letha [15]94 
dopláceti má při Vánocích po 5 zl. 
   Item Kateřina přijala vinohrad horní v Šumberku na díl svůj 
v 60 zl. Dodati jí přijde k doplnění dílu jejího 7 zl 12 gr. 
                                   f 9a 
   Matějovi dílu jeho dáti se přijde 67 zl 12 gr. 
        Summa všeho, což jim dodati přijde, učiní 86 zl 69 gr.  
 
   Ta summa na níže psaných osobách k vyplnění zůstává: 
   Na gruntě Martina bratra jejich 30 zl 18 gr. 
   Více zůstává za roli na Strážnicku 22 zl. 
   Na vinohradě v Šumberku, kterejž Václav bratr jejich drží, 
27 zl 18 gr. 
   A při právě hotovejch bejti má 6 zl. 
 
   Letha [15]94 přijato od Martina Vlkova za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
   Více od něho přijato za roli na Strážnicku 2 zl. 
   Téhož letha [15]94 přijato za vinohrad od Václava bratra 
jejich 5 zl. 
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   Z té sumy dáno od vkladu do rejster Václavovi Letovskýmu 
1 zl 22 gr. 
   Více dáno Margetě mateři těch sirotkuov 4 zl a do truhlice 
sirotčí vloženo na Matěje 5 zl 8 gr. Těch 5 zl 8 gr jsou 
vydány Kateřině na díl její. 
   Letha [15]95 přijato od Martina Vlkového za grunth a roli 
peněz purgkrecht[ních] 6 zl. Ty sou vydány Matějovi díl jeho. 
   Letha [15]96 přijato od Martina Vlkového za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Téhož letha přijato od Václava za vinohrad 2 ½ zl. Toho    
2 ½ zl sou vydány Matějovi na díl jeho, Kateřině dáno na díl 
její 3 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Martina Vlkového za grunt peněz 
purgkrecht[ních] 6 zl. 
               f 9b 
   Téhož letha [15]97 přijato od Václava za vinohrad 5 zl. 
   Letha 1598 přijato od Martina Vlkového za grunt 6 zl. 
   Od Václava za vinohrad přijato 5 zl. 
   Z dílu mateřiného dáno Martinovi 1 zl 22 ½ gr, Kateřině též 
dáno týmž spůsobem 1 zl 22 ½ gr, Václavovi tolikýž dáno 1 zl 
22 ½ gr, Matějovi též dáno 1 zl 22 ½ gr. A tak díl mateřin 
zouplna vyzdvižen. 
 
   Odvedeno těm sirotkom na vyšlou spravedlnost na statku 
n[ebožtíka] Štěpána Rorýse po Janovi, Mikulášovi a Staňkovi 
s[irotcích] zběhlejch summy 4 zl 10 gr 2 den. Ty jak jim jíti 
mají, zápisem při tom statku se dobře spraviti můžeš. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Martina 
Vlkového za grunt 6 zl. 
   Též přijato od Václava Vlkova za vinohrad 5 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato z gruntu 
Václava Vlkového 6 zl. Z toho dáno Martinovi 2 zl, Kateřině 
též dáno 2 zl. 
   Od Martina Vlkového přijato za grunth 6 zl. Ty sou vydány 
Matějovi na díl jeho. 
   Od Václava Vlkového přijato za vinohrad 1 zl 15 gr. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Vlkového za grunt 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její 2 zl, 
Martinovi též dáno 2 zl. 
   Od Martina Vlkového přijato za grunt 4 zl. Ty přijal Matěj 
na díl svůj. 
   Václav srazil na gruntě svém dílu, což j[es]t po Markytě 
mateři jeho přišlo summy 23 zl 22 ½ gr. 
 
   Jakož Kateřině náleželo dovzíti nápadu po Markytě mateři 
její mimo prvnější vyzdvižení 19 zl 22 ½ gr, ty jest prodal 
Bartoš Husáků muž její Václavovi Hynk[ovi] švagru svému za 
hotových 7 zl 20 gr. A tak Kateřina díl po mateři zouplna 
vyzdvihla. 
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   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Klimšova za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Matějovi na díl jeho. 
             f 10a 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Klimšového za g[runt] 2 zl. Ty přijal Martin na díl svůj. 
   Od Martina Vlkového za grunt přijato 3 zl. Ty přijal Matěj 
na díl svůj. 
   NB. Letha a za fojta Macka Škeřupového půjčeno Janovi 
Tomkovi z poručení p[ana] ouředníka z truhlice sirotčích peněz 
hotových 10 zl. Ty má oplatit o posudku 1603 beze všech výmluv 
a místo rukojemství podstavil jim vinohrad na Radějovsku 
v Beraní hoře. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Klimšového za grunt 4 zl. Z toho dáno Matějovi 2 zl a 
Martinovi 2 zl. 
   Od Jana Tomkového dluhu půjčeného přijato 10 zl. Ty přijal 
Matěj na díl svůj. 
   Od Martina Vlkového za grunt přijato 3 zl. 
   Od Václava přijato za vinohrad 2 zl. Ty přijal Matěj na díl 
svůj. 
   Matějovi dáno peněz hotových na koupení sobě vinohradu  
30 zl 16 ½ gr. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Vlkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Martinovi 2 zl a Matějovi   
2 zl. 
   Od Martina Vlkového přijato za g[runt] ostatních peněz 6 zl 
18 gr. Ty přijal Matěj na díl svůj. 
   Od Václava Vlkového za vinohrad ost[atních] peněz 2 zl.  
A tak vinohrad doplatil. 
   Matějovi dáno na díl jeho ty 4 zl. A tak díl otcovský 
zouplna vyzdvihl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava 
Vlkového za grunt 2 zl. Z toho vzal Matěj 1 zl, Martin též  
1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava 
Vlkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Matějovi 1 zl 15 gr, 
Martinovi 1 zl 15 gr. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Václava 
Vlkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Martinovi 1 ½ zl a 
Matějovi 1 ½ zl. 
             f 10b 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od něho za 
grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Martinovi 1 ½ zl a 
Matějovi 1 ½ zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od něho za 
grunt 3 zl. Z toho vzal Martin 1 zl 15 gr a Matěj 1 zl 15 gr. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato za grunt  
3 zl. Z toho vzal Martin 1 zl 15 gr a Matěj 1 zl 15 gr. 
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   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Vácslava Vlkového 
za grunt přijato 3 zl. Z toho dáno Martinovi 1 zl 15 gr a 
Matějovi 1 zl 15 gr. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Václava Vlkového za 
grunt ostatních peněz přijato 3 zl 15 gr. Z toho vzal Martin 
na díl svůj 1 zl 22 ½ gr a Matěj 1 zl 22 ½ gr. 
   A tak zouplna statek tento doplacen. 
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              f 13a 
6 Sirotci nebožt[íka] Václava Křižanového 
 
   Jest jich dvý, Martin a Jan. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matěje Škeřupky na 
každej díl po 44 zl 20 gr. Na to jest jim do letha [15]93 
vyšlejch 8 zl a ostatek z grunthu otčíma jejich vejš psaného 
pořadně jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati se má po   
6 zl. Těch 8 zl vejš psaných zůstávají za otčímem jejich. 
   Více těm sirot[kům] dvěma spravedlnosti podle dobrovolného 
a přátelského nápadníkům po nebož[tíkovi] Matějovi Křižanovejm 
jim odvedení, což sou jim statku svého pustili, náleží 30 zl. 
   Na těch 30 zl vejš psaných zůstává na Staňkovi Bednáři 
v Strážnici 17 zl. Na to zadržel 8 zl a ostatek od letha 
[15]94 při Vánocích povinnen j[es]t platiti po 4 zl. 
   A při právě zůstává hotovejch 8 zl. 
   A více na Pavlovi Klimšovým k doplnění těch výše psaných  
30 zl náleží jim 5 zl. Ty se mají letha [15]94 a [15]95 
vyplniti. 
              f 13b 
   Letha [15]94 přijato od Matěje Škořupka peněz 
purgkrechtních za grunth 6 zl. 
   Téhož letha [15]94 přijato od něho na zadržalý peníze 6 zl. 
   Letha [15]94 přijato od Staňka Bednáře z Strážnice na summu 
napřed psanou 6 zl. 
   Letha [15]94 přijato od Matěje Křižanového jináč Škořubky 
půl peněz 3 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Matěje Škeřupového za grunth peněz 
do truhlice 6 zl. 
   Téhož letha přijato od Staňka Bednáře 2 zl 7 ½ gr. 
   Letha [15]97 přijato od Staňka Bednáře 3 zl. 
   Téhož letha přijato od Matěje Křiž[anového] za grunth 6 zl. 
   Letha 1598 přijato od Matěje Křižanového za g[runt] 6 zl. 
   Od Jakuba Kople Žida za vinohrad přijato na místě Staňka 
Bednáře 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Matěje 
Škeřupového za grunt 6 zl.  
   Též přijato od Jakuba Kople Žida za Šumberk 4 zl. 
   Též od Hiršle Žida přijato za Pomykalku 3 zl.  
   Z toho dáno Staňkovi Bednáři 4 zl 7 ½ gr a zanechal na dluh 
svrchu psaný 2 zl 7 ½ gr. A tak Staněk ten dluh zaplatil. 
 
   Letha 1600 Martin z dílu svého sobě srazil na gruntě Matěje 
Škeřupového, kteréž jemu ten Macek na vinohradě jeho 
v Šumberku odkázal, 23 zl. O tom zápis najdeš při s[tatku] 
n[ebožtíka] Mikuláše Kozla. 
   Od Matěje Škeřupového přijato za grunt 6 zl. 
   Od Hiršla Žida za vinohrad přijato za Pomykalku 1 zl. Ten 
jest vydán Staňkovi Bednáři do Strážnice. 
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   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Matěje 
Škeřupového za grunt ost[atních] peněz 2 zl 10 gr. Ty sou 
vydány Martinovi na díl jeho. 
   Matěj Škeřupů odkázal za grunt svůj Martinovi sirotku na 
vinohradě v Šumberku 23 zl. 
              f 14a 
   Téhož letha a za téhož fojta dáno Martinovi 20 R, Janovi 
též dáno na jeho díl 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového dáno Martinovi na díl 
jeho hotových peněz 10 zl. Zuostává se jemu ještě dodati 4 zl  
10 gr. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového dodáno ostatek 
spravedlnosti Martinovi na díl jeho 4 zl 10 gr. A tak díl svůj 
zouplna vyzdvihl. 
   Týmuž Martinovi půjčeno z poručení p[ana] ouředníka peněz 
hotových z truhlice na koupení koní 4 zl, ty má oplatiti o 
posudku příštím 1604. Rukojmě za to Macek Škeřupů, fojt 
lhotský. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina 
půjčených peněz 4 zl. Ty přijal Jan na díl svůj. 
   Janovi dáno hotových peněz na koupení vinohradu 17 zl. 
   Ten Jan sirotek zemřel a dílu nedobraného po sobě zanechal 
summy 36 zl 20 gr, to připadlo na Martina, bratra jeho 
vlastního. Z toho sobě srazil, což jemu na koně půjčeno 4 zl, 
zuostává se ještě toho nápadu 32 zl 20 gr. Ty náležejí na 
těchto věcech: 
   Na gruntě Matěje Škeřupy ost[atních] 7 zl. 
   Pavel Klimšů dlužen 5 zl. 
   Staněk Bednář přebraných 8 zl. 
   Za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlých na dluhu 4 zl 20 gr. 
   Letha 1611 přijato z vinohradu Jana Hynkového na přebrání 
Staňka Bednáře 5 zl. Ty přijal Martin nápadu po bratru svém. 
   Martin koupíc grunt škoduje těch ut s[upr]a 7 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Pavla Klimšového na dluh ut s[upr]a 
přijato 4 zl. Ty jsou vydány Martinovi. 
              f 14b 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato z statku 
n[ebožtíka] Pavla Klimšového ostatek dluhu 1 zl. Přijal jej 
Martin na díl svůj. 
   Z statku n[ebožtíka] Staňka Bednáře a z vinohradu Jana 
Hynkova přijato ostatek přebraných peněz 3 zl. Přijal je 
Martin na díl svůj. 
   Leta Páně 1620 za fojta Vaška Vlkového přijato z důchodů JM 
Páně 4 zl 20 gr. Ty jsou vydány Martinovi na díl jeho, dáno 
jemu obilí. 
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              f 15a 
7 Sirotci nebožt[íka] Jana Hudečka 
 
   Jest jeden, Jíra, ten jest hluchý a při Janovi Hynkovým 
zůstává. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti z vinohradu Jíry 
Šustalového vyšlejch peněz, kteréž při právě zůstávají, 19 zl. 
Více témuž sirotku náleží na grunthě Vaška Ondry Pračkového  
16 zl 5 gr 2 den. A na to jest vyšlejch 3 R a ostatek se jemu 
od letha [15]94 dopláceti má při Vánocích po 3 zl – 13 zl 5 gr      
2 den. 
   A tak jemu při právě hotovejch býti má 11 zl 14 ½ gr. Mimo 
to, což se jemu Jírovi podle bedlivého sečtení na díl jeho 
spravedlnosti, totiž 10 zl 15 ½ gr vydáno od starších jest. 
 
   Letha [15]93 a [15]94 přijato od Vaška Pračkovýho dvojích 
peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Jírovi napřed psanému  
3 zl, více jemu dáno 3 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Vaška Pračkového za grunth půl 
peněz   1 ½ zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho. 
   Letha [15]96 přijato od Vaška Pračkového za grunth 3 zl. 
Sou vydány Jírovi na díl jeho. 
   Letha [15]97 přijato od Vaška Pračkového za grunth 3 zl. 
Sou dány Jírovi na díl jeho. 
              f 15b 
   Letha 1598 dáno Jírovi z vyšlé spravedlnosti na díl jeho   
2 zl. 
   Odvedeno tomuto s[irotku] v statku n[ebožtíka] Ondry 
Sedlákového po Václavovi sirotku zběhlým summy 9 zl. Ty jak 
jíti mají, zápisem při tom statku se spravíš. 
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              f 17a 
8 Sirotci nebožt[íka] Ambry Čapkového 
 
   Jest jich trý, Jan, Barbora, Zuzanna a Anna mateř jejich 
štvrtá. Jan a Barbora ti své vůle dávno užívají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně na gruntě 
Vaška Ondry Pračkového 31 zl 24 gr 5 den. Ty jim takto jíti 
mají: letha [15]98 1 zl 24 gr 5 den a od letha [15]99 pořadně 
při Vánocích až do vyplnění tej sumy po 3 zl. 
   O jiné spravedlnosti jejich, aby kde co jmíti měli, se 
neví. 
 
   Letha 1598 přijato od Vaška Pračkového 3 zl. 
   Jakož Janovi a Barboře náleželo dílu jejich oběma 15 zl    
27 gr 2 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlých na J.M.Pána 
obrácena. Z níž jest k ruce panské hotových peněz vyzdviženo  
3 zl a ostatek k ruce panské vyzdvihovati se má po letech 
počnouc letha [15]99 po 1 zl 15 gr. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Vaška 
Pračkového za grunt 3 zl. Z toho vyzdviženo k ruce Jeho 
[Mil]osti Páně po s[irotku] zběhlým 1 ½ zl, Anně mateři těch 
s[irotků] dáno na díl její též 1 ½ zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Vaška 
Pračkového za grunt 3 zl. Z toho vyzdviženo k ruce panské      
1 ½ zl, Anně mateři dáno na díl její 1 ½ zl. 
              f 17b 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Petra 
Dvořáka za grunt 2 zl. Z toho přijato k ruce sirotčí po 
zběhlých 1 zl a Anně mateři dán 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Melichara 
Hranického za grunt 3 zl. Z toho dáno Zuzanně na díl její  
2 zl, Anně mateři též dáno 1 zl. 
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              f 18a 
9 Sirotci nebožt[íka] Ondry Pračkového 
 
   Jest jich patero, Jan, Václav, Martin, Kateřina, Barbora a 
Anna mateř jejich šestá. Jan, Václav ti sou ženatý a druzí při 
mateři, majíce grunth po otci svým zaplacený, zůstávají. 
   Náleží jim společně na vinohradě půl achtele v Šumbercích, 
kterejž také již j[es]t zaplacený. 
   Více na svr[š]cích a dobytkuov po otci jejich zůstalo toto: 
   Kůň jeden, krav dojných pěth, svině tři, šatu z jedno lože, 
vůz, pluh a jiné, což k tomu hospodářství náleží. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Václava za 
grunt 2 zl. Ty sou vydány Barboře na díl její. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava za 
grunt ostatních peněz 3 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Vítka Hoškového 
z gruntu 15 přijato peněz ročních 2 zl. 
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              f 21a 
10 Sirotci nebožt[íka] Pechy Čapkového 
 
   Jest jich osmero, Jan, Matěj, Matouš zběhlý, Dorota, Anka, 
Zuzanna, Barbora, Kateřina a Margeta mateř jejich devátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matěje Hodrlova 
150 zl. 
   Ten Matěj Hodrlů majíc takovou sumu těm sirot[kům] platiti, 
frejmarčíc z Václavem Dřímalovým na grunth tu sumu k zaplacení 
na Václava Dřímala převedl, kterouž od od letha [15]83, jakž 
zápis kněh purgkrechtních šíře v sobě obsahuje, platiti má. 
   Na to jest do letha [15]93 těm sirotkům položil 29 zl a 
zadržel 33 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati 
má po 5 zl. 
   Více těm sir[otkům] náleží za včely, svině, krávy, vobilí a 
jiné, též šaty ložné, všeho podle sečtení 61 zl 25 gr 2 den. 
   Více jim náleží na třech vinohradech v hoře Pomykalce a na 
štvrtém vinohradě Ondry Martinákovém v hoře Šumberku 90 zl. 
                          Summa toho všeho, což těm sirot[kům] 
náleží 301 zl 25 gr 2 den. 
              f 21b 
Dělíc tu sumu těch napřed psaných devíti, přijde na každej díl 
po 33 zl 16 gr 1 den. 
 
   Na to jest za ty napřed psané věci prodané, též za 
vinohrady vyšlé sumy 125 zl 25 gr 2 den. A na vinohradě, 
kterej Jan Leskovský v hoře Šumberce drží, ještě dopláceti se 
má 26 zl. 
   Matěj, Dorota ti sou zemřeli, spravedlnost po nich zůstalá 
na Matouše, Kateřinu a Barboru připadla. 
   A tak těm sirot[kům] každému z nich toto na díly jejich 
náleží: 
   Item Matoušovi 55 zl 26 gr 6 den. 
   Item Kateřině 55 zl 26 gr 6 den. 
   Item Barboře 55 zl 26 gr 6 den. 
   Item Janovi 33 zl 16 gr 1 den. 
   Item Zuzanně 33 zl 16 gr 1 den. 
   Item Anně 33 zl 16 gr 1 den. 
   A Margetě mateři jejich též 33 zl 16 gr 1 den. 
 
   Vydání napřed psaným osobám na díly těmto toto: 
   Item Janovi dáno všeho 36 zl 2 ½ den a tak převzal 2 zl  
14 gr 1 ½ den. To se má zase jinejm bratru a sestrám jeho 
navrátiti.                                    f 22a 
   Item Margetě, mateři těch sirot[ků], dáno 34 zl 20 gr, 
Pomykalku ve 21 zl 10 gr a peněz hotových. A tak přes díl svůj 
převzala 3 zl 3 gr 6 den, ty jest též povinna druhým 
sirot[kům] navrátiti. 
   Item Zuzanně dáno všeho 32 zl 17 gr, Pomykalku ve 21 zl  
10 gr a peněz hotových. Dodati dílu jejího ještě se má 29 gr  
1 den. 



 

 

      21 
 
   Item Anně dáno všeho 20 zl 27 gr 3 den, Pomykalku ve 21 zl  
10 gr a peněz hotových. Dodati přijde dílu jejího 12 zl 29 gr   
1 den. 
   Item Matoušovi dáno 1 zl. Dodati jemu přijde 54 zl 26 gr     
6 den. 
   Item Barbora ta všech neberouce nic na díl svůj viniti má 
55 zl 26 gr 6 den. 
   Item Kateřině vydáno na díl její 4 zl 1 ½ gr. Dodati jí 
ještě dílu jejího přijde 51 zl 24 gr 5 ½ den. 
 
   Na tu spravedlnosti, kteráž se těm osobám napřed psaným na 
díly jejich doplniti má, má bejti hotovejch při právě 25 zl   
28 gr 5 ½ den. 
   Na gruntě Václava Dřímala 121 zl. Na to jest zadržel do 
letha [15]93 33 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích 
pokládati má pořadně po 5 zl. 
   Též na vinohradě Jana Leskovského 26 zl, ty má pokládati po 
3 zl. 
   A převzatejch peněz na Janovi, bratru těch sir[otků], též 
na mateři 5 zl 18 gr ½ den. 
              f 22b 
   Letha 1594 přijato od Václava Dřímalového za grunth peněz 
purgkrechtních 5 zl. 
   Více přijato od téhož Dřímala na zadržalé peníze 5 zl. 
   Z toho dáno Kateřině na díl její 3 zl a ostatek do truhlice 
vloženo 7 zl. 
   Z těch 7 zl dáno od vkladu do novejch rejster Václavovi 
Letovskýmu 1 zl 22 gr. 
   Téhož letha [15]94 přijato od Jana napřed psaného 
převzatejch peněz 2 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Dřímala za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 2 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její. 
   Letha 96 přijato od Václava Dřímala za grunth peněz 
purgkrechtních 5 zl. Kateřině dáno na díl její 3 zl, Barboře 
dáno na díl její 1 zl, Anně dáno na díl její 1 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Václava Dřímala za grunth 5 zl. 
Vydáno Barboře na díl její 2 ½ zl a Ance též dáno na díl její 
2 ½ zl, po Matoušovi, zběhlém s[irotku] n[ebožtíka], vzato    
5 zl. 
   Letha 1598 přijato z gruntu Václava Dřímala 5 zl. Dáno Anně 
na díl její z vyšlé spravedlnosti 2 zl a Kateřině též dáno  
2 zl. 
 
   Jakož Matoušovi s[irotku] náleželo dílu j[eh]o náležitého 
49 zl 26 gr 6 den, ta spravedlnost na J.M.Pána obrácena 
jakožto po zběhlým sirotku. Z níž jest hotových k ruce panské 
vyzdviženo 5 zl a ostatek k ruce panské jíti má od letha 
[15]99 po 1 zl 15 gr. A tak ten s[irotek] žádné spravedlnosti 
své tu víc nemá. 
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   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato z gruntu 
Václava Dřímala 5 zl. 
              f 23a 
   Leta ut s[upr]a přijato za vinohrad od Duška Slováčka 
lonských peněz na místě Jana Leskovského 1 zl 15 gr. Z toho 
vyzdviženo k ruce J.M. Páně po s[irotku] zběhlým 15 gr. 
   Též přijato od Duška Slováčkova z Strážnice za vinohrad 
v Šumberku lonských a letoších peněz 4 zl 15 gr.  
   Z toho vzato po s[irotku] zběhlým k ruce J.M.Páně 3 zl  
5 gr, Kateřině dáno z hotových peněz na díl její 6 zl 5 gr, 
Anně též dáno na díl její 6 zl 5 gr. 
   Téhož letha za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Rabáka za 
Pomykalku závdanku 1 zl a dvojích peněz za rok [15]98 a [15]99 
2 zl. Učiní všechněch těch peněz za Pomykalku položených 3 zl, 
ty sou vydány Kateřině na díl její. Zůst[ává] ještě na tom 
vinohradě sumy 15 zl placením od letha 1600 po 2 zl. 
 
   Barbora sirotek ut s[upr]a zemřela a spravedlnosti po sobě 
mimo prvnější vydání zanechala 52 zl 2 gr 6 den. Ta 
spravedlnost připadla na Matoušovi, Kateřinu, Jana a Annu, 
vlastní sestry její. To dělíc na 4 díly, dostane se každému na 
díl jeho po 13 zl 5 den. 
   Markyta mateř těchto sirotků zemřela a po sobě vinohradu 
Pomykalky, kterouž byla na díle svém přijala, zanechala, na 
němž zaplaceného jest [mimo sražení toho, což na díle v statku 
tomto převzala, a též mimo svrchu psaných 3 zl, což za něj 
položeno] sumy 11 zl 26 gr 1 den. Ta spravedlnost po ní 
připadla na Matouše, Kateřinu a Jíru, s[irotka] n[ebožtíka] 
Jakuba Susa, jakožto na vlastní dítky její. Z nich každému 
přijde toto: Matoušovi 3 zl 28 gr 5 den, Jírovi, s[irotkovi] 
n[ebožtíka] Jakuba Susa 3 zl 28 gr 5 den, Kateřině mimo již na 
to 3 zl přijaté 28 gr 5 den. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry 
Rabáka za Pomykalku 1 zl. Ten jest dán Matoušovi na díl jeho, 
což mu nápadu po mateři jeho, jakž ut s[upr]a psáno, přišlo. 
   Od Václava Dřímala za grunt přijato 5 zl. Z toho dáno Anně 
na díl její 2 ½ zl, Kateřině tolikýž dáno na díl její 2 ½ zl. 
   Od Duška Slováčkového za vinohrad přijato 3 zl. Z toho dáno 
Anně na díl její 1 zl, Kateřině též dáno 1 zl a k ruce panské 
po Mikulášovi zběhlým 1 zl. 
                 f 23a 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Dřímala za grunt 2 zl. Ty sou k ruce panský vyzdviženy. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Dřímala za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Dřímala za grunt 4 zl. Z toho dáno k ruce panské po 
s[irotcích] zběhlých 1 zl, Kateřině dáno na díl její hotových 
3 zl, Anně též dáno na její díl 1 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Dřímalového za g[runt] 6 zl. Z toho dáno Kateřině na díl její   
4 zl, k ruce Jeho [Mil]osti Páně po s[irotku] zběhlým přijato  
1 zl, Anně dáno na díl její 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Janíkova 
za g[runt] na místě Václava Dřímalova 1 zl. Martinovi dáno na 
díl Anny mateře jeho ten 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry 
Jankova za grunt 1 zl. Ten přijal Martin na díl Anny mateře 
jeho. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry 
Jankového za grunt 1 zl. Přijal jej Martin na díl Anny mateře 
jeho. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry 
Jankového za grunt 1 zl. Přijal jej Martin na díl mateře své. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jíry 
Janíkového za grunt 1 zl. Ty přijal Martin Rabáků na místě 
Anny mateře své. 
   NB. Ten statek rozdíly spraviti, co po zběhlých sirotcích 
náleží pánu. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jíry Janíkového 
za grunt přijato 1 zl. Ten jest přijat k ruce panské po 
sirotcích zběhlých. 
 
   Vyhledalo se, že Martin Rabák po smrti Jíry bratra svého 
vinohradu Pomykalky, ze kterýž do tohoto statku ještě 14 zl 
doplatiti se mělo, se ujal a týž vinohrad Mackovi Starého 
prodal. Pročež z toho vinohradu týž Macek Starého do statku 
tohoto platiti má těch 14 zl. 
   Od Macka Starého za vinohrad Pomykalku za rok 1614 přijato 
1 zl. 
   Od Jana Vachalce na místě Duška Slováčkového za Šumbergk 
přijato 2 zl. 
              f 24a 
   Jakubovi Smyslíkovi na díl Kateřiny manželky jeho dáno  
2 zl. 
   K ruce panské po sirotcích zběhlých přijato 1 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Jíry Janíkového 
přijato za grunt 1 zl. 
   Od Macka Starého za vinohrad Pomykalku za rok ut s[upr]a 
přijato 1 zl. 
   Od Jana Vachalce za vinoh[rad] v Šumbercích 2 zl. 
   Z toho vydáno jest Jakubovi Smyslíkovi na díl Kateřiny 
manželky jeho 2 zl a k ruce Jeho [Mil]osti Pána obráceno jest  
2 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Jíry Janíkového přijato 
za grunt peněz ročních 1 zl. 
   Od Macka Starého za vinohrad Pomykalku 1 zl. 
   Od Jana Vachalce za vinoh[rad] v Šumbercích 1 zl. 
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   Z toho dáno Jakubovi Smyslíkovi na díl Kateřiny manželky 
jeho 2 zl a k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácen 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových od Jíry Janíčkova 
přijato za grunt 1 zl. 
   Od Macka Starého za vinohrad Pomykalku 1 zl. 
   Od Jana Vachalce za vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
   Z toho dáno Jakubovi Smyslíkovi 2 zl a k ruce JM Páně 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry 
Janíčkova za grunt 1 zl. Z toho dáno Jakubovi Smyslíkovi 15 gr 
a k ruce JMP 15 gr. 
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              f 27a 
11 Sirotci nebožt[íka] Martina Škořupového 
 
   Jest jich patero, Jíra, Matěj, Mikuláš, Pavel, Zuzanna a 
Kateřina mateř jejich šestá. Jíra, Matěj, Pavel sou ženatí a 
vdaný, Mikoláš ten při mateři svej bez proměnění stavu svého 
při ní zůstává. 
   Vyhledalo se těm sirot[kům] spravedlnosti, a to takto: 
   Na gruntě Jíry Sovky podle knih purgkrechtních 80 zl. Na to 
j[es]t do letha [15]93 vyšlejch 16 R a zadržel za letho [15]93 
2 zl. A ostatek 74 zl se s toho gruntu platiti má od letha 
[15]94 při Vánocích po 4 zl. 
   Více těm sirot[kům] náleží vinohrad v hoře Šumberku  
v 54 zl. 
   Item týž jim náleží za dobytek, šaty a jiné svršky, též 
obilí 16 zl. 
                      Summa toho všeho 150 zl, s toho se snímá 
za dluh 2 zl 9 gr 3 ½ den. Dělíc tu summu na těch šest dílů, 
přijde na každého po 24 zl 18 gr 2 ½ den. 
              f 27b 
   Na to sou přijali na díly své toto: 
   Item Pavel ten jest ujal vinohrad napřed psaný a na něm 
sobě srazil 23 zl 10 gr 2 ½ den, a tele za 1 zl. A tak 
dopláceti má jiným sirot[kům] 30 zl 11 gr 4 ½ den. 
   Item Kateřina, mateř těch sirot[ků], přijala na díl svůj   
4 ½ zl. 
   Item Matějovi vydáno tele jedno za 1 zl. 
   Item Zuzanně šatů a krávu za 7 zl. 
   Item Mikulášovi 3 měřice obilí za 1 zl 15 gr. 
   A při právě zůstává hotových 16 zl. 
 
   Letha 1594 vyhledáno, že jest Pavel, bratr těch sirotků, za 
vinohrad v Šumberku položil podle sečtení 8 zl. Ty jest 
přijala Kateřina, matka těch sirot[ků]. 
   Týž Pavel koupil od Zuzanny sestry své dílu jejího 15 zl, 
ty sobě dotčený Pavel na témž vinohradě v Šumberku srazil. 
   Item Matějovi dáno z těch hotovejch, co ku právu položeno 
j[es]t, 8 zl. A tak při právě toliko 8 zl zůstává. 
   Těch zadržalejch 2 zl položil Jíra Sovků. Ty přijal Matěj 
na díl svůj 2 zl. 
              f 28a 
   Letha [15]94 přijato od Jíry Sovky za grunth peněz 
purgkrechtních do truhlice 4 zl. 
   Letha [15]94 položil Pavel, bratr těch sirot[ků], dvojích 
peněz sirotčích po 2 zl – 4 zl. Z toho dáno mateři napřed 
psaných sir[otků] 4 zl, více dáno Matějovi na díl jeho 3 zl   
8 gr. 
   A od spravování novejch rejst[er] dáno Václavovi Letovskému 
22 gr. 
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   Letha [15]95 přijato od Jíry Sovky za grunth půl peněz     
2 zl, ostatek o svatým Václavě [15]96 dáti má. Ty 2 zl sou 
dány Mikulášovi napřed psané[mu] na díl jeho. 
   Letha [15]96 přijato od Jíry Sovky za grunt peněz 6 zl. 
Z toho dáno Matějovi na díl jeho 4 zl. 
   Téhož letha přijato od Pavla Škořupa za vinohrad 2 zl. 
   Kateřině mateři dáno na díl její 2 zl. 
   Letha [15]97 položil Jíra Sovků za grunth 4 zl. 
   Téhož letha [15]97 přijato od Pavla Škeřupa za vinohrad 
ostatních 2 zl. 
   Z toho dáno mateři na díl její 2 zl, Matějovi na díl jeho 
dáno 3 zl, Mikolášovi též dáno na díl jeho 3 zl. 
   Letha 1598 přijato od Jíry Sovkového za grunt 4 zl. Z toho 
dáno Matějovi na díl jeho 2 zl, Mikulášovi též dáno 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Martina 
Kvašovského za grunt 4 zl. Ty sou vydány Mikulášovi na díl 
jeho. 
   Letha 1600 za fojta Martina Klimšového přijato od Martina 
Kvašovského za grunt 4 zl. Ty sou vydány Mikulášovi na díl 
jeho. 
             f 28b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina 
Kvašovského za grunt 2 zl. Ty sou vydány Mikulášovi na díl 
jeho. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina 
Kvašovského za grunt 3 zl. Ty přijal Mikuláš na díl svůj. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina 
Kvašovského za grunt 2 zl. Ty přijal Mikuláš na díl svůj. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina 
Kvašovského za g[runt] 4 zl. Ty přijal Mikuláš na díl svůj. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od Jana 
Kalába za grunt 2 zl. Ty přijal Mikuláš Škeřup z Lideřovic na 
díl svůj. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana 
Kalábového za grunt 2 zl. Ty přijal Mikuláš Škeřup z Lideřovic 
na díl svůj. 
   Leta 1618 za fojta Martina Vlkového od Jana Kalábového 
přijato 2 zl. Ty přijal Mikuláš Škeřupů do Lideřovic na díl 
svůj. 
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              f 31a 
12 Sirotky nebožt[íka] Kuby Kyškového 
 
   Jest jedna, Kateřina. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jíry Urbánkového   
23 zl. Ty jí jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl. O 
jiné spravedlnosti, aby kde co jmíti měli, se neví. 
 
   Letha [15]94 přijato od Kuby Kyškovýho za grunth peněz 
purgkrechtních do truhlice 4 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Kuby Kyškového za grunth peněz     
4 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Jíry Urbanovýho 4 zl. Z toho dáno 
Kateřině na díl její 1 zl 15 gr. 
   Letha 1598 přijato od Jíry Urbanového za grunt 4 zl. Z toho 
vydáno za dluh otce jejich, kterýž se na regimenu při 
spravování register našel, 6 zl 13 ½ gr. Ten dluh má se při 
vydávání peněz na díly ze všech dílů porážeti. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového dáno Kateřině 
z hotových peněz na díl její 1 zl 15 gr. 
   Letha 1601 za fojta Tomkového přijato od Jíry Urbanového za 
grunt 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového za grunt od Urbanového 
Jíry 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového dáno Kateřině na díl 
její 2 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův 
sirotčích vyšlé spravedlnosti tohoto sirotka, kteráž na dluhu 
za Jeho [Mil]ost Pánem zůstávala 7 zl 8 gr 5 ½ den. Ty sou 
vydány Kateřině na díl její. 
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              f 32a 
13 Sirotci nebožt[íka] Bartoně Kyškového 
 
   Jest jeden, Anka. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Jíry Urbanového, 
tak jakž jí nebož[tík] Kuba Kyšků strejc její odkázal 5 zl. Ty 
se jí pokládati mají při Vánocích od letha [15]95 po 1 zl. 
   A jinde aby kde jakou spravedlnost míti měla, se neví. 
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              f 33a 
14 Sirotci nebožt[íka] Hynka Křižanové[ho] 
 
   Jest jich pěth, Jíra, Martin, Jan, Václav, Mikuláš a 
Kateřina mateř jejich šestá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně, a to takto: 
   Item na gruntě Jana Hynkova, bratra jejich 192 zl. 
   Item na vinohradech 150 zl. 
   Item za víno, dobytek, obilí prodané přijato na právo 72 zl 
27 gr. 
   Summa toho všeho 423 zl 6 gr. Z toho se za dluhy 
sráží 8 zl 8 gr, a tak zůstává čistého statku 414 zl 4 1/2 gr. 
Dělíc tu summu na šest dílů, přijde na každý díl 69 zl         
4 ½ gr. 
 
   S toho vydáno toto: 
   Item Kateřině, těch sirot[ků] mateři, dáno 5 zl 22 ½ gr a 
vinohrad v dolní Šumbercích přijala v 70 zl. Pars 75 zl  
22 ½ gr. A tak přes díl svůj převzala 6 zl 18 gr. 
   Item Jírovi odvedeno vinohrad horní i z grefty v Šumberku 
v 60 zl. Více na svršcích a dobytku přijal 13 zl 7 ½ gr. Pars 
73 zl 7 ½ gr. A tak převzal přes díl svůj 4 zl 3 gr. 
              f 33b 
   Item Martinovi dáno na díl jeho vinohrad v Pomykalce horní 
ve 20 zl. 
   Též jest jemu dáno včely a i co se utratilo, když ho 
hledali, 1 zl 7 ½ gr. 
   A tak jemu dodati dílu jeho přijde 47 zl 27 gr. 
   Item Janovi dobytku, včel a obilí vydáno za 13 zl 28 gr     
3 den. Dodati jemu přijde 55 zl 6 gr ½ den. 
   Item Václavovi vydáno 2 zl 7 ½ gr. Dodati jemu přijde 66 zl 
27 gr. 
   Item Mikolášovi dáno jemu včely v 22 ½ gr. Dodati dílu jeho 
se má 68 zl 12 gr. 
   Učiní toho všeho, což se podle vejš psaného poznamenání a 
bedlivého vyhledání těm nápadníkům dodati dílů jejich se má, 
237 zl 12 gr. 
 
   Na to mají na níže psaných osobách toto: 
   Item na gruntě Jana Hynkova bratra jeho 192 zl. Z toho sobě 
Jan srazí dílu svého 55 zl 6 gr. A tak bratřím svejm dopláceti 
má, jakž zápis knih purgkrechtních ukazuje, 136 zl 24 gr. 
   Převzatejch peněz na mateři těch sirot[ků] 6 zl 18 gr. 
   Na Jírovi bratru svém 4 zl 3 gr. 
   Na Vaňkovi Sedalovi v Kněždubě 3 zl 15 gr. 
   Při právě do letha [15]93 vyšlejch 31 zl 21 gr. 
              f 34a 
   Mikoláš ten umřel, spravedlnost jeho na Martina, Václava, 
bratry jeho neženatý připadla. A tak již Martin a Václav toho 
dílu každej i po tom bratru zemřelém jmíti mají toto: Martin 
82 zl 3 gr, Václav 101 zl 3 gr. 
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   Co se mateři dotejče, poněvadž jest ona dílem byla vybyta a 
také jest přijmouce vinohrad a jiné věci, zemřela. Což tak po 
ní toho zůstalo, mají se tím zděliti a co na tyto sirot[ky] 
přijde, to se má do těchto rejster vložiti. 
   Letha [15]94 přijato od Hynka za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Více od téhož Jana přijato zadržalejch peněz 4 zl. 
   Z toho dáno od vkladu do rejster Václavovi písaři 1 zl     
15 gr. 
   Téhož letha [15]94 přijato od Jíry převzatejch peněz, jakž 
napřed dotčeno 4 zl 3 gr. 
   Letha [15]95 přijato od Jana Hynkového za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Ty sou dány Václavovi na díl jeho. 
   Václavovi dáno na díl jeho 6 zl a Martinovi též dáno 3 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Hynka za grunt peněz 
purgkrechtních 9 zl. Z toho dáno Václavovi na díl jeho 6 zl, 
Martinovi též dáno na díl jeho 3 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Jana Hynka za grunth 6 zl. Z toho 
dáno Martinovi 3 zl a Václavovi 3 zl. 
              f 34b 
   Letha 1598 přijato za g[runt] od Hynkového Jana 6 zl. 
   Mateř těch sirotků zemřela a majíc vinohrad v dolních 
Šumbercích na díle svém v summě 70 zl přijatý, ten vinohrad na 
Jíru, Jana, Václava a Martina, syny její vlastní, připadl, 
dostane se každému dílu jeho z toho vinohradu po 17 zl 15 gr. 
A ten vinohrad prodán Václavovi bratru jejich, kterýž má 
platiti od letha [15]99 po 3 zl. 
   A jakž ta mateř byla povinna sirotkom svým peněz převzatých 
položiti, jakž napřed položeno jest, 6 zl 18 gr, ty peníze 
Martin a Jíra odpustili a má se jim na dílech jejich porážeti. 
   Letha 1598 dáno Martinovi na díl jeho 5 zl 27 ½ gr a 
Václavovi též dáno na díl jeho 3 zl 20 ½ gr. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana 
Hynkového za grunt 6 zl. Z toho dáno Martinovi na díl jeho  
3 zl, Václavovi též na díl jeho dáno 3 zl. 
   Též přijato od Václava za vinohrad nápadu ut s[upr]a 3 zl. 
Ty přijali Jíra 1 zl, Jan 1 zl a Martin 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Hynkového za grunt 3 zl. Ty přijal Martin na svůj díl. 
   A jakož náleželo Václavovi dílu jeho i po Mikulášovi, 
bratru jeho zemřelém, mimo prvnější vydání jeho 72 zl 11 gr, 
ty peníze prodal Janovi bratru své[mu] za hotové peníze. A tak 
on tu díl svůj zouplna vyzdvihl. 
   Janovi tak náleželo dílu jeho po mateři, jakž nahoře 
dotčeno, na vinohradě v Šumberku mimo prvnější vyzdvižení 
dovzíti ještě 16 zl 15 gr, ty sobě na gruntě svém porazil. A 
tak Jan nemá platiti za grunt nežli toliko po 3 zl. 
   Od Václava za vinohrad přijato, jakž ut s[upr]a psáno 2 zl. 
Z toho přijal Martin 1 zl a Jíra též přijal 1 zl. 
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   Letha 1600 za fojta Jana Tomkového Martin prodal svou 
spravedlnost Janovi bratru své[mu], což jemu na jeho gruntě  
náleželo, sumy 55 zl 4 gr za hotových 16 zl 17 ½ gr. A tak    
z gruntu díl svůj vyzdvihl. 
   NB. Jakož náleželo Janovi Hynkovému nápadu po mateři jeho 
summy na Šumberku 17 zl 15 gr, ty jest Jan Václavovi pustil a 
on zase na gruntě jeho. 
             f 35a 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava za 
vinohrad v Šumberku 2 zl. Z toho vzal Jíra 1 zl, Martin 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Václava 
Hynkova za Šumberk 1 zl. Z toho dáno Jírovi 15 gr a Martinovi   
15 gr. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Hynkova za vinohrad 2 zl. Z toho vzal Jíra 1 zl a Martin též    
1 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše 
Tomkového na místě Václava Hynkova za vinoh[rad] Šumberk 2 zl. 
Z toho dáno Václavovi Škrachovi po Markétě manželce jeho, 
někdy Martina Hynkového [poněvadž ona jej předědila i dítky 
jeho a všecka spravedlnost jeho na ni připadla] 1 zl a na 
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hynkového do truhlice dáno 1 zl. 
   Letha 1608 přijato za fojta Jana Hynkového od Mikuláše 
Hynkového[!] za Šumberk, které položil Mikuláš Tomků 2 zl. Ty 
přijal Václav Škrášek na díl manželky své. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Mikuláše 
Tomkovýho za vinohrad Šumberk 2 zl. Ty přijal Vácslav Škrachů 
na díl manželky své. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Mikuláše 
Tomkového za Šumberk 2 zl. Ty přijal Václav Škrach na díl ženy 
své. 
   A Mikuláš Tomků srazil sobě na díl Doroty manželky své, 
která měla Václava, na Šumberku svém 17 zl 15 gr. A tak bude 
za něj ještě dlužen platiti 17 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Mikuláše 
Tomkového za Šumberk 2 zl. Ty jsou odvedeny do statku Jíry 
Hynkového. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Mikuláše 
Tomkového za Šumberk přijato 1 zl 15 gr, více doložil za týž 
vinohrad 15 gr. Vácslavovi Škrachovi na díl manželky jeho dáno 
2 zl. Zůstává se jemu ještě dodati 6 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Tomkového 
přijato za vinohrad v Šumberku 2 zl. Vydány sou Václavovi 
Škrachovi. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Tomkového za 
vinoh[rad] v Šumberku přijato 1 zl. Ten přijal Václav Škrach. 
              f 35b 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Mikuláše 
Tomkového za vinohrad v Šumberku 2 zl. Ty přijal Václav 
Škrach. 
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              f 38a 
15 Sirotky nebožt[íka] Matěje Knápka 
 
   Jest jich sedmero, Martin, Václav, Jíra, Staněk, Mikoláš, 
Matouš, Tomáš. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto: 
   Item na gruntě Bartoše Husáka 120 zl. 
   Item na vinohradě v Šumberku, kterej drží Jan, syn Jíry 
Husáka 80 zl. 
   Item na druhém vinohradě Pomykalce Jírovi Knápkovému 
prodaným 12 R. 
   Item na třetím vinohradě Janovi Petrovskému prodaným za   
100 zl. 
           Summa toho 312 zl, z toho dáno na dluhy 14 zl 1 gr. 
A tak zůstává k rozdílům 297 zl 29 gr. Dělíc tu summu na těch 
sedm dílů, dostane se na jeden každej díl po 42 zl 17 gr. 
 
   Na to jest do letha [15]93 s toho gruntu a vinohradů výš 
psaných přijato toto: 
   Item z gruntu Bartoše Husákova i s těmi 6 zl Pinkusovi 
Židovi do Strážnice za Martina sirotka výš psaného spravenými 
24 zl. 
   Item z vinohradu Jana syna Jíry Husákova 6 zl. 
   Item z vinohradu Jana Petrovského 16 zl. 
              f 38b 
   A ještě od letha [15]93 dopláceti se má toto:  
   Item z gruntu Bartoše Husáka 96 zl. Na to j[es]t letha 
[15]93 při Vánocích zadržel 4 zl a ostatek od letha [15]94 
pořadně platiti má po 4 zl. 
   Item na vinohradě Jana Petrovskýho též dopláceti se má od 
letha [15]93 při Vánocích po 4 zl – 84 zl. 
   Též na vinohradě v Šumberku Jana Jíry Husákového dopláceti 
zůstává od letha 1593 při Vánocích po 3 zl – 80 zl. 
 
   S toho napřed psaného příjmu na díl Martina dáno Pinkusovi 
Židu do Strážnice 6 zl. Též více dáno Martinovi 8 gr. 
   Item Václavovi, synu nebož[tíka] Knápka, dáno 4 zl 23 gr. 
   A mimo to vydání zůstává hotovejch při právě 34 zl 29 gr. 
   A tak Václavovi dílu ještě se dodati má 37 zl 24 gr a 
Martinovi 42 zl 9 gr. 
   Jíra, Staněk, Mikoláš, Tomáš a Matouš ti na díly své ještě 
nic nevzali. 
 
   Letha [15]94 přijato od Bartoše Husáka za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
   Více od něho přijato zadržalejch peněz za grunth 3 zl. 
   Více přijato od Jana Husáka za vinohrad 3 zl. 
   Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu do rejster 
novejch 1 zl 24 gr 6 den. 
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              f 39a 
   Téhož letha dáno Majerovi Židu, zeti Jozefa Vlacha do 
Strážnice 1 zl. 
   Letha [15]95 přijato z gruntu Bartoše Husáka 4 zl. Z toho 
dáno Václavovi na díl jeho 2 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Václava Ožeha za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Václava Ožehy za grunth 4 zl. 
   Téhož letha přijato od Jana Husáka 2 zl. 
   Téhož letha přijato od Václava Štětiny za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1598 přijato od Václava Ožehy za grunt 4 zl. 
   Též přijato od Jana Husáka za vinohrad 2 zl. Z toho dáno 
Václavovi na díl jeho 2 zl. 
   Též přijato od Václava Štětiny za vinohrad 4 zl. 
 
   Jakož Jírovi, Tomášovi, Matoušovi a Mikulášovi náleželo 
každému dílu jeho po 42 zl 17 gr, což učiní všeho 170 zl 8 gr, 
taková spravedlnost jakožto po zběhlých na J.M.Pána jest 
obrácena. Z níž jest k ruce panské hotových peněz vyzdviženo  
23 zl 4 gr 2 den a nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Vítka Šimkového 
na vyšlou spravedlnost jejich odvedeno 7 zl 23 gr 5 ½ den. 
Ostatek totiž summy 139 zl 10 gr k ruce J.M.Páně po letech se 
vyzdvihovati má od letha [15]99 po 1 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Václava 
Ožehového za grunt 4 zl. Zůstávají při ouřadu. 
   Též přijato od Jana Husáka za vinohrad 2 zl. Z toho k ruce 
J.M.Páně vyzdviženo po s[irotku] zběhlým 1 zl. 
   Též přijato od Václava Štětiny za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Vachového z Radějova za vinohrad na místě Jana Husáka 2 zl. 
Z toho dáno k ruce J.M.Páně po s[irotku] zběhlým 1 zl. 
   Václavovi dáno na díl jeho 2 zl. 
   Od Doroty Štětinky přijato za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány 
Staňkovi na díl jeho. 
              f 39b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana 
Vachového z Radějova za vinohrad 1 zl. 
   Staňkovi dáno na díl jeho peněz hotových 3 zl. 
   Václavovi též dáno hotových peněz 2 zl. 
   Od Václava Hynkového za grunt přijato 2 zl. Ty přijal 
Staněk na díl svůj. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Hynkového za grunt 1 zl. Ten vydán Václavovi na díl jeho. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Hynkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Staňkovi na díl jeho 1 zl 
a Václavovi 1 zl. 
   Od Jana Vachového z Radějova za vinohrad přijato 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Hynkového za grunt 4 zl. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho. 
   Od Fejtle Žida přijato za vinohrad na místě Jana Vachového 
z Radějova 1 zl 15 gr. Ty sou vydány Václavovi na díl jeho. 
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   Od Jana Kabáta za vinohrad na místě Štětinky přijato 5 zl. 
Z toho dáno Jírovi z milosti jakožto po s[irotku] zběhlé[m] 
z poručení pana ouředníka 2 zl 15 gr, Staňkovi též dáno na díl 
jeho 2 zl 15 gr. 
 
   Václav sirotek zemřel a dílu svého nedobraného odemřel  
26 zl 1 gr 1 den. Ta spravedlnost připadla na Staňka, Jíru, 
Matouše a Tomáše, bratry jeho vlastní, přijde na každého toho 
nápadu po 6 zl 7 gr 5 ½ den. 
   Jakož zůstávalo na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlé 
spravedlnosti 6 zl, ta jest z dluhu panského jakožto po 
s[irotku] zběhlým poražena. Act[um] za fojta Jana Hynkového 
letha 1610. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového přijato od Mikuláše 
Knápka za vinohrad v Šumbercích na místě Fejtle Žida 1 zl      
15 gr. 
   Též přijato od Jíry Nováka za druhou polovici vinohradu 
téhož Šumbergka na místě Fejtle Žida 15 gr. 
   Vydáno jest Staňkovi Knápkovi na díl jeho 1 zl 15 gr. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Mikuláše Knápka 
za vinohrad v Šumbercích za jednu polovici přijato 1 zl. 
   Od Jíry Nováka za druhou polovici téhož vinohradu přijato 
též 1 zl. 
   Staňkovi na díl jeho dáno 1 zl a k ruce panské po sirotcích 
zběhlých vzato 1 zl. 
              f 40a 
   Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého přijato od Matěje 
Kozla za grunt ročních peněz 1 zl. Ten jest k ruce Jeho 
[Mil]osti Páně vzat po sirotku zběhlém. 
   Od Jíry Nováka za vinohrad v Šumberku 1 zl 15 gr. 
   Od Mikuláše Knápka za vinohrad v Šumberce 1 zl.   
   Z toho jest vydáno Staňkovi na díl jeho 1 zl 15 gr. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od Matěje Kozla 
za grunth 2 zl. 
   Od Martina Stehlíka jinak Otruby za vinoh[rad] v Šumbercích 
na místě Jury Nováka 15 gr. 
   Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně, totiž 2 zl     
15 gr. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového od Matěje Kozla 
za grunt přijato peněz ročních na JM Pána 1 zl. 
   Novák připověděl položiti 3 zl. 
   Od Jana Rudeckého za vinohrad v Šumberku 1 zl. Ty 2 zl jsou 
obrácené na JM Pána po s[irotcích] zběhlých. 
   Od Mikuláše Knápka za vinohrad v Šumberku 1 zl. 
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              f 43a 
16 Sirotky nebožt[íka] Macka Juríkova 
 
   Jest jich šestero, Jan, Martin, Václav, Jíra, Dorota, 
Kateřina a Anna mateř jejich sedmá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na Anně mateři jejich podle 
zápisu knih purgkrechtních 24 zl. Macek Zajíček má platiti. 
A již platí vinohrad Mariana Zajíčková.  
   Ty jim jíti mají, když Pinkus Žid do Strážnice svou 
spravedlnost vyzdvihne, při Vánocích pořadně po 2 zl. 
(Poznámka po straně: Pinkus Žid vybral.) 
   Více těm sirot[kům] spolu i z mateří náleží na vinohradě 
v Šumberku, kterej Jan jeden s těch sirot[ků] koupil, 50 zl, 
kterýž platiti má od letha [15]94 při Vánocích pořadně po     
2 zl. Rukojmě za očištění gruntu Jíra Šustalů, Jíra Hynků, 
Martin Duchka Fráňového a Mikoláš Zajíček, a za vinohrad Urban 
Syrový, Jan Vávrů, Jíra Slováků S.R.S.N. 
 
   Letha [15]94 přijato od Václava Jana Klimšovýho za grunth 
peněz purgkrechtních 2 zl. 
   Více přijato od Jana, bratra těch sirotků, za vinohrad  
3 zl. 
   Více přijato za vinohrad od Mikuláše 3 zl. 
   Těch všech 8 zl vydány Pinkusce Židovce na dluh její. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Juríkového za vinohrad 1 ½ zl. 
Z toho dáno mateři těch sirotků na díl její 15 gr. 
   Od Mariany Zajíčkové přijato za vinohrad 1 zl. 
              f 43b 
   Letha [15]97 přijato od Studénky z Lideřovic za vinohrad   
3 zl. 
   Od Mariany přijato za vinohrad 2 zl. 
   Téhož leta [15]97 ten vinohrad v Šumberku, kterej Marijana 
dopláceti jměla, jest prodán Matějovi Pišťákovi za summu  
50 zl, kterej platiti má od leta [15]98 po 3 zl. R[ukojmě] 
z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan 
Mikolášových, Jan Pavlíků, Jan Bartoně Křižanových SRSAN. 
   Dáno Anně mateři na díl její 1 zl. 
   Letha 1598 přijato od Jana Studénky z Lideřovic za vinohrad 
3 zl. 
   Též přijato od Macka Pišťáka za vinohrad 3 zl. 
   Z toho dáno dluhu otce jejich do peněz jiných sirotkuo, 
kterýž se podli regimenu a spravování nových register našel   
5 zl 25 gr 2 den. Ten dluh má se ze všech díluo porážeti. 
   Téhož leta dáno Ance mateři na díl její hotových peněz  
3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Macka 
Pišťáka za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato od Macka Liškového na místě Jana Studénky za 
vinohrad v Šumberku 3 zl. Z toho dáno Ance mateři na díl její   
1 zl. 
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   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato za vinohrad 
od Martina Liškova 3 zl. 
   Od Matěje Pišťáka též přijato 2 zl. 
   Václavovi dáno když nemocen byl 1 zl. 
   Anně mateři dáno na díl její 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Pinkusky 
Židovky přebraných peněz 1 zl 22 ½ gr. 
   Od Václava Klimšového za grunt 1 zl. Ten jest dán Anně 
mateři na díl její. 
   Více dáno Anně hotových peněz 1 zl. 
              f 44a 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Macka Pišťáka 
za vinohrad 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Klimšového za grunt 15 gr. 
   Anně mateři dodáno ostatek dílu jejího 2 gr 5 den. 
 
   Sečtení tohoto statku, co komu od letha 1602 náleží: 
   Anně mateři dodati dílu jejího mimo prvnější vydání 5 zl    
6 gr 3 den. 
   Janovi mimo prvnější vydání a což jest z vinohradu Martina 
Liškového vyzdvihl, i po bratru a sestře jeho zemřelých 16 zl  
2 gr 1 den. 
   Martinovi dílu otcovského i po bratru a sestře jeho 
zemřelých 23 zl 17 gr 1 den. 
   Václavovi dílu otcovského i po bratru a sestře jeho 
zemřelých 23 zl 17 gr 1 den. 
   Kateřině dílu otcovského i po bratru a sestře její 
zemřelých 23 zl 17 gr 1 den. 
                  Summa toho 93 zl. 
   Ta summa se nachází na těchto věcech: 
   Na gruntě 32 Václava Klimšového 20 zl 15 gr. 
   Na vinohradě Martina Liškového v Šumberku 26 zl. 
   Na vinohradě Macka Pišťáka v též hoře 35 zl, placením od 
letha 1603 podle ourody po 3 zl. 
   Hotových v truhlici za předešlých leth vyložených 12 zl    
12 gr 6 den. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového dáno Anně mateři na díl 
její 1 zl 6 gr 3 den. 
   A Martinovi Liškovýmu ostatek dílu svého na vinohradě 
v Šumberku prodala, totiž 4 zl. A tak ona díl svůj zouplna a 
docela vyzdvihla. 
   Janovi též dáno na díl jeho 1 zl 2 gr 1 den. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Klimšového za grunt 1 zl 15 gr. 
   Jakož náleží Janovi Hlavatých na vinohradě v Šumbercích 
Martina Liškového 15 zl, ty jest prodal témuž Martinovi 
Liškovýmu za hotových 3 zl. 
   Od Macka Pišťáka přijato za vinohrad 1 zl 15 gr. 
   Kateřině dáno na díl její na koupení kožicha 2 zl. 
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   Václavovi dáno na šaty 15 gr. 
              f 44b 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Klimšového za g[runt] 2 zl. 
   Od Macka Pišťáka přijato za vinohrad 3 zl. 
   Od Martina Liškového přijato za vinohrad 2 zl. 
   Kateřině dáno v nemoci na díl její 3 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového položil Martin Lišků za 
vinohrad ostatních peněz 5 zl. Ty přijala Kateřina na svůj 
díl. 
   Od Macka Pišťáka za vinohrad přijato 2 zl. Ty přijala 
Kateřina na díl svůj. 
   Jan, Martin a Václav zemřeli a dílův svých nedobraných po 
sobě zanechali summy 26 zl 19 gr 2 den. Ta spravedlnost 
připadla na Kateřinu, sestru jejich vlastní. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Macka Pišťáka 
za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty 2 zl sou vydány Floriánovi 
Staškovýmu do Hradiště na díl Kateřiny ženy jeho. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Martina 
Navrátila na místě Macka Pišťáka za vinohrad 1 zl 15 gr. Ty 
přijal Florián Stašků do Starého města Hradiště na díl 
Kateřiny ženy své. 
   Od Urbánka lonský za rok 1609 přijato 3 zl. Přijal je 
Florián do Starého města Hradiště na díl Kateřiny ženy své. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového Kateřina pustila 
Martinovi Stehlíkovi na podsedku jeho 4 zl. Ty se jí na dílu 
jejím sraziti mají. 
   Od Martina Navrátila přijato za Šumberk 2 zl. Ty přijala 
Kateřina do Starého Hradiště na díl svůj. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Navrátila za Šumberk 3 zl. Ty přijala Kateřina do Starého 
města Hradiště. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Martina 
Navrátilíka[!] za Šumbergk 3 zl. Ty přijal Florián z Starého 
města Hradiště na díl Kateřinin. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového od Martina 
Navrátilíka za vinohrad v Šumbergku přijato 3 R. Ty přijal 
Florián Stašků z Starého města Hradiště na díl Kateřinin. 
   A což jemu z gruntu 32 náleží, což z něho posavad 
vyzdvihoval týž Florián, to se při témž gruntě vypisuje. 
   Z peněz po sirotcích zběhlých k ruce Jeho [Mil]osti Páně 
přijatých dáno jest do statku tohoto na dluh od Jeho [Mil]osti 
Pána povinný 7 zl. Ty sou vydány Floriánovi Staškovýmu na díl 
Kateřiny ženy jeho. 
              f 45b 
   Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Lišků položil 
za grunt 1 zl. 
   Od Martina Navrátila za vinohrad Šumbergk 3 zl. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Stehlík na 
místě Jíry Liškového položil za g[runt] 1 zl. 
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   Od Martina Navrátila za vinohrad v Šumbergku 2 zl. 
   Těch všech 7 zl za rok 1615 a 1616 přijatých vydáno jest 
purgkmistru a konšelům Starého města Hradiště na s[irotky] 
n[ebožky] Kateřiny, dcery po n[ebožtíkovi] Mackovi Juríkovém. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Stehlík 
položil za grunt 1 zl. 
   Od Martina Navrátila za vinohrad Šumberk 3 zl. 
   Letha 1618 za fojta Martina Vlkového Martin Stehlík položil 
za grunt, kterýž jest dán Adamovi Koliánovi 1 zl. 
 
   Jakož náleželo Kateřině, dceři n[ebožtíka] Macka Juríkova, 
v tomto statku dílu nedobraného 22 zl 21 gr 3 den, takový 
peníze po smrti též Kateřiny purgkmistr a konšelé Starého 
města Hradiště na místě sirotčím odkázali, aby Adam Vítka 
Koliánového z Starého města Hradiště takový 22 zl 21 gr 3 den 
při ouřadu v dědině Lhotě mohl sobě vyzdvihnouti. Naprotiv 
tomu zase týž Adam, což jemu spravedlnosti po otci jeho 
v Starém městě Hradišti náleží tak mnoho, jak on ve Lhotě 
vyzdvihovati má, týmuž ouřadu a konšelům staroměstským 
odvozuje, aby oni na místě sirotka vyzdvihovati mohli. 
   Na kterýžto peníze Adama Vítka Koliánovýho za rok 1617 a 
1618 za g[runt] a za vinohrad položených peněz přijal 5 zl. 
   Letha 1625 za fojta Martina Liškového týž fojt na místě 
Martina Navrátila položil jest za vinohrad v hoře Šumbercích   
3 zl. Ty 3 zl vydané jsou Matoušovi Škřivánkovi po Zuzanně 
[onen čas manželce Adama Vítka Koliánového], manželce jeho 
podle převodu svrchu psaného. 
   Více témuž Matoušovi Škřivánkovi vydáno jest z důchodův 
Jeho [Mil]osti Páně na vyšlou spravedlnost 1 m[ěřice] rži za  
1 zl 15 gr. 
   Letha 1627 za fojta Thomáše Blažkového opět jest vydáno na 
touž spravedlnost vyšlou z důchodův JM Páně dotčenému 
Matoušovi Škřivánkovi 2 m[ěřice] pšenice a 3 m[ěřice] rži za  
6 zl 19 gr 1 ½ den. 
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              f 45a 
17 Sirotkům nebožt[íka] Václava Venhledě náleží, jakž níže      
   napsáno stojí. 
 
   A jest jich štvero, Šimek, Jíra, Jan, Anna. Anna jest 
vdaná, Šimek ženatý, Jíra a Jan bez proměnění stavu svého 
zůstávají. 
   Vyhledalo se samej Anně spravedlnosti na gruntě Jana 
Venhleďového. Kromě dílu jeho sraženého, co j[es]t sobě 56 zl 
srazil a za neboštíka otce svého dluhu do Brodu zaplatil, 
ještě se jí má doplniti Anně 44 zl. 
   Na to jest jí položil 15 zl a dopláceti jí má 29 zl od 
letha [15]94 při svatým Jiří po 4 zl. 
   Jíra což jemu v dílu jeho přišlo, vzal v tomž dílu svém půl 
vinohradu v Leskové hoře v 44 zl. A mimo to má dopláceti na 
zaplacení dluhu nebožt[íka] otce svého do Brodu 6 zl. 
   Šimek což jemu dílu jeho přišlo, v dílu svém půl vinohradu 
v Leskové hoře vzal v 44 zl. A mimo sraženej díl svůj ještě 
vejš 6 zl na zaplacení dluhu otce svého do Brodu vydati 
povinnen j[es]t. 
           
   Letha [15]94 přijato od Jana Venhleďovýho za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Anně napřed psané. 
              f 45b 
   Letha [15]96 přijato od Jana Venhledě za grunth peněz, 
které Anna na díl svůj přijala 4 zl. 
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              f 46a 
18 Sirotci nebožt[íka] Vávry Pěnice 
 
   Jest jich kromě Matěje pěth, Jan, Mikoláš, Jíra, Kateřina a 
Dorota. Dorota ta jest umřela, spravedlnost její na napřed 
psané bratry a sestru její připadla. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto: 
   Item na gruntě Bartoně Roška 106 zl. 
   Item na vinohradě v Šumberku, kterej Salomina macocha 
jejich koupila, mimo díl její sraženej ještě dopláceti zůstává 
55 zl 18 gr 2 ½ den. 
   Item za kozy, též za včely a jiné svršky prodané náleží jim 
38 zl 4 gr 1 ½ den. 
                          Summa toho všeho 199 zl 22 gr 3 den. 
Z toho za dluhy nebožt[íka] otce těch sirot[ků] dáno Holomkovi 
Židu a jinejm 15 zl 2 ½ gr. 
   A tak mimo zaplacení dluhu zůstává na ty štyři sirotky   
184 zl 19 gr 6 ½ den. Dělíce tu summu na ty štyři díly, přijde 
na každej díl po 46 zl 4 gr 6 ½ den. 
 
   Na to j[es]t z gruntu a za ty prodané věci přijato na právo 
toto: 
   Z gruntu Bartoně Roškova přijato do letha 93 na právo 38 zl 
a zadržel 2 zl. 
              f 46b 
   A ostatek od letha [15]94 se těm sirot[kům] při Vánocích 
pokládati má po 4 zl. 
   Též přijato za kozy a jiné věci prodané 18 zl 10 gr. 
   A ještě na dluzích zůstává na lidech níže psaných toto: 
   Jakub Sus 15 gr dal. 
   Kašpar Hrbců za volka 1 zl dal. 
   Matěj Juríků 13 gr dal. 
   Mikuláš Hrubej 10 gr 5 den dal. 
   Kuba Kyšků 5 gr dal. 
   Oršila za prase 10 gr dal. 
   Václav Bechyně 20 gr dal. 
   Bartoš Jíry Husáka 1 zl. 
   Tomáš Matula 1 zl 24 gr. 
   Martin Jurů 28 gr dal. 
   Matěj Jiříků 2 zl 16 gr dal. 
   Ondra Klimšů 23 gr dal. 
   Jan Pěniců, strejc těch sirot[ků], dlužen za vinohrad, 
krávu, jalovici, za sýry a husy zůstává 16 zl 6 gr 4 den. 
   Salomena, macocha těch sirot[ků], zůstává zadrželých za ten 
vinohrad těm sirotkům od letha 85 osmerejch peněz, kladouce 
polovici peněz 26 zl. A ostatek platiti má [od] letha [15]94 
při Vánocích po 4 zl. 
   Více těm sirot[kům] samejm štverým, Janovi, Jírovi, 
Mikolášovi a Kateřině náleží po nebož[tíkovi] dětkovi jejich 
30 zl. 
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              f 47a 
   Ty zůstávají na gruntě Klimšového, mají se takto platiti 
letha [15]95 při Vánocích pořadně po 5 zl a od letha [15]96 
pořadně pokládati po 6 zl. 
 
   Letha [15]94 přijato od Bartoně Roška za grunth peněz 
purgkrechtních do truhlice 4 zl. 
   Více přijato od Jana Pěnice za vinohrad, krávu, jalovici   
3 zl. 
   Letha [15]94 položil Pavel Klimšů za grunth svůj, kteréž do 
truhlice s[irotčí] vložené 5 zl. 
   Více přijato za dluhy napřed psané 6 zl 15 gr. 
   Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu [do] novejch 
rejster 1 zl 16 gr. 
   Letha [15]95 přijato od Bartoně Rožka za grunth 2 zl. 
   Téhož letha dáno Kateřině na díl její 5 zl. 
   Téhož letha [15]95 přijato od Pavla Klimšového za grunth   
3 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Bartoně Rožka za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl. 
   Téhož letha přijato od Pavla Klimšovýho za grunth 6 zl. 
   Téhož letha položil Matouš Polášek na místě Jana Pěnice za 
vinohrad 7 ½ gr. 
   Kateřině na díl její dáno peněz 10 zl. 
   Janovi též dáno na šaty peněz 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Bartoně Rožka za grunth 4 zl. 
   Téhož letha [15]97 přijato od Pavla Klimšového za grunth   
6 zl. 
   Téhož letha položil Jan Jursů za vinohrad na místě Salomeny 
napřed psané 2 zl. 
   Též přijato od Poláška za vinohrad Pomykalku 15 gr. 
              f 47b 
   Letha 1598 přijato za grunt od Bartoně Rožka 4 zl. 
   Též přijato od Pavla Klimšového za grunt 6 zl. Ty přijali 
Kateřina na díl svůj 1 zl, Mikuláš 1 zl, Jíra 1 zl, Jan 2 zl, 
Martin 1 zl, neb sou je Pavlovi Klimšovému pustili z lásky. 
   Téhož letha přijato od Jana Jursova z Lideřovic za vinohrad 
2 zl. 
   Též přijato od Poláška za Pomykalku 15 gr. 
   Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 15 zl. 
   Odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost v statku 
n[ebožtíka] Ondry Martinákového po Václavovi s[irotku] zběhlým 
11 zl 5 gr 2 den. Ta spravedlnost jak jíti má, při tom statku 
se spravíš. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Bartoně 
Rožka za grunt 4 zl. 
   Též přijato od Pavla Klimšového za grunt 6 zl. 
   Též přijato od Matěje Bánovských za Pomykalku 15 gr. 
   Též přijato od Jana Jursova z Lideřovic za vinohrad 2 zl. 
   Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 5 zl. 
   Jírovi též na jeho díl dáno na koupení vinohradu 4 zl. 
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   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato z statku 
n[ebožtíka] Ondry Martinákového po s[irotku] zběhlým podle 
odvodu 2 zl. 
   Od Bartoně Rožka za grunt přijato 4 zl. 
   Jírovi dáno peněz hotových na díl jeho 10 zl. 
   Od Pavla Klimšového přijato za g[runt] ostatek 3 zl. A tak 
grunt doplacen. 
   Od Matěje Bánovského za Pomykalku přijato 15 gr. 
   Od Jana Jurského[!] z Lideřovic 1 zl. 
   Téhož letha dáno Janovi na díl jeho 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Bartoně Rožka 
za grunt 2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Ondry Martinákového podli odvodu po 
s[irotcích] zběhlých přijato 3 zl. 
   Od Bánovského náměstka přijato za Pomykalku 15 gr. 
   Janovi dáno na šaty, když se řemeslu bednářský[mu] vyučil, 
na díl jeho 6 zl. 
   Jírovi též dáno na díl jeho 4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Hynkového přijato od Bartoně Rožka 
za grunt 1 zl. 
   Mikulášovi dáno na závdanek vinohradu 6 zl. 
              f 48a 
   Vinohrad v Šumberku těchto sirotků Mikuláš Škeřupů koupil 
od Jana Jursáka z Lideřovic, aby za něj sirotkům vyplatil 
summy 48 zl 18 gr 2 ½ den, placením od letha 1603 podle ourody 
po 3 zl. Rukojmě v horenských rejstřích zapsáni sou. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Bartoně 
Rožka za grunt 3 zl. 
   Od Mikuláše Škeřupového přijato za vinohrad 1 zl. 
   Janovi dáno na díl jeho na řemeslo 3 zl. 
   Jírovi dáno na jeho díl 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Bartoně 
Roška za g[runt] 4 zl. 
   Od Mikuláše Škeřupového přijato za vinohrad 2 zl. 
   Od Bánovského jinak Václava Ranuše za Pomykalku 15 gr. 
   Mikulášovi dáno na díl jeho 4 zl. 
   Jírovi též dáno na díl jeho 2 zl. 
   Kateřině dáno na díl její 2 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše 
Škeřupového za vinohrad 1 zl. Ten přijal Jíra na svůj díl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše 
Škeřupového za vinoh[rad] v Šumbercích 2 zl. Ty sou vydány 
manželce Mikulášové do Kněžduba. 
 
   Dorotha sirotek zemřela a dílu svého otcovského po sobě 
zanechala sumy 45 zl 23 gr 3 den. Ta spravedlnost připadla na 
Kateřinu, Jana, Jíru a Mikuláše, přijde každému po 11 zl 13 gr 
2 ½ den. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového jakož Jíra zuostával za 
grunt dopláceti těmto sirotkom 25 zl, ty jest sobě na gruntě 
svém srazil. 
   Letha 1609 za fojta Martina Liškova přijato od Mikuláše 
Škeřupového dvojích peněz i za rok 1608 3 zl 15 gr. Z toho 
přijala Lida Kalouskova z Kněžduba po Mikulášovi manželu svým. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Mikuláše 
Škeřupy za vinohrad 1 zl. Přijala jej Lida Kalouskova do 
Kněžduba. 
              f 48b 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho přijato od Vácslava 
Němčanského na místě Vácslava Ranuše za vinohrad Šumbergk  
2 zl. 
   Od Mikuláše Škeřupového z Lideřovic za vinohrad 2 zl. Ty  
2 zl vydány sou Lidě Kalouskové do Kněžduba na díl Mikulášů. 
   Ty pak svrchní 2 zl od Vácslava Němčanského položený jsou 
omylem napsány, nenáleží do tohoto statku. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlka přijato od Mikuláše 
Škeřupy z Lideřovic za Šumberk 2 zl. Přijal je muž Kalouskové 
na díl Mikulášův. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Mikuláše 
Škeřupy za Šumberk 2 zl. Ty jsou vydány Kalouskové do Kněžduba 
na díl Mikulášů. 
   Téhož letha přijato od obce lhotské na dluh jejich 6 zl. Ty 
jsou vydány Janovi na díl jeho totiž 6 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového za vinohrad 
v Šumbercích přijato od Mikuláše Škeřupa 3 zl. 
   Od obce lhotské na dluh povinný přijato 5 zl. 
   Z toho dáno Lidě Kalouskové do Kněžduba 3 zl a Janovi 5 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Škeřup 
položil za vinohrad v Šumberku 3 zl. 
   Od obce lhotské na dluh přijato 6 zl. 
   Z toho dáno Lidě Kalouskové do Kněžduba 3 zl a Janovi na 
díl jeho vydáno 6 zl. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Škeřup 
položil za vinohrad v Šumberku 2 zl. 
   Od obce lhotské dluhu těmto sirotkům povinného 8 zl. 
   Těch 8 zl dáno Janovi Rukovi na díl jeho a Jurovi 
Rohateckýmu na místě Lidy manželky jeho dáno 2 zl.  
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Mikuláše 
Škeřupa za vinohrad v Šumberku 3 zl. Ty sou vydané Lidě 
Kalouskové do Kněžduba. 
   Od obce lhotské dluhu těm sirotkům zaplaceno 6 zl. Ty jsou 
vydány Janovi Rukovi na díl jeho. 
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              f 50a 
19 Sirotci nebožt[íka] Matouše Pškavého 
 
   Jest jich pěth, Jan, Martin, Jíra, Kateřina, Margeta a 
Kateřina macocha jejich 6. Kateřina a Margeta ty své vůle 
užívají, Jan, Martin, Jíra ti sou malí a při mateři zůstávají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikle Urbanového 
44 zl. Na to jest jim položeno, kteréž při právě zůstávají  
6 zl a ostatek se jim pokládati má od letha [15]94 při 
Vánocích po 4 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě Pomykalce, kterouž drží Jan 
Pěniců 13 zl. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích 
po 1 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Pomykalce, kterej Kateřina 
macocha těch sirot[ků] koupila 10 zl. 
   Summa všeho což těm sirot[kům] náleží 67 zl, na 
to mají vyšlejch 6 zl. Dělíc tu summu vejš psanú na šest dílů, 
dostane se na každý díl po 11 zl 5 gr. 
              f 50b 
   Vydání na to: 
   Item Kateřina macocha těch sirot[ků] vzala na díl svůj 
vinohrad v Pomykalce v 10 zl, dodati jí přijde 1 zl 5 gr. 
 
   Letha [15]94 přijato od Martina Mikle Urbanovýho za grunth 
peněz purgkrecht[ních] dvojích 6 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Martina vejš psaného za grunth 
peněz purgkrecht[ních] 1 zl 15 gr. 
   Letha [15]96 přijato od Martina vejš psaného za grunth     
3 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Martina Pškavého za grunth 3 zl. Ty 
peníze sou všecky vydány po s[irotcích] zběhlejch, Kateřině 
mateři na díl její dán 1 zl.  
   Letha 1598 přijato za grunt od Martina Outerka 3 zl. 
   Od Martina Kvašovského za Pomykalku vinohrad 1 zl. 
   Z toho dodáno ostatek spravedlnosti Kateřině mateři jejich  
dílu po muži jejím 5 gr. 
 
   Jakož Kateřině a Markytě náleželo každej dílu jejího po 
11 zl 5 gr, což učiní všeho 22 zl 10 gr, ta spravedlnost 
jakožto po zběhlých na J.M.Pána přišla. Z níž jest k ruce 
panské na hotově vyzdviženo 4 zl a z vyšlé spravedlnosti 
poraženo 3 zl, ostatek totižto 8 zl 19 gr 5 ½ den jest 
odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Urbanového jináč 
Vávry Bartoňového. A tak ti s[irotci] tu žádné spravedlnosti 
své nemají. A J.M. Pánu naposledy vyzdvihnouti přijde 6 zl  
20 gr 1 ½ den. 
 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Martina 
Úterkova za grunt 3 zl. 
   Též přijato od Martina Kvašovského za Pomykalku 1 zl. 
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   Letha 1600 za fojta Martina Vlkového[!] přijato od Martina 
Úterkova za grunt 2 R. Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Vávry 
Bartoňo[vého] podli odvodu po sirotcích zběhlých 6 R. 
              f 51a 
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Martina 
Kvašovského za Pomykalku 15 gr. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina 
Miklového za grunt 1 R. 
   Letha 1602 za fojta [Jana] Tomkového přijato od Martina 
Miklového za grunt 2 R 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina 
Miklového za g[runt] 2 R. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův na 
dluh Jeho [Mil]osti Páně povinný 6 R 12 gr 3 den. Ty přijal 
Jan na svůj díl a dáno je[mu] za to obilí. 
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              f 52a 
20 Nápadnici po nebožt[íkovi] Vávrovi Bartoňového Ance 
 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti 196 zl 8 gr 1 ½ den. 
   Na to jest vydáno podle bedlivého vyhledání a sečtení 78 zl 
a ještě se jí k doplnění dílu jejího dodati má 98 zl 8 gr       
1 ½ den na níže psaných osobách, a to takto: 
   Item na gruntě Jana Vávrového bratra jejího 4 zl 21 gr       
5 ½ den. Ty peníze sou vyšlé a za ním zadržalé zůstávají. 
   Item na vinohradě v Pomykalce, kterejž Tomáš Mahule drží   
6 zl. Ty sou též zadržalé a za ním zůstávají. 
   Item na vinohradě Pomykalce, kterejž Matěj Škořupů drží    
9 zl. Na to zadržel 4 zl a ostatek od letha [15]94 při 
Vánocích dopláceti má po 1 zl. 
   A při právě hotových bejti má 78 zl 16 gr 3 den. 
 
   Letha [15]94 přijato od Jana Vávrovýho za grunth peněz 
purgkrechtních 4 zl 21 gr 5 ½ den. 
   Téhož letha [15]94 položil Matěj Škořupů na zadržalé peníze 
za vinohrad 2 zl. 
   Těch všech 6 zl 21 gr 5 ½ den dány Ance napřed psané. 
   Letha [15]96 položil Matěj Škořup za vinohrad, kteréž Anka 
přijala 10 gr. 
   Téhož letha dáno Ance na díl její na vyšlou spravedlnost   
5 zl. 
              f 52b 
   Letha [15]94 položil Tomáš Mahule za vinohrad 1 zl. Ten 
jest dán Ance. 
   Letha [15]97 přijato od Matěje Škeřupa za vinohrad 15 gr. 
Sou dány Ance. 
   Též přijato od Tomáše Mahule za vinohrad Pomykalku 2 zl. 
Sou dány Ance na díl. 
   Více Ance dáno na vyšlou spravedlnost 6 zl. 
   Letha 1598 přijato od Matěje Škeřupového za vinohrad 1 zl. 
   Též přijato od Tomáše Mahule za vinohrad 2 zl. Ty sou 
vydány Ance na díl její do Radějova. 
   Více dáno Dorotě na vyšlou spravedlnost 4 zl. 
   Odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost na statku 
n[ebožtíka] Matouše Pškavého po Kateřině a Markytě, 
s[irotcích] zběhlých. Ta spravedlnost jak jim jíti má, při tom 
statku se spraviti moci budeš, totiž 8 zl 19 gr 5 ½ den. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Tomáše 
Mahule z Radějova za vinohrad ost[atní] 3 zl. Ty sou vydány 
Ance na díl její do Radějova. 
   Též přijato od Matěje Škeřupového za Pomykalku 1 zl. Ten 
jest vydán Ance na díl její do Radějova. 
   Též dáno Anně na vyšlou spravedlnost 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato z statku 
n[ebožtíka] Matouše Pškavého podli odvodu po s[irotcích] 
zběhlých 6 zl. Ty sou vydány Anně na díl její, které vzal Jan 
Rožků. 
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   Letha 1601 za fojta Jana Tomkova přijato od Macka 
Škeřupového za Pomykalku 1 zl. Ten přijal Jan Rošků na díl 
Anny ženy jeho. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od něho za 
vinohrad 1 zl. Ten přijal Jan Rošků z Radějova. 
   Anně dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její 6 zl. 
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              f 54a 
21 Barboře nebožt[íka] Martináka, manželka Václava Dřímalového 
 
   Náleží jí na vinohradě v Šumberku, kterejž Jan Ondry 
Pračkového drží, 19 zl. Ty jí jíti mají od letha [15]94 po    
3 zl. 
 
   Letha [15]94 položil Jan Ondry Pračkových za vinohrad 6 zl. 
Ty sou dány Barboře vejš psané. 
   Letha [15]96 přijato za vinohrad od Ondry Jana Pračkových, 
kteréž Barboře vydány sou 1 ½ zl. 
   Letha [15]97 přijato za vinohrad nahoře psaný 3 zl. Sou 
dány Barboře na díl její. 
   Letha 1598 položil Jan Ondry Pračkového za vinohrad 3 zl. 
Ty přijala Pinkuska Židovka podli odkážky Václava Dřímalového. 
Ty peníze položil Pecha Hrubého a on ostatek pokládati má. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Pechy 
Hrubého za vinohrad 3 zl. Ty zůstávají při ouřadu a sou vydaný 
Pinkusce za dluh podli odkážky ut s[upr]a. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Pechy 
Hrubého za vinohrad ostatních 2 zl 15 gr. Ty přijala Pinkuska  
1 zl a Václav Dřímalů přijal 1 zl 15 gr. 
   A tak ten statek doplacen a všecken vyzdvižen jest. 
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              f 55a 
22 Sirotci nebožt[íka] Jarolíma Němce 
 
   Jest jich dvý, Foltýn a Melichar, též mateř jejich třetí. 
Foltýn a Melichar dávno své vůle užívají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Macka Bešťáka všem 
společně 10 zl. 
   Na to jest vyšlejch a za tím Mackem zadržalé zůstávají 2 zl 
a ostatek se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po  
1 zl. 
 
   Letha [15]94 přijato od Václava Bešťáka za grunth 1 zl. 
   Více od něho přijato zadrželejch peněz 2 zl. Z toho dáno 
Kateřině mateři na díl její 2 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jarolíma Němce půl peněz 15 gr. 
Z toho dáno Kateřině, mateři těch sirot[ků], ostatních peněz  
1 zl 15 gr. A tak tu žádné spravedlnosti více nemá. 
   Letha [15]96 přijato od Matěje Bešťáka za grunth peněz 
purgkrechtních 1 ½ zl. 
   Letha [15]97 přijato od Matěje Bešťáka za grunth 1 zl. 
   Letha 1598 přijato od Matěje Bešťáka za grunt 1 zl. 
   A lonského roku [15]97 našlo se, že k ruce J.M. Páně 
vyzdviženo po Melicharovi zběhém sirotku 2 zl 15 gr. Též 
vyzdvižen ten ut s[upr]a 1 zl ostatek dílu Melicharového. A 
tak on tu spravedlnosti žádné nemá. 
   Téhož leta [15]98 dáno Foltýnovi na díl jeho 1 zl. 
              f 55b 
   Letha [15]99 za fojta Jana(!) Vlkového přijato od Macka 
Bešťáka za grunt 1 zl. Z toho vzato k ruce J.M.Páně po 
Melicharovi s[irotku] zběhlým 15 gr a ostatek dáno do truhlice 
sirotčí. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Macka 
Bešťáka za grunt 1 zl. Z toho vyzdviženo k ruce panské po 
s[irotku] zběhlým 15 gr a do truhlice vloženo na druhého 
sirotka 15 gr. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Macka Bešťáka 
za grunt ostatek 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato [a] vydáno 
ostatek dílu Foltýnovi 2 zl 10 gr. A tak díl svůj zouplna 
vyzdvihl. 
   A po Melicharovi s[irotku] zběhlým přijato 2 zl 5 gr k ruce 
J.M.Páně. A tak díl jeho zouplna vyzdvižen. 
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              f 56a 
23 Sirotci nebožt[íka] Urbana Poláka 
 
   Jest jeden, Matěj, ten při mateři své zůstává. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Štěpána Martina 
Jurového 3 zl 15 gr. Ty jemu jíti mají letha [15]96 15 gr, 
letha [15]97 při Vánocích 2 zl, letha [15]98 1 zl. 
 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Pavla 
Valentového za grunt 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Pavla 
Valentového za g[runt] 1 zl. 
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              f 57a 
24 Sirotci nebožt[íka] Jíry Kubkového 
 
   Jest jedna, Dorota, ta při mateři své zůstává.      
   Vyhledalo se jí samej spravedlnosti na gruntě Matěje Jana 
Křižanového 3 ½ zl. Ty peníze jí jíti mají, když sirot[ci] 
nebožt[íka] Martina Černého svou spravedlnost vyzdvihnou po   
3 zl. 
   Více co témuž sirot[kovi] na vinohradě v Husí hoře náleží, 
kterejž Martin Valač držel a Židu jej prodal. Toto se má 
vyhledati a vyhledajíce do těchto rejster vepsati. 
   Více tejž Dorotě náleží kráva, kterejž Macek Juráků u sebe 
má, jest povinnen takovou krávu dotčenej Dorotě, když ji 
potřebovati bude, vydati.  
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              f 58a 
25 Nápadníci po nebožt[íkovi] Martinovi Černém 
 
   Zuzanně a Anně náleží [na] gruntě Matěje Jana Křižanového 
53 zl. Na to jest vyšlejch i z zadržalejmi 18 zl 15 gr a 
ostatek se jim dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po   
3 zl - 34 zl 15 gr. 
   Více jim náleží na vinohradě v hoře Pomykalce 20 zl, sou 
vyšlé. 
   Více jim náleží na druhém vinohradě v Pomykalce, kterejž 
Václav Semijanů drží, 15 zl. 
   Na to jest vyšlejch 13 zl 5 gr a ostatek od letha [15]94 a 
letha [15]95 položiti má 1 zl 25 gr. 
   Z toho dáno za dluhy nebožt[íka] Martina Černého 4 zl  
18 gr. 
   Zůstává jim všeho 83 zl 12 gr. Dělíc na dva díly, dostane 
se na jeden díl po 41 zl 21 gr. Na to mají na oba díly 
vyšlejch 47 zl 2 gr. 
              f 58b 
   Vydání z toho: 
   Anka přijala na díl svůj 8 zl. A tak jí k doplnění dílu 
jejího dodati přijde 33 zl 21 gr. 
   Item Zuzaně dáno 20 zl. Dodati jí k doplnění dílu jejího   
21 zl 21 gr. 
           Učiní toho všeho, což se napřed psaným 
nápadníkům na díly jejich doplniti má 55 zl 12 gr. 
 
   Na to mají na níže psaných osobách toto: 
   Na gruntě Matěje Jana Křižanového 34 zl 12 gr. 
   Na Václavovi Dřímalovi 1 zl 25 gr doplaceno. 
   A při právě hotovejch býti má 19 zl 2 gr. 
 
   Letha [15]93 a [15]94 přijato od Matěje Jana Křižanového za 
grunth jeho 6 zl. Sou do truhlice vloženy. 
   Více položil Václav Semijana ost[atek] 1 zl 25 gr. Z toho 
dáno Anně na díl její 1 zl 25 gr. 
   Více dáno Anně na díl její 2 zl a Zuzaně dáno též na díl 
její 4 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jana Křižanového za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Ty sou vydány Anně na díl její. 
              f 59a 
   Letha [15]96 přijato od Matěje Křižanového za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Sou vydány Anně na díl její. 
   Leta [15]97 přijato z gruntu Matěje Křižanových 3 zl. Ty 
jsou vydány Zuzaně na díl její. 
   Letha 1598 přijato za grunt od Matěje Křižanového 3 zl. Ty 
sou vydány Anně na díl její. 
   Více dáno Anně na díl její z vyšlé spravedlnosti 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Matěje 
Křižanového za grunt 3 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její. 
   Anně na díl její dáno z vyšlé spravedlnosti 2 zl. 
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   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Matěje 
Křižanového za grunt 3 zl. Ty sou vydány Zuzaně na díl její. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Matěje 
Křižanového za grunt 1 zl. Ten jest vydán Anně na díl její. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Macka 
Křižanového za g[runt] 1 zl. Z toho dáno Anně na díl její  
10 gr a Zuzaně 20 gr. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Matěje 
Křižanového za grunt 2 zl. Z toho dáno Anně na díl jeho[!]  
1 zl 15 gr a Zuzaně 15 gr. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Macka 
Křižanového za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Zuzaně 1 zl 15 gr a 
Anně též 1 zl 15 gr. 
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              f 60a 
26 Kateřině, nápadnici po nebožt[íkovi] Janovi Husákovi 
 
   Náleží vyšlé spravedlnosti, kteráž při právě zůstává 15 zl. 
   Dáno Kateřině na vyšlou spravedlnost 4 zl 22 ½ gr. 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového dáno z dílu 
Kateřininého Matějovi Křižanové[mu] 1 zl. Toho zlatého 
zanechal na dluh Kateřiny, kterýž se z regimenu našel. 
   Též od něho skoupeno, což ještě dodati se mělo 9 zl 7 ½ gr 
za hotových 7 zl 10 gr, kterýž přestal na Martinovi 
Valouchovým za dluh n[ebožtíka] otce jeho, což tý Kateřině ut 
s[upr]a dlužen byl a ten se dluh z regimenu našel. 
   A tak ta Kateřina tu již žádné spravedlnosti nemá. 
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              f 61a 
27 Sirotci nebožtíka Havla malého Jana 
 
   Jest jeden, Mikoláš. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Vaňka Řepy 30 zl. 
   Na to jest témuž sirotku Vaněk Řepa zadržel 5 ½ zl a 
ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při svatým Jiří 
pokládati má po 1 ½ zl. 
 
   Letha [15]94 přijato za grunth peněz purgkrechtních od 
Vaňka Řepy 1 ½ zl. 
   Téhož letha od něho přijato na zadržalé peníze 2 ½ zl. 
   Letha [15]95 přijato od Vaňka Řepy za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 1 ½ zl. 
   Letha [15]96 přijato od Vaňka Řepy za grunth peněz 1 ½ zl. 
   Letha 1598 přijato od Vaňka Řepy za grunt 1 ½ zl. Ty peníze 
položil Bartoň Křižanů. 
   Dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich, což do peněz 
sirotčích dlužen byl a z regimenu se našel, 1 zl 10 gr. Ten 
dluh má se ze všech dílů porážeti. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana 
Bartoně Křižanového za grunt 1 ½ zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Bartoně Křižanového za grunt 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Hlavatých za grunt 1 zl 15 gr. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Hlavatých za g[runt] 1 zl 15 gr. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Mikuláše 
Krakovského na místě Jana Hlavatých za grunt 1 zl. Ten jest 
vzat k ruce panské po Mikulášovi sirotku zběhlým.        

   f 61b 
   Jakož náleželo Mikulášovi spravedlnosti jeho 30 zl, ty se 
jakožto po sirotku zběhlém k ruce JM Páně obracejí. Z nichž 
jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo, totiž 12 zl  
20 gr, ostatek se po letech vyzdvihovati mají. 
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              f 62a 
28 Sirotci nebožtíka Filipa Štefkové[ho] 
 
   Jest jedna, Zuzanna a Anna mateř její druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vaška Křižanového 
8 zl 10 gr. Ty jim jíti mají, když Bartoň a Jan Husákových 
svou spravedlnost vyberou, po 2 zl. 
   O jiné spravedlnosti, aby kde co více měli, se neví. 
 
   Letha [15]96 přijato z gruntu napře[d] psaného peněz 21 zl. 
Těch 21 zl sou vydány Anně mateři. 
   Letha [15]97 přijato od Jana Kučerky za grunt 2 zl. Z toho 
dáno Zuzanně na díl její 1 zl a Anně též dáno na její díl      
1 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana 
Kučerky za grunt 2 zl. Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 zl a 
Anně též na její díl dáno 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato za grunt od 
Vávry Krkavcova 2 zl. Z toho dáno Zuzanně na díl její 1 zl, 
Anně též dáno 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Vávry Krkavce 
za grunt 1 zl. Z toho dáno Zuzanně ostatek dílu 5 gr, Anně 
macoše dodáno též 5 gr a na obec lhotskou do tohoto statku 
nenáležitě přijatých 20 gr, neb jim náleželo nežli 10 gr. 
   A tak nápad[níci] svou spravedlnost zouplna [a] docela 
vyzdvihli. 
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              f 63a 
29 Sirotci nebožt[íka] Bartoně Křižanového 
 
   Jest jich štvero, Mikoláš, Jan, Zuzanna, Anka a Kateřina 
mateř jejich pátá. Jan ten jest ve Lhotě ženatý, Mikuláš 
v Sudoměřicích u Václava švagra svého slouží, Anka ta 
v Radějově vdaná jest, Zuzanna ta při mateři zůstává. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně na gruntě Jana 
Kováře 29 zl. Na to jest vyšlejch 5 zl a ostatek se jim 
pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl – 24 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v hoře Šumberku, kterejž Vašek 
Krejčířů drží, 3 zl. Ty jim jíti mají při Vánocích, když 
sirotci nebož[tíka] Ondry Sedláka svú spravedlnost vyberou, 
též po 2 zl. 
 
   Letha [15]94 přijato od Jana Kováře za grunth peněz 
purgkrechtních 3 zl. Sou vydány Anně na díl její. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Kováře za grunth peněz 
purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho. 
   Letha [15]97 přijato od Jana Kováře za grunth 2 zl. Z toho 
dáno Ance na díl její. 
   Letha 1598 přijato za grunt od Jana Kováře 2 zl. 
              f 63b 
   Jakož Mikulášovi náleželo dílu jeho summy 89 zl, ta 
spravedlnost jakožto po zběhlým na J.M.Pána připadla. Z níž 
jest z vyšlé spravedlnosti poraženo 4 zl a hotových vyzdviženo 
k ruce panské 3 zl, ostatek, totiž 1 zl, jest odveden 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Havlova. A tak ten s[irotek] tu 
spravedlnosti žádné nemá. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato za g[runt] 
od Jana Kováře 2 zl. Ty sou vydány Janovi na díl jeho. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Kováře 
za grunt 2 zl. Ty sou vydány Jírovi Sovko[vému] na díl Anny 
ženy jeho. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Hulínského za g[runt] 1 zl. Ten jest vydán Zuzanně na díl 
její. 
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              f 65a 
30 Sirotci nebožt[íka] Jana Fryštacké[ho] 
 
   Jest jeden, Václav, ten při sestře svej ve Lhotě zůstává. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Kováře  
10 zl. Ty jemu jíti mají, když sirotci nebožt[íka] Bartoně 
Křižanových svou spravedlnost vyberou též po 2 zl. 
   Víceji témuž sirot[ku] na vinohradě v Dobrý hoře na 
Kněždubsku náleží, to se má vyhledati a vyhledajíce do těchto 
register vepsati dáti. 
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              f 66a 
31 Sirotci nebožt[íka] Jana Slováka 
 
   Jest jich dvé, Jíra a Martin. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému, a to takto: 
   Item Jírovi náleží dovzíti i s tím, což mu po nebožce 
Kateřině sestře jeho z dílu jejího připadlo, mimo prvnější 
vyzdvižení a jemu od práva vydány ještě 40 zl 18 ½ gr. 
   Item Martinovi též náleží, což mu na díl jeho po Dorotě, 
též i po Kateřině, obou dvou zemřelých sester jeho, připadlo 
mimo prvnější vyzdvižení 127 zl 25 gr. 
     Suma všeho, což Jírovi a Martinovi náleží 168 zl 13 ½ gr. 
 
   Na to mají na osobách níže psaných toto: 
   Item na gruntě Václava Křižanového 31 zl. Ty jim jíti mají, 
když sirot[ci] nebožt[íka] Ondry Martinákova svou spravedlnost 
vyzdvihnou, při Vánocích po 3 zl. 
   Item na gruntě Lukáše Haléřkovejch 13 zl. Na to zadržel  
6 zl a ostatek se jem[u] dopláceti má při Vánocích od letha 
[15]94 po 3 zl. 
   Item Matějovi Šaškovi za obilí 1 zl 18 gr dáno. 
   Na Mikulášovi Hrubým 24 gr dáno. 
   Na Tomášovi Matulovi 1 zl 7 ½ gr. 
   Též on za ručnici 16 gr. 
              f 66b 
   Item na vinohradě v Šumberku, kterejž Václav Jana 
Klimšového drží, 19 zl. Ty jim pokládati má od letha [15]94 
při Vánocích po 3 zl. 
   Item na Janovi Mackovým z Lideřovic na půl achteli 
vinohradu v Šumberku 40 zl 20 gr. Ty pokládati má od letha 
[15]94 při Vánocích po 3 zl. 
   A hotovejch při právě bejti má 60 zl 18 gr. 
 
   Letha [15]94 položil Matěj Šašků za obilí 1 zl 18 gr. 
   Téhož letha [15]94 přijato od Mikoláše Hrubého za obilí   
24 gr. 
   Ty peníze vydány Jírovi a Martinovi, napřed psaným 
nápadníkům. 
   Letha [15]94 přijato od Dobeše Žida za Václava Jana 
Klimšového za vinohrad 3 zl v Šumberku. Ty tři zl sou vydány 
Jírovi a Martinovi.  
   Jakož jest položeno, že Martinovi 1 ½ zl dáno, ty se do 
truhlice vložily. 
   Téhož letha přijato od Jana Mackovýho z vinohradu do 
truhlice 2 zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho. 
   Též dáno letha [15]95 Martinovi na díl jeho 1 ½ zl. 
   Letha [15]96 přijato od Bartoně Roška na místě Dobruše Žida   
15 gr. Ty sou dány Martinovi na díl jeho. 
   Letha [15]97 přijato od Bartoně Roška za vinoh[rad] 1 ½ zl. 
Ty sou dány Jírovi na díl jeho. 
   Též přijato za vinohrad od Jana Mackového 3 zl. 
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              f 67a 
   Letha 1598 přijato za vinohrad od Mikuláše Škeřupového na 
místě Jana Mackového 2 zl. 
   A od Bartoně Roškového syna Václava přijato 1 ½ zl. 
   Z toho dáno Jírovi na díl jeho 3 zl 7 ½ gr. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Mikuláše 
Škeřupových za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato od Bartoně Rožkového za vinohrad 3 zl. Ty sou 
vydány Jírovi na díl jeho. 
   Martinovi též dáno na díl jeho v nemoci 2 zl. 
   Jírovi dáno na díl jeho na vyšlou spravedlnost, které 
přijal od Macka Jurákového 1 zl 18 gr. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Mikuláše 
Škeřupového za vinohrad 1 zl 15 gr. 
   Od Václava Rožkového za vinohrad na místě Bartoně Rožka 
položených 1 ½ zl. Ty přijal Jíra na díl svůj. 
   Martinovi též dáno na díl jeho 1 ½ zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Roškového na místě jeho otce za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán 
Martinovi na díl jeho. 
 
   NB. Jakož Jírovi náleží dovzíti dílu jeho od letha 1601 
sumy 21 zl 4 gr, ty náleží dítěti jeho do Lideřovic, kteréž se 
tam z tohoto statku vyzdvihovati mají. 
   Vinohrad v Šumberku těchto sirotkův Jan Jursák z Lideřovic 
koupil od Mikuláše Škeřupového, aby za něj doplatil těmto 
sirotkům summy 29 zl 5 gr. A což na něm Mikuláš Škeřupů 
zaplatil, to jest Janovi Jursákovi pustil. Platiti má Jursák 
podle ourody od letha 1603 po 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina 
Roškova za v[inohrad] na místě Jursáka 1 zl. 
   Též od něho přijato za vinohrad druhou polovici na místě 
Václava Jana Klimšového 1 zl.  
   Zuostává se ještě za ten vinohrad dopláceti od letha 1605   
6 zl. 
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              f 70a 
32 Sirotci nebožt[íka] Ondry Martinákového 
 
   Jest jich štvero, Václav, Kateřina, Zuzanna, Anna a Hedvika 
mateř jejich pátá. Václav ten jest na řemesle krejčířském, 
Anna vdaná, Zuzanna ta jest umřela, Kateřina slouží u kněze 
Jana v Strážnici. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Item na podsedku Jíry Krbíka 24 zl. Na to jest do letha 
[15]93 vyšlejch 5 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích 
pokládati se má po 2 zl. 
   Item na vinohradě Jana Hynkova, kterejž drží v hoře 
Pomykalce, náleží 32 ½ zl. Na to jest položeno do letha [15]93  
4 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po   
2 zl. 
   Více jim náleží v tejž hoře na vinohradě, kterej drží 
Vyšehledě Vítek, 32 ½ zl. Na to jest jim od letha [15]93 
položeno 4 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti 
má po 2 zl. 
   Item za dvě krávy 4 zl. 
   Item za bečku vína přijato 7 zl. 
   Item na vinohradě v Šumbercích náleží jim 14 zl. Ten 
vinohrad drží Jan Leskovský. 
              f 70b 
   Ta spravedlnost s toho vinohradu těm sirot[kům] přijde, až 
nejprve sirot[ci] nebož[tíka] Pechy Čapkového od letha [15]94 
své spravedlnosti 26 zl po 3 zl vyberou, též po 3 zl. Drží jej 
Jan Hynků. 
   Item na vinohradě v hoře Šumberku, kterej drží Jan Hynků, 
náleží jim 44 zl. 
   Item na gruntě Vaška Křižanového též jim náleží 32 zl. Ty 
jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl. 
           Pars 185 zl. 
   Z toho jest zaplaceno dluhův toto: 
   Item do Koválovce za žito 3 zl 8 gr. 
   Item Janovi Rabákovi 3 zl. 
   Item od chování Václava sirotka napřed psaného podle 
poručenství nebož[tíka] otce jeho dáno 12 zl. 
   A tak zůstává mimo zaplacení dluhuov 166 zl 22 gr. Dělíce 
tu sumu na 5 dílů, přijde na každý díl po 33 zl 10 gr 2 den. 
 
   Vydání z toho: 
   Item Jan Hynkuov díl Anny manželky své na vinohradě svým 
v Šumbercích sráží 33 zl 10 gr 2 den. A ostatek 10 zl 19 gr      
5 den dopláceti má jiným sirotkům od letha [15]94 při Vánocích 
po 3 zl. 
              f 71a 
   Item Václavovi vydáno na díl jeho všeho podle sečtení 5 zl. 
A tak při právě hotovejch peněz žádnejch nezůstává. 
   Hedvika mateř těch sirot[ků] a Zuzanna umřela, spravedlnost 
jejich na Václava a Kateřinu připadla. 
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   A tak Václavovi kromě těch 5 zl prve vyzdviženejch náleží 
61 zl 20 gr 4 den. 
   A Kateřině 66 R 20 gr 4 den. 
 
   Letha [15]94 přijato od Jana Hynka z vinohradu v Šumberku a 
z vinohradu Pomykalku 4 zl. 
   Téhož letha přijato od Jiříka Krbíka za grunt i zadržalé 
peníze 5 zl. 
   Z toho Václavovi dáno na díl jeho od učení řemesla 
krejčírského 2 zl. 
  Téhož letha [15]94 přijato od Vítka Vyšehledě za grunth     
2 zl. 
  Letha [15]94 přijato od Václava Krejčířového za grunth peněz 
purgkrechtních do truhlice 3 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jíry Krbíka za grunth 1 zl. 
   Téhož letha [15]95 přijato od Václava Krejčího za grunth   
1 zl 15 gr. 
   Letha [15]96 přijato od Jíry Krbíka za grunth 3 zl. 
   Téhož letha přijato od Jana Hynkového za vinohrad 1 zl. 
   Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Macka Juráka 3 zl. 
   Z toho dáno podle poručenství nebož[tíka] otce jejich na 
kostel strážnický 8 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Macka Juráka za grunth 3 zl. 
   Téhož letha přijato od Jana Hynka za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato od Jíry Krbíka za grunt 2 zl. 
              f 71b 
   Letha 1598 přijato od Jíry Krbíka za grunt 2 zl. 
   Též přijato od Macka Juráka za grunt 3 zl. 
   Též přijato od Jana Hynkova za vinohrad ost[atních] 2 zl    
19 gr 5 den. A tak ten vinohrad zouplna doplatil. 
   Jakož Václavovi náleželo dílu jeho summy 33 zl 10 gr 2 den, 
ta spravedlnost na J.M.Pána jakožto po zběhlým jest obrácena. 
Z níž jest hotových na Pána přijato 22 zl 5 gr a ostatek 
odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Pěnice, totiž 11 zl 5 gr 
2 den. A tak ten s[irotek] tu žádné své spravedlnosti nemá. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového Margita Krbíkova 
položila za grunt 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato z gruntu Jíry 
Šavrňového 2 zl. Ty sou vydány s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry 
Pěnice podli odvodu po s[irotku] zběhlým. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jíry Šavrňova 
za grunt 1 zl. 
   Od Macka Jurákova za grunt přijato 2 zl. 
   Do statku Vávry Pěnice odvedeno podli odvodu nahoře psaného 
po s[irotcích] zběhlých 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jíry 
Šavrňového za grunt 22 ½ gr. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry 
Šavrňového za grunt 1 zl. 
   Od Macka Jurákova za rok 1602 přijato 2 zl. 
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   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry 
Šavrňového za g[runt] 2 zl. 
   Od Macka Jurákového přijato za g[runt] 3 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Bradáče za grunt 1 zl. Jsou vydány do s[tatku] n[ebožtíka] 
Jíry Krbíka za tou příčinou, že jim peníze vyšly. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Jíry Šaška přijato za 
grunt peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jíry Šaška 
za grunt 1 zl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      64 
              f 76a 
33 Sirotci nebožt[íka] Jana Klimšového 
 
   Jest jich šestero, Václav, Martin, Mikuláš, Barbora, 
Kateřina a Dorota. Václav ten jest na gruntě hospodářem, 
Mikoláš ten své vůle užívá, Barbora vdaná, Kateřina při sestře 
své zůstává a Dorota s vůlí Jeho Milosti Páně slouží. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Václava Klimšového 
bratra jejich 10 zl. Ta spravedlnost teprv jíti má [od] letha 
[15]94 při Vánocích po 2 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v hoře Pomykalce 4 zl. Ten 
vinohrad drží Martin vejš psaný, sirot[ek] po nebožt[íkovi] 
Janovi Klimšovi zůstalý. 
   Více jim náleží po nebožt[íkovi] Blažkovi Pavelkovým ujci 
jejich na vinohradě v Pomykalce, kterej drží Jíra Klimšového, 
všem společně 5 zl. Letha [15]93 na to jest položeno 15 gr a 
ostatek od letha [15]94 při Vánocích se pokládati má po 15 gr. 
 
   Letha [15]94 přijato za grunth svrchu psaný 2 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Matěje Pišťáka za grunth peněz 
purgkrechtních 1 zl. Ten jest vydán Václavovi na díl jeho. 
   Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Zajíčka 2 zl. Z toho 
dáno Václavovi na díl jeho 1 zl.  
   Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Zajíčka 2 zl. Václavovi 
na díl dáno ostatních peněz 1 zl. 
   Václavovi dáno po zběhlém si[rotku] napřed psané[m] 1 zl 
ost[atní]. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl. 
              f 76b 
   Letha 1598 přijato z gruntu Jana Nivnického 1 ½ zl. Z toho 
dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich, kterýž se z regime[nu] 
našel, do peněz sirotčích že dlužen byl 1 zl. To se má ze 
všech díluo porážeti. 
   Více vzato k ruce JM Páně po Mikulášovi zběhlým sirotku 
letha [15]97, což se mělo vypsati 2 zl 5 gr. 
   A Martinovi dáno na díl jeho z hotových peněz 15 gr. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana 
Nivnického za grunt 1 ½ zl. 
   Barboře vydáno ostatek spravedlnosti její 3 zl. A tak díl 
svůj zouplna vyzdvihla. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Nivnického za grunt 1 zl. Ten jest vydán Václavovi 
Klimšový[mu], neb jest sirotkom doplaceno. 
   Z statku n[ebožtíka] Martina Klimšového nápadu podli 
přátelské smlouvy po dítěti zemřelém, strejci jejich, jakž o 
tom doloženo jest, přijato 11 zl. Z toho dáno Dorotě na díl 
její z toho nápadu 5 zl, Mikulášovi též dáno 1 zl a na 
Kateřinu do truhlice sirotčí vloženo 5 zl. 
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   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového dáno Kateřině nápadu 
ut s[upr]a 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Bradáče za 
grunt přijato 1 zl. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Prchlíkového 
přijato za grunt peněz ročních 1 zl. 
   Leta 1617 za fojta Martina Pavlového od Martina 
Prchlíkového přijato za grunt peněz 1 zl. 
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              f 77a 
34 Sirotci nebožt[íka] Tomáše Pavelkového 
 
   Jest jeden, Margeta, ta j[es]t se vdala. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě Blažka Jurkového 
v hoře Šumberku 39 zl. Ty má bráti od letha [15]93 při 
Vánocích po 2 zl. 
 
   Letha [15]94 přijato od Blažka Jurkovýho za vinohrad 3 zl. 
Sou dány Margetě napřed psané. 
   Letha [15]96 přijato od Blažka Jurkových manželky za 
vinohrad  1 ½ zl. Ty sou dány Margetě napřed psaný. 
   Letha 1597 přijato za vinohrad od Jíry Blažkového 3 zl. 
Z toho dáno Markytě na díl její 1 ½ zl a na s[irotka] 
n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového do truhlice 1 ½ zl. 
   Letha 1598 přijato od Jíry Blaškového za vinohrad 3 zl. 
Z toho dáno Markytě na díl její 1 ½ zl a na s[irotka] 
n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového do truhlice 1 ½ zl. 
   Zuostává se vyplniti za ten vinohrad ut s[upr]a doplatiti 
ještě od letha [15]99 sumy 28 zl 15 gr. Z tý sumy náleží 
Pechovi Hrubýmu po Markytě ženě jeho 12 zl, bráti má od letha    
[15]99 po 1 ½ zl. S[irotkovi] n[ebožtíka] Ondry Pračkového 
náleží, neb ten sirotek mnoho nebral, 16 zl 15 gr, jíti jemu 
mají po 1 ½ zl od letha [15]99. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jíry 
Blažkového za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Pechovi Hrubému na 
díl Margity ženy jeho 1 ½ zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Jana 
Ondry Pračkového do truhlice 1 ½ zl. 
              f 77b 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry 
Blaškova za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Pechovi Hrubému po ženě 
jeho 1 ½ zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Ondry Pračkového dáno  
1 ½ zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Jíry 
Blažkového za vinohrad 1 ½ zl, více položil za vinohrad ½ zl. 
Z toho dáno Markytě na díl její 1 zl a na s[irotka] 
n[ebožtíka] Ondry Pračkového 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry 
Blažkova za vinohrad 2 zl. Z toho dáno Filipovi po Markytě 
ženě jeho 1 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Ondry Pračkového 
dáno 1 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Blažkova 
za vinohrad v Šumbercích 3 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry 
Blažkového za vinohrad v Šumberku 1 zl 15 gr. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry 
Blažkového za vinohrad dvoje peníze 3 zl. Ty přijala Běta, 
manželka Filipa Váňového, což jemu po Markytě náleželo. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jíry 
Blažkového za vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
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   Ještě zůstává se dopláceti těmto nápadníkům z vinohradu 
Šumbergku 9 zl 15 gr a potom se platiti bude s[irotkům] 
n[ebožtíka] Blažka Jurových za týž vinohrad 40 zl. 
   Ty 2 zl dány sou Bětě, manželce Filipa Váňového, což jemu 
po Markytě náleželo. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jíry Blažkového 
za vinohrad v Šumbergku přijato 2 zl. 
   Od Jíry Blažkového ty 2 zl přijatý dány sou do statku 
n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Jíry Blažkového za 
vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl. Ty jsou dány do statku 
Václava Liškového. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Jíry Blažkového za 
vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl. Ty jsou dány do statku 
Václava Liškového. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových od Jíry Blažkového 
přijato za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty sou dány do s[tatku] 
n[ebožtíka] Václava Liškového. 
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              f 78a 
35 Dorotě, dceři nebožt[íka] Pavla Fráňového 
 
   do Kněžduba, manželce Martina Kopřivy, náleží jí po 
nebož[tíkovi] Blažkovi Pavelkovi, bratru jejím, na vinohradě  
v hoře Pomykalkách, kterej drží Martin Jana Klimšového 5 zl. 
   Na to jest jí ku právu položeno 15 gr a ostatek od letha 94 
se jí pokládati má při Vánocích po 15 gr. 
 
   Letha [15]94 přijato od Martina Jana Klimšovýho za vinohrad   
15 gr. Sou vydány Dorotě vejš psané. 
   Letaha [15]97 Martin Klimšových položil za vinohrad 15 gr. 
Ty přijala Kopřivka na díl její. 
   Jakož náleželo ještě Kopřivce za vinohrad svrchu psaný, 
kterýž Václav Klimšů po smrti Martina bratra svého koupil,  
3 zl 15 gr, takové peníze ta Kopřivka prodala tomu Václavovi 
Klimšovi za hotových 20 gr. A tak ona spravedlnost svou všecku 
vyzdvihla. Actum za fojta Martina Liškového letha 1600. 
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              f 79a 
36 Sirotci nebožtíka Jana Prchlíka 
 
   Jest jich štvero, Margeta, Anna, Barbora, Dorota a Kateřina 
mateř těch sirot[ků] pátá. Ta Barbora jest sirotek zběhlý. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Ondry Klimšového 
100 zl. Na to jest do letha [15]93 vyšlejch 65 zl a mimo ty 
zadržalé zůstává tenž Ondra dopláceti od letha [15]94 při 
Vánocích po 4 zl – 34 zl. 
   Více těm sirot[kům] náleží na vinohradě v Šumbercích 30 zl. 
   Item žita dvojí honce ve 3 zl. 
   Item vína 2 bečky za 20 zl. 
   Item za volka prodaného, též za krávy a obilí prodané 
přijato 18 zl 8 gr. 
   Více jim náleží na půl achtele vinohradu v Šumbercích  
36 zl. Těch 36 zl do letha [15]93 sou vyšlé a při právě 
zůstávají. 
              Pars 207 zl 8 gr. 
  Na to jest vyšlé spravedlnosti do letha 1593 i z zadržalejmi 
142 zl 8 gr. 
  Vydáno s tej hotové vyšlé sumy za dluhy 3 zl 11 gr 2 ½ den. 
A tak mimo zaplacení těch dluhů zůstává všecký spravedlnosti 
203 zl 26 gr 4 ½ den. 
              f 79b 
   Dělíc tu sumu na těch pěth dílů, přijde na každej díl po  
40 zl 23 gr 2 den. 
 
   Item Kateřina, mateř těch sirot[ků], vinohrad v Šumbercích 
na díl svůj přijala ve 30 zl. A peněz hotovejch jí dáno 4 zl a 
dodati jí přijde na díl ještě 6 zl 23 gr 2 den. 
   Item Anně vydáno všeho podle sečtení 43 zl a tak převzala 
přes díl svůj 2 zl 6 gr 5 den. 
   Item Margetě vydáno všeho 17 zl 15 gr a tak jí dodati 
přijde dílu jejího 23 zl 8 gr 2 den. Těch 23 zl 8 gr 2 den ty 
náleží Dorotě a Barboře s příčiny té, že táž Margeta sobě ty 
peníze na vinohradě, kterejž jim po nebož[ce] Kateřině mateři 
jejich připadl, srazila, majíce je sobě z dílu otcovského 
vyzdvihnouti, týž Dorotě a Barboře, aby je ony na místě dílu 
po mateři své přijaly, tímto zápisem odvedla. 
   Item Dorotě vydání všeho nachází se 24 zl, doplniti dílu 
jejího ještě přijde 16 zl 23 gr 2 den. 
   Item Barboře též jejího dílu se má, poněvadž ona nic 
nebrala, vyplniti 40 zl 23 gr 2 den. 
   Na tu sumu, což se tuto vyplniti má, jest hotovejch při 
právě 48 zl 11 gr 3 den. 
              f 80a 
   A na gruntě napřed psaného Ondry ještě dopláceti má od 
letha [15]94 při Vánocích kromě těch 10 zl letha [15]93 
zadržalých 35 zl. Ty má od letha [15]94 pořadně pokládati po  
4 zl. A ty převzaté peníze sou povinni zase na právo složiti. 
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   Kateřina, matka těch sirotků, umřela, zůstal po ní 
vinohrad, kterejž j[es]t Vaškovi Liškovému prodán [a těm 
sirotkům napřed psaným připadl] za 50 zl. 
   Tenž Vašek sobě na tom vinohradě srazil díl Margety 
manželky své, což jí po nebož[tíkovi] Janovi Prchlíku otci 
její[m] náleželo, dodati 23 zl 8 gr 2 den. 
   Item Vašek vejš dotčený na ten vinohrad vyplnil Anně 12 zl. 
   Více tenž Vašek Liškových sobě srazil, co na díl manželky 
jeho po neb[ožce] Kateřině mateři její z toho vinohradu přišlo 
12 zl 15 gr. A tak za ten vinohrad dopláceti zůstává Dorotě a 
Barboře 1 zl 21 gr 5 den. 
   A tak se Dorotě na díl její všeho dostane 53 zl 8 gr 2 den, 
též Barboře 53 zl 8 gr 2 den. 
                 f 80b 
   Letha [15]94 přijato od Ondry Klimšovýho peněz 
purgkrechtních za grunth 4 zl. 
   Více přijato od téhož Ondry Klimšovýho peněz purgkrechtních 
zadržalejch 10 zl. 
   Takovejch 14 zl sou vydány Dorotě napřed psané na díl její. 
   Téhož letha [15]94 přijato od Anny napřed psané převzatejch 
peněz 2 zl 6 gr 5 den. Ty sou vydány Dorotě na díl její. 
   Letha [15]96 přijato od Vaňka Řepy za grunth peněz 4 zl. 
   A za rok [15]95 položil Ondra Klimšů 2 zl. 
   Více přijato od něho peníze 2 zl. 
   Dorotě dáno na díl její peněz 4 zl. 
   Letha 1598 přijato od Macka Pišťáka za grunt 4 zl. 
   Též položil za rok 1597 Macek Pišťák 4 zl. 
   Z toho vydáno Dorotě na díl její 5 zl. 
 
   Jakož Barboře náleželo dílu jejího summy 53 zl 8 gr 2 den, 
ta spravedlnost jakožto po zběhlé jest k ruce J.M. Páně 
obrácena. Z níž jest na hotově vyzdviženo 5 zl a ostatek 
k ruce panské jíti má od letha [15]99 po 2 zl. A tak ten 
s[irotek] žádné spravedlnosti tu víc nemá. 
 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Vaška 
Liškového za vinohrad ostatních peněz 1 zl 21 gr 5 den. A tak 
jej doplatil. Z toho dáno Dorotě na díl její 1 zl a k ruce 
J.M.Páně vyzdviženo po s[irotku] zběhlým 21 gr 5 den. 
   Též přijato od rukojemníků za Vítka Ivana za g[runt] 2 zl. 
Ty sou vydány Dorotě na díl její. 
   Letha 1600 za fojta Martina Klimšového jinak Liškového 
přijato od Jana Kučerky za grunt 4 zl. Z toho dáno Dorotě na 
díl její 2 zl a po s[irotku] zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti 
Páně 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Kučerky 
za grunt 2 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 1 zl a k ruce 
panské po s[irotku] zběhlým přijato 1 zl.       
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f 81a 

   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Ožeha za grunt 2 zl. Z toho dáno Dorotě na díl její 1 zl a 
k ruce J.M.Páně po s[irotku] zběhlým odvedeno 1 zl. 
   Dorotě dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její hotových 
peněz 1 zl 15 gr. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Ožeha za g[runt] 4 zl. Ty jsou vydány Dorotě na díl její. 
   A tak přebra[la] více nežli jí náleželo 8 zl 13 gr 3 den. 
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              f 84a 
37 Sirotci nebožt[íka] Štěpána Krejsy 
 
   Jest jich kromě mateři štvero, Matěj, Jan, Staněk, Mikoláš. 
Jan, Staněk, Mikoláš dávno své vůle užívají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnostri vyšlé mimo těch 25 zl 9 gr  
3 den, co j[es]t za nebož[tíka] otce jejich dluhu zaplaceno, 
ještě 8 zl 20 gr 4 den. Ty jsou při právě. 
   Dělíc na štyři díly, přijde na každej díl po 2 zl 5 gr      
1 den. 
 
   Jakož Janovi, Mikulášovi a Staňkovi náleželo díluo jejich, 
jakž nahoře dotčeno jest, každé[mu] po 2 zl 5 gr 1 den – 6 zl   
15 gr 3 den, ta spravedlnost na J.M.Pána jakožto po zběhlých 
obrácena. Z níž jest z vyšlé spravedlnosti poraženo 2 zl 15 gr 
1 den a ostatek, totiž 4 zl 10 gr 2 den odvedeno s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jana Vlkového. A tak oni žádné spravedlnosti své 
tu nemají. Act[um] 1598. 
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              f 85a 
38 Sirotci neboštíka Jakuba Susa 
 
   Jest jich patero, Jan, Jíra, Lida, Anna, Kateřina a Margeta 
macocha jejich šestá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě Bartoně Roška 
14 zl. Ty jim jíti mají, když Kateřina do Vnorov od letha 
[15]94 při Vánocích 11 zl vyzdvihne, po 2 zl. 
   Více jim náleží na podsedku a čtvrti roli 20 zl, kteréžto 
podsedek a čtvrt roli mateř jejich drží. Na to jest položeno 
do letha 93 5 zl 15 gr a ještě 14 zl 15 gr platiti má od letha 
[15]94 při Vánocích po 2 zl. 
   Z těch 5 zl 15 gr vejš psaných vydáno za dluh nebož[tíka] 
otce těch sirot[ků] do sirotčích peněz, co jemu bylo [od] 
sir[otků] nebož[tíka] Jíry Jurového peněz půjčeno 2 zl 15 gr. 
   A ještě se má zaplatiti sir[otkům] nebož[tíka] Vávry 
Pěnicového za kozu a prase 15 gr dáno. 
   A tak ještě na hotově jest 2 zl 15 gr. 
   A na gruntě 14 zl 15 gr. 
      Učiní toho 31 zl. Dělíc na šest 
dílů, přijde na každého 5 zl 5 gr. 
 
   Letha [15]94 přijato od Margety Jochymky za grunth 2 zl. 
              f 85b 
   Letha [15]94 při posudku učiněné[m] našlo se dluhu po 
n[ebožtíkovi] Jakubovi Susovi Holomkovi Židu do Strážnice 5 zl 
10 gr. 
   Letha [15]95 přijato od Martina Zajíčka za podsedek 1 zl. 
Ten zlatý dán Anně na díl její. 
   Letha [15]96 přijato od Martina Zajíčka za grunth 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Klimše Hodrlového za grunth 2 zl. 
   Téhož letha přijato za vinohrad od Bartoně Rožka 2 zl. 
Z toho dáno Margetě na díl její 2 zl. 
   Letha 1598 přijato za grunt od Klimše Hodrle 2 zl. 
   Téhož letha přijato od Bartoně Rožka za vinohrad 2 zl. 
 
   Kateřina, mateř těchto sirotků, zemřela a díl její na dva 
sirotky, totiž na Jíru a Lidu, s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba 
Susa, a Kateřinu, s[irotka] n[ebožtíka] Pechy Čapkového, 
připadl jakožto na vlastní děti její. I našlo se toho dílu 
mateřiného na vinohradě, jakž o tom při statku Pechy Čapkového 
zapsáno jest, i rozdíl učiněn, tam se spraviti moci budeš. 
   Letha 1598 vydáno Anně ostatek dílu jejího 3 zl 5 gr. A tak 
ona díl svůj zouplna a docela vyzdvihla. 
   Markytě též dáno na díl její i z dluhem Holomkovým, což na 
díl její přišlo ostatek spravedlnosti její 3 zl 5 gr. 
   Holomkovi Židu dáno dluhu ut s[upr]a 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Klimše 
Hodrlového za grunt 2 zl. 
   Též přijato od Bartoně Rožka za vinohrad 2 zl. 
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   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Bartoně 
Roška za vinohrad 2 zl. 
   Janovi dáno na díl jeho z hotových peněz 2 zl. 
   Lidě dáno na díl její, když nemocná byla, 2 zl. 
   Od Klimše Hodrlového za grunt přijato 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Klimše 
Hodrlového za grunt 1 ½ zl.                              

   f 86a 
   Letha a za fojta ut s[upr]a dodáno ostatek dluhu 
nápad[níkům] n[ebožtíka] Holomka Žida 3 zl 10 gr. 
   Lida sirotek zemřel a spravedlnosti po sobě zanechala, což 
na ni mimo dluh Holomků, kterýž se z rozdílu našel, přišlo  
4 zl 5 gr. Ta spravedlnost připadla na Jana, Markytu, Jíru, 
Annu, bratry a sestry její vlastní, přišlo na každý díl po  
1 zl 1 gr 1 ½ den. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového vydáno Markytě nápadu po 
Lidě sestře její 1 zl 1 gr 1 ½ den. A tak tu nic nemá na ten 
čas. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův 
panských na dluh J.M.Páně 4 zl 4 gr. Ty přijali Jíra a Anna na 
díly své a dáno jim obilí. 
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              f 87a 
39 Sirotci nebožt[íka] Tomka Matulové[ho] 
 
   Jest jich štvero, Mikoláš, Jíra, Jan a Anna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Václava 
Němčanského mimo zaplacení dluhuov otce jejich 11 zl. Ty mají 
jíti od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl. 
   Item na vinohradě v Pomykalce, kterejž drží Martin Outerka 
18 zl. Na to jim ještě nic položeno není, ty mají jíti od 
letha [15]94 při Vánocích po 1 zl. 
 
   Letha [15]94 přijato od Václava Němčanského za grunth 1 zl. 
Ten jest dán Anně na díl její. 
   Letha [15]95 přijato od Václava Němčanského za grunth     
15 gr. Těch 15 gr dáno Anně na díl její. 
   Letha [15]96 přijato od Václava Němce(!) za grunth 1 ½ zl. 
Anně dáno na díl její 15 gr. 
   Letha [15]97 přijato od Václava Němčanskýho za grunth 1 zl. 
Z toho dáno Ance na díl její 15 gr. 
   Letha [15]98 přijato za grunt od Václava Němčanského 1 zl. 
   Též přijato od Macka Hodrlového na místě Martina Outerka za 
Pomykalku 15 gr. A přes rok položiti má 15 gr již na místě 
jeho Pavel Rožků platiti bude. 
   Z toho dáno dluhu za n[ebožtíka] otce jejich do peněz 
sirotčích, jakž se z regimenu našlo 3 zl. Ten dluh má se ze 
všech dílů porážeti. 
              f 87b 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Václava 
Němčanského za grunt 1 zl. 
   Též přijato od Pavla Rožkového za Pomykalku 15 gr. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Václava 
Němčanského za grunt 1 zl. 
   Do peněz sirotčích míšených dáno za dluh n[ebožtíka] otce 
těch s[irotků], což se z regimenu našlo 2 zl 15 gr. Má se to 
ze všech dílův porážeti. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Němčanského za grunt 15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava 
Němčanského za g[runt] 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Němčanského za grunt 1 zl. 
   Dáno za dluh otce těchto sirotků, kterýž se z regimenu 
našel, do peněz míšených sirotčích 2 zl. Má se při vydávání ze 
všech dílů srážeti. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Němčanského za g[runt] 1 zl. 
   Od Martina Zajíčka za vinohrad přijato 15 gr. 
   Jírovi dáno na díl jeho 1 zl 15 gr. 
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   Letha Páně 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava 
Němčanského za g[runt] ostatní 1 zl. A tak grunt doplacen. 
   Mikulášovi dáno na díl jeho 1 zl. 
   Mikuláš ujal ten vinohrad v Pomykalce a což se jemu z něho 
vyplniti mělo, to jest sobě na něm srazil. A tak jej má 
zaplacený. 
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              f 88a 
40 Sirotky nebožt[íka] Jíry Jírového 
 
   Jest jich kromě těch, kdeříž díly své vyzdvihli, tři, Jan, 
Dorota a Lida. Ty všecky stav svůj změnili a osedlí na 
gruntech Jeho Mi[losti] Páně zůstávají. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo to, což prve vyzdvihli, 
ještě na díly jejich dovzíti všem společně 168 zl 18 gr 1 den. 
 
   A to takto: 
   Item Jan vzal již své spravedlnosti 81 zl 13 ½ gr. A ještě 
se jemu doplniti má i nebožt[íkovi] Staňkovi, bratru jeho 
zemřelém, 72 zl 22 ½ gr. 
   Item Dorotě též mimo těch 60 zl 13 ½ gr, které prve 
vyzdvihla, dodati se jí dílu jejího má 93 zl 23 ½ gr. 
   Item Lidě též ještě dílu jejího má se jí doplniti, kromě co 
jest prve vyzdvihla, 2 zl 2 gr 1 den. 
 
   Ta spravedlnost na níže psaných osobách zůstává: 
   Item nebožt[ík] Štěpán, bratr těch osob vejš psanejch, 
peněz převzatejch 23 zl 8 gr 1 den. 
   Item Blažek bratr jejich peněz purgkrechtních nedoplněných 
6 zl 21 gr 6 ½ den. 
   A při právě hotových bejti má 129 zl 15 gr. 
   A na lidech za obilí prodané zůstává 9 zl 2 ½ gr, za kderéž 
zejména tito dlužni zůstávají: 
              f 88b 
   Item Macek Šašků za Soukupa 1 zl dáno. 
   Václav Dřímalů 1 zl. 
   Jan Doubek 15 gr. 
   Štěpán Martina Jurového 1 zl. 
   Jan Dopito 1 zl dán. 
   Havel malého Jana 1 zl 10 gr dáno. 
   Martin Hazuka 1 zl. 
   Jan Soukup 15 gr. 
   Urban Šimonů a Vaněk Sládek 1 zl. 
   Bartoň Štefků 22 ½ gr. 
                  Pars 9 zl 2 ½ gr. 
   Více též Dorotě náleží na vinohradě Jana bratra jejího mimo 
těch prvních 6 zl vyzdvižených 44 zl. Ty jí platiti má od 
letha 86 po 2 zl. 
 
   Letha [15]94 Blažek napřed psaný na těch 6 zl 21 gr 6 ½ 
den, které zůstává bratru a sestrám svejm, položil 2 zl. Ty 
sou dány Dorotě. 
   Letha [15]94 položil Blažek za grunth ostatních peněz 
purgkrechtních 4 zl 21 gr 6 ½ den. 
   Letha [15]94 položil Jan za vinohrad svůj 10 zl. Těch všech  
14 zl 21 gr 6 ½ den sou vydány Dorotě napřed psané. 
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              f 89a 
   Letha [15]95 dáno Dorotě na díl její 3 zl 3 den. 
   Janovi též dáno na díl jeho 3 zl 3 den. 
   Letha [15]96 dáno Dorotě na díl její 12 zl. 
   Janovi též dáno na díl jeho 9 zl. 
   Téhož letha přijato od Jana za vinohrad 1 zl. Ten jest 
vydán Dorotě na díl její. 
   Letha [15]97 přijato od Jana za vinohrad 2 zl. Ty sou dány 
Dorotě na díl její. 
   Více vydáno též Dorotě vyšlejch peněz 5 zl. 
   Letha 1598 přijato od Jana za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány 
Dorotě na díl její. 
   Dorotě dáno na díl její z vyšlé spravedlnosti 6 zl. 
   Janovi též dáno z vyšlé spravedlnosti 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana za 
vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její. 
   Dorotě též dáno z vyšlé spravedlnosti na díl její 2 zl     
15 gr. 
   Janovi též dáno na jeho díl 2 zl 15 gr. 
   Od Macka Šaška přijato dluhu za Soukupa 1 zl. Ten přijal 
Pavel Miškéř z Lipova muž Dorotin. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana za 
vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl její. 
   Dorotě též dáno z vyšlé spravedlnosti, které přijal Pavel 
Miškéř muž její 10 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Jíry 
Juríkova za vinohrad 2 zl. Ten přijal Pavel Miškéř z Lipova na 
díl Doroty ženy své. 
   Zůstává se ještě Dorotě dílu jejího z vyšlé spravedlnosti 
podli vyhledání 49 zl 15 gr. 
   Na těch 49 R 15 gr odvedeno jemu k vyzdvižení na vinohradě 
Jana Juríkova švagra jeho 23 zl, jdou jemu podle ourody od 
letha 1603 po 2 zl. Též na čtvrti roli Thomáše Gryzle či 
Zákrska, která jest při gruntě 19 zapsána, odvedeno jemu  
25 zl, jíti jemu mají od letha 1603 po 2 zl. 
   Hotových peněz jemu dodáno 1 zl 12 gr. A tak díl Dorotin 
zouplna a docela jest od muže jejího vyzdvižen. 
              f 89b 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového vydáno Janovi na 
vyšlou spravedlnost 3 zl. Zuostává se jemu ještě 53 zl 7 gr. 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového dáno Janovi z vyšlé 
spravedlnosti na díl jeho 3 zl. 
   Přijato od obce lhotské na dluh do sirotčích peněz 4 zl. Ty 
jsou vydány Janovi na díl jeho. 
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              f 93a 
41 Nápadníkům nebožt[íka] Václava Šavrňového 
 
   Náleží na vyšlé spravedlnosti totiž Markétě, macoše těch 
sirotků po témž neboš[tíkovi] Václavovi, mimo to, což prve 
vyzdvihla, ještě 24 ½ gr. 
   Item Jurovi 1 zl 28 ½ gr. 
   Item Kateřině 20 zl 29 gr 1 den. 
 
   Letha [15]94 dáno Kateřině na těch 20 zl 2 zl. 
   Letha [15]97 dáno Kateřině na vyšlou spravedlnost 2 zl. 
   Letha 1598 dáno Kateřině na vyšlou spravedlnost 3 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato na vyšlou 
spravedlnost 5 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového dáno na vyšlou 
spravedlnost Kateřině 6 zl 15 gr. 
   Ostatek, což jí ještě náleželo 1 ½ zl 29 gr 1 den, ty 
upustil Václav Hustý z Kněžduba, muž Kateřinin. A tak již 
[nic] nemá. 
   Jírovi dáno za těch svrchu psaných 1 zl 28 ½ gr peněz 
hotových 12 gr. A tak tu nic nemá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      80 
              f 94a 
42 Sirotci nebožt[íka] Mikoláše Jistých 
 
   Jest jich pěth, Jan, Kače, Anna, Zuzanna a Barbora. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně, a to takto: 
   Item na gruntě Martina Valouchova a na vinohradě podle 
zápisu kněh purgkrechtních mimo prvnější vyšlou sumu, kteráž 
j[es]t za dluhy vydána, ještě dopláceti od letha [15]94 184 zl    
10 gr 1 den. 
   A mimo to hotovejch při právě j[es]t 22 zl 15 gr. 
 
   Náleží z toho těm napřed psaným osobám jednomu každému mimo 
prvnější vybrání, a to takto: 
   Item Kači 15 zl 24 gr 6 den. 
   Item Janovi 51 zl 28 gr 4 den i s tím, což jest na něj po 
nebožt[íkovi] Martinovi, bratru jeho zemřelém, připadlo. 
   Anně mimo to, co jest jí prve vydáno, 41 zl 13 gr 4 den. 
   Item Zuzanně 53 zl 28 gr 4 den. 
   Item Barboře též i po zemřelém bratru jejím 53 zl 28 gr     
4 den. 
   O více spravedlnosti, aby ti sirot[ci] kde jakou jmíti 
měli, se neví, nebo o svršcích i za jiné věci sečtení se stalo 
a na díly j[es]t položeno. 
              f 94b 
   Letha [15]94 přijato za grunth od Martina Valoucha peněz 
purgkrechtních 10 zl, sou v truhlici. Z toho dáno Anně na díl 
její 2 zl, Zuzanně též dáno na díl její 2 zl, více dáno Janovi 
na díl jeho 3 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Martina Valoucha za grunth peněz 
purgkrecht[ních] 5 zl. Z toho dáno Anně na díl její 2 ½ zl a 
Zuzanně též dáno na díl její 2 ½ zl. 
   Letha [15]96 přijato od Martina Valoucha za grunth a 
vinohrad 10 zl. Vydáno Anně na díl její 4 zl, Kateřině dáno na 
díl její  3 zl, Janovi dáno na díl jeho 3 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Martina Valoucha za grunth a 
vinohrad 10 zl. Z toho dáno Janovi na díl jeho 4 zl, Anně též 
dáno na díl její 3 zl, Barboře dáno na díl její 1 zl, Kateřině 
dáno  
2 zl. 
   Letha 1598 přijato za grunt od Martina Valoucha 10 zl. Dáno 
dluhu otce jejich, což do sirotčích peněz dlužen byl, jakž se 
z regimenu našel 11 zl. Ten dluh má se ze všech dílů porážeti. 
   Téhož leta dáno Janovi na díl jeho 3 zl, Anně též na díl 
její dáno 3 zl, Barboře dáno 1 zl a Kateřině 1 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Martina 
Valouchového za grunt 10 zl. 
   Zuzanna sirotek ut s[upr]a zemřela a spravedlnost její na 
Jana, Kateřinu, Barboru a Annu připadla, kteréž se našlo mimo 
prvnější tejž Zuzanně vydání summy 49 zl 13 gr 4 den. Z toho 
pustili ti nápadníci Janovi Hejvolkovi švagru svému za tou 
příčinou, že tu Zuzannu [k] smrti dochoval 16 zl.     
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   f 95a 

   A tak mimo těch 16 zl švagru svému puštěných zůstává se 
ještě statku Zuzaniného jmenovitě 33 zl 13 gr 4 den. To dělíc 
na tři díly, přijde z toho jedno[mu] každému toto: 
   Janovi 11 zl 4 gr 6 den. 
   Kateřině 11 zl 4 gr 6 den. 
   Barboře 11 zl 4 gr 6 den. 
    
   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a dáno z hotových peněz na 
díly jejich: Janovi 1 zl, Kateřině 1 zl, Anně 1 zl, Barboře 
též dáno na kožich na díl její 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Mikuláše 
Bartošového za grunt 10 zl. Z toho dáno Janovi 3 zl 10 gr, 
Anně též 3 zl 10 gr, Barboře též dáno na díl její 3 zl 10 gr. 
   Barboře dáno podruhé k svadbě 4 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Mikuláše 
Bartošového za grunt 5 zl. Z toho dáno Janovi 2 zl 15 gr, 
Barboře též 2 zl 15 gr. 
   Od Mikuláše Nejedlíčka z Kněžduba přijato za vinohrad 
v Dobré hoře 4 zl 15 gr. Z toho dáno Janovi 2 zl, Anka 2 zl a 
Barbora 15 gr. 
 
   Jan vejš psaný prodal ostatek dílu svého, což jemu i po 
Zuzanně sestře jeho zemřelé náleželo, totiž 38 zl 15 gr  
6 ½ den, Bartošovi Slimákovi za hotových 10 zl 5 gr. A tak Jan 
svou spravedlnost zouplna docela vyzdvihl. Stalo se za fojta 
Jana Tomkového letha 1602. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Mikuláše 
Bartošového 2 zl. Z toho dáno Ance na díl její ty 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Mikuláše 
Bartošového za grunt 5 zl. Z toho dáno Anně na díl její 2 zl. 
Zuostává se jí dodati i po Zuzanně, zemřelej sestře její,  
28 zl 28 gr 4 den. 
   Barboře též dáno na díl její 3 zl. Zuostává se jí ještě 
dodati i po Zuzanně zemřelej 43 zl 3 gr 3 den. 
              f 95b 
   Vyhledalo se z rejster horenských kněždubských v listu 45, 
že náleží těm sirotkům na vinohradě v Dobré hoře Mikuláše 
Nejedlíčka z Kněžduba summy 38 zl, placením podle ourody od 
letha 1603 po 5 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového položil Mikuláš 
Nejedlíček za vinohrad ut s[upr]a 3 zl 15 gr. Z toho dáno 
Barboře na díl její 1 zl 15 gr a Kateřině do Vnorov 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Mikuláše 
Bartošového za g[runt] 4 zl. 
   Od Mikuláše Nejedlíčka z Kněžduba za vinoh[rad] 3 zl. 
   Jakož Barboře náleželo dílu její[ho] dovzíti i po Zuzanně, 
sestře její zemřelé, 42 zl 3 gr 3 den, ty jest prodal Pavel 
Břoušků muž její Mikulášovi Bartošové[mu] za hotových 10 zl   
15 gr. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla. 
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   Kateřině do Vnorov dáno na díl její 2 zl, Anně též dáno 
hotových peněz 5 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového jakož Mikuláš Nejedlíček 
zuostával doplatiti těmto sirotkům za vinohrad v Dobré hoře na 
Kněždubsku sumy 31 zl 15 gr. I poněvadž ten vinohrad prodán 
jest a na dvý rozdělen, takže jednu polovici drží Jan Slováků 
z Kuželového, povinen bude z tej polovice vyplniti 15 zl       
22 ½ gr, placením podle ourody od letha 1609 po 2 zl. Rukojmě 
za to Václav Pulců, Václav Magula a Jan Vatků S R S A N. 
   Z druhé polovice Václav Nejedlíčků syn taky povinen bude 
vyplniti 15 zl 22 ½ gr placením podle ourody od letha 1609 po 
2 zl. Rukojmě za to Jiřík Tomků, Urban Hlúšků S R S A N. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od p[ana] 
Adama Šamberka za grunt 3 zl. Zuostávají při ouřadu v obecní 
truhlici, vydány sou Ondrovi Pánkovi do Vnorov na díl Kateřiny 
ženy své. 
   Letha 1612 za fojta Václava Roškového přijato od pana Adama 
Šambergka za grunt peněz za rok 1612 3 zl. Ty přijal Ondra 
Pánků do Vnorov na díl Kateřiny ženy jeho. 
              f 96a 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od pana Adama 
Šamberka za grunt peněz ročních 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Václava Rožkového přijato od pana Adama 
Šamberka za grunt 3 zl. 
   Ty oboje peníze, totiž 6 zl, položený za ty 2 letha přijal 
Ondra Pánků do Vnorov na díl Kateřiny ženy své. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od pana Adama Šamberka za 
grunt přijato 3 zl. Ty přijal Ondra Pánků do Vnorov na díl 
Kateřiny manželky své. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od pana Adama Šamberka za 
grunt přijato peněz ročních 3 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od pana Adama 
Šamberka za rok 1617 a 1618 přijato za grunt peněz 6 zl. Ty 
jsou vydány Ondrovi Pánkovému do Vnorov na díl Kateřiny 
manželky jeho. 
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43 Sirotci nebožt[íka] Tobiáše Štefkové[ho] 
 
   Jest jedna Dorota a Kuna mateř jejich druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti od Martina Valouchových 
závdanku položených 40 zl. Ty při právě zůstávají. 
   Více se jim nachází na vinohradě Pomykalce, kterej drží Jan 
Šašků 20 zl 7 ½ gr. Ty jim jíti mají, až se letha [15]94 
nebož[tíka] Urbance nápadníkům vyplní 8 ½ zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového jakož náleželo Dorotě 
svrchu psané na vinohradě Pomykalce Martina Stehlíka 20 zl     
7 ½ gr, ty jest prodal Mikuláš Krchníček manžel její za 2 ½  
vědra vína. 
   A tak má ten vinohrad zaplacený. 
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             f 101a 
44 Sirotci nebošt[íka] Daniele Štefkova 
 
   Jest jeden, Jan a Dorota mateř jeho druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Perštejnskýho 
32 zl. 
   Týž Jan Perštejnskej, otčím téhož sirotka, koupil vinohrad 
od Jana Holuše, na němž ten sirotek z matkou zaplaceného má do 
letha [15]93 9 zl. 
 
   Letha [15]94 Jan Perštejnský ten sobě díl Doroty manželky 
své na gruntě srazil 16 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana 
Perštejnského za g[runt] 2 zl. A již půjdou tomuto s[irotku] 
od 1600 po 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Perštejnského za grunt 3 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana 
Perštejnského za grunt 1 zl 15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana 
Perštejnského za g[runt] 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Macka Liškového jinak Škeřupového 
přijato od Jana Perštejnského za g[runt] 3 zl. 
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45 (pouze pořadové číslo) 
 
   Letha 1594 při spravování novejch rejster koupil jest Jan 
Perštejnskej, otčím toho sirotka, půl achtele vinohradu v hoře 
Šumberce za 40 zl. 
   Na kderémž vinohradě zůstává osobám těmto: 
   Item obci lhotské 8 zl. 
   Bartoňovi Zujkovi 17 zl. 
   Janovi Holušovi též náleží 6 zl. Ty jest odvedl obci 
lhotské. 
   Item sir[otku] Daniele Štefkova též náleží 9 zl. Ta 
spravedlnost jíti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl. 
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46 Sirotci nebožtíka Mikoláše Hrubého 
 
   Jest jich štvero, Petr, Ondra, Jan a Jíra. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Tomáše Filipova  
13 zl. Ta spravedlnost jim teprv jíti má od letha [15]95 při 
Vánocích po 2 zl. 
   Týž jest držel ten Mikoláš, otec těch sirotků, vinohrad 
v Pomykalce, nikde se žádného zápisu, dal-li co na něj a 
položiti měl, nenachází. 
   Též jim více náleží na vinohradě v hoře Pomykalce, kterej 
drží Jan Lišků, 9 zl, maje platiti Jan Holuše. Ty peníze ještě 
nejdou dotud, dokudž jiní nápadníci, co jim na tom vinohradě 
náleží, nevyberou. 
 
   Letha [15]95 přijato od Jana Šebového za grunth 2 zl. Ty 
sou dány Petrovi na díl jeho. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Šebového za grunth peněz 2 zl. 
Z toho dáno Petrovi na díl jeho 1 zl 7 ½ gr a po Ondrovi 
zběhlém dáno jiným sirotkům na vyšlou spravedlnost. 
   Letha [15]97 přijato od Pavla Rožkového za grunth 2 zl. 
   Letha 1598 přijato od Pavla Rožka za grunt 2 zl. Z toho 
dáno dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což do peněz sirotčích 
dlužen byl a z regimenu se našel, 1 zl 24 gr. Ten dluh má se 
ze všech dílů porážeti. 
             f 103b 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Pavla 
Rožkového za grunt 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Pavla 
Rožkového za grunt 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Pavla 
Rožkového za grunt 1 zl. Ten jest z milosti a lásky vydán 
Janovi. 
   K ruce J.M.Pána po Petrovi, Ondrovi, Jírovi a Janovi, 
s[irotcích] zběhlých, vyzdviženo 4 zl 6 gr. 
   Petrovi dáno z milosti a lásky 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Pavla 
Rožkového za grunt 1 zl. Ten přijal Jan na díl svůj. 
   Jakož náleželo Jírovi sirotku dílu jeho otcovského 5 zl    
15 gr, ta spravedlnost připadla na J.M.Pána za tou příčinou, 
že v řádu nestál a nikdá se k registrom nestavěl. 
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             f 104a 
47 Sirotci nebožtíka Ondry Sedlákového 
 
   Jest jich tři, Jan, Václav a Kateřina. Jan ten se řemeslu 
krejčířskému učí, Václav své vůle užívá, Kateřina jest vdaná. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Jistého 8 zl. 
   Více jim náleží z gruntu Bartoně Karlového podle zápisu 
kněh starejch černejch v listu 106. 
   Kromě dluhu obci lhotskej za nebož[tíka] otce těchž 
sirot[ků] spraveného 21 zl a za šaty prodané 6 zl, učiní toho   
35 zl. 
   Na to jest položeno z gruntu Bartoně vejš psaného 12 zl    
12 gr. A dopláceti se s toho gruntu má od Mikuláše Sečkaře, 
kterejž nyní na tom gruntě j[es]t 8 zl 18 gr. Na to j[es]t 
zadržel do letha [15]93 2 zl 18 gr. 
   Též přijato za šaty prodané na právo těch všech 6 zl napřed 
psanejch. 
   Z gruntu Jana Jistého má se platiti od letha [15]94 při 
Vánocích pořadně po 2 zl. 
   Dělíc tu sumu napřed psanú těch 35 zl na ty 3 díly, přijde 
na každý díl po 11 zl 20 gr. 
             f 104b 
   Vydáno z toho: 
   Item mateři těch sirot[ků] 5 zl. 
   Item Janovi 1 zl. 
   Item Kateřině 8 zl 4 ½ gr. 
   A tak na každej díl ještě doplniti přijde toto: 
   Item Kači 6 gr 5 den. 
   Item Janovi 7 zl 11 gr 1 ½ den. 
   Item Václavovi 8 zl 11 gr 1 ½ den. 
   Na to na všecko jest hotovejch při právě 7 ½ gr. 
   A zadrželejch 2 zl 18 gr. 
   Na gruntě Bartoně Karlového 8 zl. 
   Na gruntě Mikoláše Sečkaře 8 zl. 
 
   Týž těm si[rotkům] napřed psaným náleží samejm krom mateře, 
neb jest otčím těch sirot[ků]m na gruntě svém prodělal [těm 
sirot[kům] na škodu několik zlatejch] na vinohradě, kterej 
drží Vašek Krejčířů, 27 zl. Drží ten vinohrad Jan Vatka, 
platiti má od letha [15]98 po 2 zl. 
   Na to jest těm sirot[kům] vyšlejch 7 zl, přijde z toho 
vinohradu na každej díl po 9 zl. 
   O jiné spravedlnosti, aby kde co více jmíti měli, se neví. 
             f 105a 
   Letha [15]95 přijato od Vaňka Tomanového za grunth 1 zl. 
Ten zlatý j[es]t dán Kateřině na díl její. 
   Letha [15]96 přijato z gruntu Vávry Krkavce 1 zl. Ten jest 
dán Janovi na díl jeho. 
   Letha [15]97 přijato z gruntu Vaňka Tomanového 1 zl. Ten 
j[es]t dán Janovi na díl jeho. 
   Letha 1598 přijato od Vaňka Tomanova za grunt 1 zl. 
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   Též přijato od Jana Vatky za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán 
Kateřině na díl její. 
   Z dílu Janového dáno za dluh jeho, což se z regimenu našlo, 
do peněz sirotčích 1 zl. Má se z dílu jeho při vydávání 
poraziti. 
   Jakož Václavovi náleželo dílu jeho i z vinohradu Jana Vatky 
sumy všeckej 16 zl 11 gr 1 ½ den, ta spravedlnost na J.M.Pána 
jakožto po zběhlým připadla. Z níž jest na vyšlé spravedlnosti 
poraženo 7 zl 11 gr 1 ½ den a ostatek, totiž 9 zl, odvedeno 
s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hudečka. A tak ten s[irotek] tu 
žádné spravedlnosti nemá. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato za grunt od 
Vaňka Tomanového 1 zl. Z toho dáno Janovi na díl její 15 gr a 
Kateřině 15 gr. 
   Též přijato od Jana Vatky za vinohrad 1 zl. Z toho vzal Jan 
na díl svůj 15 gr a Kateřina 15 gr. 
   Letha 1600 za fojta Martina Klimšového přijato od Jana 
Vatkového za vinohrad 1 zl. 
   Od Vaňka Tomanového za g[runt] přijato 1 zl. 
   Janovi dáno na díl jeho 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Vaňka 
Tomanového za grunt i za rok 1601 2 zl. Z toho dáno do peněz 
míšených s[irotčích] za dluh n[ebožtíka] otce těchto sirotkův 
1 zl. 
   Janovi též dáno na díl jeho 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Jana Vatkového syna za vinoh[rad] 15 gr. Ty přijal Jan na díl 
svůj. 
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             f 107a 
48 Sirotci nebožtíka Pavla Bartoňového 
 
   Jest jich trý, Jan, Kuna, Kateřina. Jan na gruntě 
hospodářem zůstává, Kateřina, Kuna vdaná. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně na gruntě 
nebož[tíka] otce jejich, na kterémž Jan bratr těch sirotkův 
zůstává 100 zl. Ty má platiti od letha [15]92 při Vánocích po  
4 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Šumberku, kterejž Mikoláš 
Sečkař drží 55 zl. Ty má platiti od letha [15]93 při Vánocích 
po 3 zl.          

Summa toho 155 zl. 
   Z toho se má za dluhy otce těch sirot[ků] vydati toto: 
   Item Janovi Outratovi za koně do Strážnice 9 zl 22 ½ gr. 
   Item Janovi Vávrovi půjčenejch a za žito 2 zl. 
   Item Janošovi do Radějova 1 zl. 
   Item sir[otkům] nebož[tíka] Vávry Bartoňových 4 zl. 
            Pars 11 zl 22 ½ gr. 
             f 107b 
   A ostatek mimo zaplacení dluhuov 146 zl 7 ½ gr dělíce na 
tři díly, přijde na každého díl po 48 zl 22 ½ gr. 
 
   Přijato na to: 
   Letha [15]92 Mikuláš Sečkař položil za vinohrad 1 zl. 
   Letha [15]92 i za letho [15]93 při Vánocích Jan Pavla 
Bartoňového položil dvojích peněz 8 zl. 
 
   Vydání z nich: 
   Item Janošovi do Radějova 1 zl. 
   Item Kateřině napřed psanému sirotku 8 zl. 
 
   Letha [15]93 při Vánocích přijato od Jana Bartoňového 4 zl. 
Ty sou dány na díl Kačin. 
   Letha [15]94 přijato od Jana Pavla Bartoňovýho za grunth   
4 zl. Ty sou vydány Kateřině vejš psané. 
 
   Jan Sečkař díl Anny manželky své srazil na vinohradě 48 zl 
22 ½ gr. A tak ještě z toho vinohradu dopláceti zůstává Jan 
Sečkař Kateřině na doplnění dílu jejího 6 zl 7 ½ gr. 
             f 108a 
   A z gruntu Jana Jíry Husákovýho též náleží k doplnění dílu 
jejího 26 zl 15 gr. Ty se pokládati mají od letha [15]95 po   
4 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jana Husákovýho za grunth, kteréž 
sou dány Kateřině na díl její 2 zl. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Husáka za grunth peněz 6 zl. 
Ty sou vydány Kateřině na díl její. 
   Jakož j[es]t Martinovi Zajíčkovi vyzdvihnouti náleželo 
letha [15]97 4 zl po Kateřině manželce jeho, ty jest Holomkovi 
Židu na dluh jemu povinný, aby jich on vyzdvihl, odvedl. 
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   Letha [15]97 přijato od Jana Husáka za grunth 4 zl. Ty jest 
Holomek Žid na místě Martina Zajíčka, muže Kateřiny dotčené, 
za dluh vyzdvihl. 
   Jakož náleželo více Martinovi Zajíčkovi dílu Kateřiny 
manželky jeho 14 zl 15 gr, ty odvedl Abrahamovi Holomku Židu 
za dluh svůj. 
   Letha [15]98 přijato za grunt od Jana Husákova 4 zl. Ty 
přijal Holomek Žid za dluh svůj. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana 
Husáka za grunt 4 zl. Ty přijala Holomkova Židovka. 
   Jakož se zůstávalo ještě Holomkovi dluhu 6 zl 15 gr, takové 
peníze Bartoš Husáků z grunthu svého jemu platiti má, neb ten 
grunt po Janovi Husákovi bratru svém koupil. 
   Letha 1600 a 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od 
Bartoše Husáka za grunt 6 zl 15 gr. Ty přijali nápad[níci] 
n[ebožtíka] Holomka Žida. 
   Od Tomáše Bzeneckýho přijato za vinohrad na místě Jana 
Sečkaře 3 zl. Ty sou vydány Kateřině na díl její. Zůstává se 
jí ještě z toho vinohradu vyplniti 3 zl 7 ½ gr. 
             f 108b 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Husáka na místě Tomáše Bzeneckého za vinohrad 3 zl. Ty přijal 
Martin Zajíček na díl Kateřiny ženy své. 
   A tak díl svůj zouplna vyzdvihl. 
   Doplacený vinohrad. 
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             f 110a 
49 Sirotci nebožtíka Jana Havlova 
 
   Jest jeden, Zuzanna a Kateřina mateř její druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Pastejře  
9 zl. Ty jíti mají od letha [15]93, přijato od Jana Pastejře 1 
zl, ten jest při právě. 
   Více se těmž sirot[ku] i mateři nachází na vinohradě 
v Pomykalce, kterej drží Vašek Němčanský, 10 zl 15 gr. Ty mají 
jíti od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl. 
   Též jim náleží vinohrad v Šumberku za 50 zl. 
   Krávy a volek, to tři za 8 zl. 
   Včely štvery za 3 zl. 
   Též náleží na vinohradě v Pomykalce na Janovi Pastejři  
17 zl 15 gr. Ty jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po      
2 zl.           Pars 98 zl. 
 
   Z toho se vydati za dluh má toto: 
   Pinkusovi Židu 5 zl. 
   Šimkovi Židu 3 zl 20 gr. 
   A tak zůstává mimo sražení toho dluhu těm sirot[kům] 89 zl 
10 gr.            f 110b 
Dělíc na ty dva díly, přijde na jeden díl po 44 zl 20 gr. 
   Kateřina mateř toho sirot[ka]na díl svůj vinohrad 
v Šumberce ve 44 zl 20 gr přijala. 
   A tak Zuzanně ještě po lethech po 2 zl k doplnění dílu 
jejího 5 zl 10 gr dodati se má. 
 
   Letha [15]94 Jan Pastejř položil za podsedek svůj, kteréž 
do truhlice vložené sou, 1 zl. 
   Letha svrchu psaného položila za vinohrad do truhlice      
2 ½ zl. 
   Téhož letha přijato od Vaška Němčanského za vinohrad 1 zl. 
   Letha [15]95 přijato z gruntu Janka Pastejře 15 gr. 
   Letha [15]96 přijato z gruntu Janka Pastejře 1 zl. 
   Od Václava Janečky za vinohrad 1 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Jana Pastejře za grunth 1 zl. 
   Od Václava Janečka přijato za vinoh[rad] 1 zl. 
   Leta [15]98 přijato z gruntu Jana Pastejře 1 zl. 
   Též přijato od Jíry Smutného na místě Václava Janečky za 
vinohrad 1 zl. 
 
   Kateřina svrchu psaná a mateř toho sirotka v Radějově 
umřela a vinohrad v Šumbercích, kterýž jest Tomášovi Maštalíři 
za sumu 50 zl prodán, Zuzanně dceři své poručila, kterýžto 
vinohrad Tomáš Maštalíř platiti má od letha [15]99 po 3 zl. 
   Více přijato peněz hotových Zuzanně sirotku náležitých 
utržených za víno prodané mimo splacení dluhu 21 gr ½ den. Ty 
sou vloženy do truhlice na sirotka. 
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   Dluhu na panu Janovi Skřičkovským za pětítku vína mimo 
zaplacení dluhu povinného přijíti se má při posudku letha 1599 
5 zl. 
   Letha 1598 přijato závdanku za vinohrad od Tomáše Maštalíře 
v Šumbercích 8 zl. 
 
   A mimo to zuostává sirotku šatův náležitejch po Kateřině 
mateři její u Doroty Matuškové v Radějově zejména tyto:  
   Cíchy konopné 3 
   Plachty konopné 3 
   Plachty koudelné 3 
   Obrusů konopných 4 
   Koudelné plachetky po třech loktech 2 
   Fěrtochy konopné 3 
   Prostěradlo tenké 1 
   Rukávce tenké 1 
   Čepice popelicí 1 
   Duchna 1 
   Peřina 1 
   Shlavec 1       
   A kráva jedna   
To jí má všecko vydati, když k vdání svému přijde. 
 
   Téhož letha [15]98 dáno Pinkusce Židovce za dluh její 5 zl. 
   Šimkovi Židu též dáno za jeho dluh 3 zl 20 gr. 
   A tak jim dluh zaplacen. 
   Odvedeno tomuto s[irotku] na vyšlou spravedlnost na statku 
n[ebožtíka] Bartoně Křižanového 1 zl. Ten se vyzdvihnouti má 
při posudku [15]99. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato za grunt od 
Bartoše Husákového 1 zl. 
   Též přijato od Tomáše Krejzla za vinohrad 3 zl. 
   Též přijato za vinohrad od Jíry Smutného 1 zl. 
   Též přijato za vinohrad Pomykalku od Jana Pastýře 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato za grunt od 
obce na místě B[artoše] Husáka 1 zl. 
   Z dílu Zuzaniného má se poraziti za krávu a volka i za 
včely 11 zl za tou příčinou, že Kateřina mateř její to sobě 
byla přijala a potom toho všeho svrchu statku jí odemřela a 
poručila. 
   Od Tomáše Gryzle za vinohrad přijato 3 zl. 
   Od Václava Janečkova na místě Smutného za vinohrad přijato 
15 gr. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Tomáše Gryzle 
za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Tomáše 
Gryzle za vinohrad 1 zl. 
   Zuzanně dáno z poručení J.M.Paní na kožich 6 zl. 
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   Letha 1604 za fojta [Macka Škeřupového] [od] Tomáše Gryzle 
za vinohrad přijato ročních peněz 3 zl. 
   Od Štěpána Blákorového za vinohrad na místě Václava Janečky 
přijato 15 gr. 
   Zuzaně dáno na díl její hotových peněz 22 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Thobiáše 
Polešovského na místě Thomáše Gryzle za vinoh[rad] 
v Šumber[ku] 1 zl.    
   Ten 1 zl položil Jíra Škeřupů a on za tenž vinohrad 
dopláceti má.  
   O tom 1 zl položeném za vinohrad jest všecko omylem 
napsáno, že nedali dobré správy, kdo jej drží. 
   Od Jana Remšového přijato za týž vinohrad v Šumbercích na 
místě Thomáše Gryzle za rok 1607 2 zl. Ty 2 zl Macek Mušvic po 
Zuzanně ut s[upr]a ženě své přijal. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkova přijato od Jana Remšového 
za Šumbergk 1 zl. Vydáno jest Mackovi Mušvicovi na díl Zuzanny 
manželky jeho. 
   Jakož náleželo Matějovi Mušvicovi do Radějova po Zuzaně 
manželce jeho na vinohradě Jana Remšového sumy 24 zl 15 gr, ty 
jest prodal Janovi Remšovýmu a dal jemu za ty peníze 
půlčtvrtého vědra vína.  
   A tak zouplna díl svůj vyzvihl a vinohrad ten zaplacen. 
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             f 112a 
50 Sirotci nebožtíka Staňka Šavrňového 
 
   Jest jich osmero, Jan, Dorota, Kače, Barbora, Johanka, 
Maruše, Lida, Kuna a Dorota mateř jejich devátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Tomkového, 
otčíma [je]jich 130 zl. Ty má platiti od letha [15]92 po 4 zl. 
   Týž těm sirotkům náleží na vinohradě v Dobré hoře, kterej 
mateř jejich koupila 60 zl. Ten má platiti při Vánocích po  
5 zl, když se kněždubským nápadníkům od letha [15]94 vyplní  
33 zl. 
   Tý[ž] jim náleží za tři kozy 3 zl 10 gr. 
   Více jim náleží na čtvrt roli Dorotě mateři jej[ich] 
prodané 30 zl. Ty má platiti od letha [15]92 pořadně po 2 zl. 
         Summa toho všeho 223 zl 10 gr. 
 
   S tej summy se má dluhu po nebožt[íkovi] otci těch sirotků 
zaplatiti toto: 
   Item obci lhotské 18 zl 15 gr. 
   Šalomounce Židovce 4 zl. 
   Danielovi Židu 1 zl. 
   Více do truhlice obecní 1 zl.             Pars 24 zl 15 gr. 
   Více se našlo dluhu Holomkovi Židu do Strážnice 4 zl. Ty se 
jemu letha [15]95 zaplatiti mají. 
             f 112b 
A tak zůstává 199 zl 10 gr. Přijde na každou osobu i po 
Janovi, bratru jejich zemřelém, toto: 
   Kače a Dorotě dílu svého obě dvě 44 zl 8 gr 6 den, co se 
jim na oba díly dostalo, Janovi Tomkovému otčímovi svému 
prodali. 
   Mateř též dílu svého na gruntě svém porazila 25 zl 25 gr    
1 den. 
   A ostatek těmto náleží: 
   Item Barboře 25 zl 25 gr 1 den. 
   Johaně 25 zl 25 gr 1 den. 
   Maruši 25 zl 25 gr 1 den. 
   Lidě 25 zl 25 gr 1 den. 
   Kuně 25 zl 25 gr 1 den. 
 
   Na to přijato toto: 
   Letha 1592 přijato od Jana Tomka za grunth 4 zl. 
   Letha [15]93 přijato za čtvrt roli od téhož Jana a mateři 
těch sirot[ků] 2 zl. 
   Letha [15]93 přijato za poloulání od téhož Jana 7 zl. 
             f 113a 
   Vydání s toho: 
   Item obci lhotské na dluh napřed psaný 8 zl. 
   Též dáno Šalomounce Židovce z těch purgkrechtních peněz a 
z dobytka prodaného 4 zl. 
   A do truhlice obecní vzato 1 zl. 
   A tak při právě žádnejch hotovejch peněz není. 
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   Letha [15]94 přijato od Jana Tomkovýho za grunth peněz 
purgkrechtních 6 zl i ze čtvrtí roli. Z toho dáno za dluhy 
toto: obci lhotské 5 zl a Danielovi Židu na dluh 1 zl. 
   Letha [15]95 přijato od Jana Tomkového za grunth peněz 
purgkrecht[ních] polovici 2 zl 21 gr 3 den. Z toho dáno za  
19 kop vajec po 10 kr[ejcarech], které Jeho [Mil]ost Pánu tenž 
nebož[tík] otec těch sirotků zmrhal, 2 zl 21 gr 3 den. 
   Letha [15]96 přijato od Jana Tomkového za grunth peněz 3 zl    
23 gr 4 den. Ty sou dány Holomkovi Židu na dluh jeho. 
   Letha [15]97 přijato od Jana Tomkového za grunth peněz      
4 zl. Z toho dáno ostatních peněz za dluh Holomkovi Židu 6 gr 
3 den. Z to[ho] dáno Barboře na díl její 1 ½ zl a Johance též 
dáno na díl od učení švadlenství 1 ½ zl. 
   Letha 1598 přijato od Jana Tomkového za grunt 4 zl. Z toho 
dáno Barboře na díl její 2 zl 12 gr a Johance též dáno 2 zl    
12 gr. 
             f 113b 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana 
Tomkového za grunt 4 zl. Ty sou vydány Maruši na díl její. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Tomkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Johance na díl její 2 zl. 
 
   Jakož náleželo ještě dodati Johance dílu jejího 18 zl 19 gr 
1 den, ty jest prodal Janovi Tomkovýmu Matouš Kujáček manžel 
její za hotových 5 zl 21 gr. A tak ona díl svůj zouplna a 
docela vyzdvihla. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od něho za grunt 
položených 4 zl. Ty sou vydány Barboře na díl její. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana 
Tomkového za grunt 4 zl. Ty sou dány Lidě na díl její na 
kožich. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Tomkového za grunt 4 zl. Ty sou vydány Markytě na díl její. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Tomkového za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Barboře na díl její  
4 zl, Markytě též dáno na její díl 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Bartoně 
Svorňového za grunt 2 zl. Ty přijal Martin Pavlů na díl Kuny 
manželky své. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Bartoně 
Svorňového za grunt 2 zl 15 gr. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Bartoně 
Svorňového za grunt 2 zl. Z toho dáno Pavlový[mu] Martinovi na 
díl Kunin 1 zl, Matěj Vlků též přijal na díl Markytin 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Bartoně 
Svorňového za grunt 4 zl. Z toho dáno Pavlový[mu] Martinovi na 
díl Kunin 2 zl, Matějovi Vlkovému na díl Markytin 2 zl. 
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   Sečtení statku neb[ožtíka] Staňka Šavrňového, komu co 
z nápad[níků] od letha 1611 náleží: 
   Margitě náleží dílu jejího nedobraného i po Lidě sestře 
její zemřelé 22 zl 7 gr 4 ½ den. Na to jí náleží na gruntě 
Bartoně Svorňového 5 zl 11 gr 5 den, na vinohradě v Dobré hoře 
na Kněždubsku Jana Belfy 15 zl 25 gr 6 ½ den. 
   Kuně náleží dílu jejího nedobraného i po Lidě sestře její 
zemřelé 23 zl 22 gr 4 ½ den. Na to jí náleží na gruntě Bartoně 
Svorňového 5 zl 11 gr 5 den, na vinohradě v Dobré hoře na 
Kněždubsku Jana Belfy 18 zl 10 gr 6 ½ den. 
   Martinovi, synu od Barbory zplozenýmu, dílu, což mateř jeho 
nedobrala i nápadu po Lidě tetě jeho zemřelé 19 zl 10 gr        
4 ½ den. Ty jemu náleží na vinohradě v Dobré hoře na 
Kněždubsku Jana Belfy. 
   Anně od Johanky zplozené nápadu po Lidě tetě její 5 zl  
12 gr 3 ½ den. Ty jí náleží na vinohradě v Dobré hoře na 
Kněždubsku Jana Belfy. 
    
   Letha Páně 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od 
Bartoně Svorňového za grunt 4 zl. Ty přijal Matěj Vlků na 
místě Margity manželky své i na místě Anny zemřelé 2 zl a 
Martin Pavlů na místě Kuny manželky své i na místě Anny 
zemřelé 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Bartoně 
Svorňového polovici vejrunkových peněz přijato, totiž 2 zl,    
a od Davida z Rovně na místě toho Bartoně Svorňového druhou 
polovici vejrunkových peněz přijato 2 zl. 
   Matějovi Vlkovýmu na díl Kuny manželky jeho dáno 2 zl a 
Martinovi Pavlovýmu na díl Kuny manželky jeho dáno 2 zl. 
   Matěj Vlkův, manžel Markyty svrchu psané, prodal Janovi 
Belfovi v Kněždubě, což jemu z vinohradu jeho v Dobré hoře na 
Kněždubsku po letech se vyplniti mělo podle vyhledání ut 
s[upr]a, totiž 16 zl 25 gr 6 ½ den za hotových 2 zl. A tak týž 
Matěj Vlkův po týž Markytě manželce své nic více tu nemá. 
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51 Sirotkům nebožt[íka] Blažka Krhlového 
 
   Janovi a Martinovi náleží vyšlé spravedlnosti, kteráž při 
právě zůstává 70 zl. 
   Ten Jan a Martin od dvaceti leth své vůle užívají a se 
nestavějí. 
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52 Sirotci nebožt[íka] Tomáše Junce 
 
   Jest jich trý, Pavel, Matěj, Šimek, ti své vůle užívají a 
ode 30 leth se nestavějí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně 13 zl. Ty sou 
vyšlé a při právě zůstávají. 
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53 Sirotek nebožt[íka] Mikoláše Urbanového 
 
   Jest jeden, Martin. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti vyšlé, kteráž při právě 
zůstává, 2 zl 12 gr. 
 
   Letha 1598 dáno Martinovi na díl jeho z tej vyšlé 
spravedlnosti ut s[upr]a 2 zl 12 gr. 
   A tak tu spravedlnosti žádné nemá. 
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54 Michalovi, nápadníku po nebožt[íkovi] Havlovi Skřinařovi 
 
   Náleží vyšlé spravedlnosti 7 ½ zl. 
 
   Letha [15]98 dáno Michalovi z Strážnice na vyšlou 
spravedlnost 4 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového dáno Michalovi na 
vyšlou spravedlnost 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového dáno Michalovi 25 gr  
a upuštěno 25 gr. 
   Nemá tu již nic. 
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55 Sirotci nebožt[íka] Jíry Rumpála 
 
   Jest jich dvý, Václav, Anna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikoláše Sečkaře, 
tak jakž v knihách purgkrechtních o tom položeno jest, 20 zl. 
Ty sou vyšlé a za tímž Mikolášem Sečkařem zůstávají. 
   Více jim náleží na vinohradě Pavla Klimšového 40 zl. Ty se 
jim pokládati mají po 4 zl při Vánocích. 
 
   Letha [15]93 přijato od Pavla Klimšový[ho] za vinohrad     
2 zl. 
   Letha [15]94 přijato od Pavla Klimšovýho za vinohrad 3 zl. 
Z toho dáno od vkladu do rejster Václavovi Letovskýmu 11 gr   
3 den. 
   Více přijato od Mikuláše Sečkaře peněz purgkrechtních na 
těch 20 zl – 4 zl. Ty do truhlice sirotčí vloženy. 
   Letha [15]96 přijato od Pavla Klimšového za vinohrad 1 zl. 
             f 119a 
   Letha [15]97 přijato od Pavla Klimšového za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1598 přijato od Pavla Klimšového za vinohrad 3 zl. 
   Anně dáno na díl její z hotových peněz 7 zl 9 gr. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Anky, 
Klimšového Pavla ženy, za vinohrad 4 zl. Ty sou vydány Anně na 
díl její. 
   Jakož Václavovi s[irotku] náleželo dílu jemu náležitého 
z tohoto gruntu 30 zl, ty na J.M. Pána jakožto po zběhlým 
připadla. Z níž jest hotových vyzdviženo sumy 7 zl 9 gr 4 den, 
ostatek J.M.Pánu jíti má od letha 1600 po 2 zl až do vyjití 
sumy 22 zl 21 gr. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Anky 
Klimšové za vinohrad 2 zl. Z toho dáno Anně na díl její 1 zl a 
k ruce panské po s[irotku] zběhlým vyzdviženo 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Duchkového jinak Tomkového přijato 
od Anky Klimšové za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Anně na díl 
její. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Anny 
Klimšové za vinohrad 2 zl. Ty jsou vydány Anně na díl její. 
Nepřijala je Anna, přijal ty peníze na díl svůj Václav. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Anny 
Klimšové za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Anně na díl její. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina 
Pavlových na místě Anny Klimšové za vinohrad v Šumberku 2 zl. 
Z toho dáno Anně na díl její 15 gr a k ruce Jeho [Mil]osti 
Páně po Václavovi sirotku zběhlém vyzdviženo 1 zl 15 gr. 
   Vyhledalo se z rejster horenských lhotských, že Václav 
Zimcha z Lideřovic, držitel vinohradu v Šumbercích, za kterýž 
Anna Klimšova do statku tohoto platila, vyplatil do letha 1612 
5 zl. Takových 5 zl přijal po tom letha Jan Gybal na místě 
Anny manželky své. 
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   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Vácslava Zimchy 
z Lideřovic za vinohrad v Šumbercích i za lonský rok dvojích 
peněz přijato 7 zl. Z toho dáno Janovi Gybalovi na díl Anny 
manželky jeho 3 zl a k ruce panské po Vácslavovi zběhlým 
přijato 4 zl. 
             f 119b 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Václava Zimchy přijato 
za vinohrad v Šumberku 4 zl. Z toho vydáno Janovi Kybalovi na 
díl Anny manželky jeho 2 zl a na J.M.Pána obráceno 2 zl. 
   Leta 1617 za fojta Martina Pavlového od Martina Lechovského 
na místě Václava Zimchy za vinohrad Šumberk 5 zl. Dáno na díl 
Anny Gybalovy 2 zl 15 gr a na J.M.Pána 2 zl 15 gr. 
   Za ten vinohrad těch 40 zl již jest vyplaceno, a tak 
s[irotci] Rumpálovi na tom vinohradě nic nemají. 
   Grunt ten pustý jest, má se z něho ještě vyplatiti 16 zl. 
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             f 120a 
56 Sirotci nebožt[íka] Martina Hazuky 
 
   Jest jich trý, Jíra a Kateřina a Zuzanna. Jíra ten své vůle 
užívá, Kateřina ta j[es]t vdaná. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě Pavla 
Klimšového mimo zaplacení dluhu nebož[tíka] otce jejich 13 zl. 
   I nachází se, že mi[mo] prvnější splacení dluhu ještě 
Danielovi Židu do Strážnice se zaplatiti má 3 zl. A tak těm 
sirotkům nezůstává na oba díly toliko 10 zl. Ty peníze ještě 
nejdou. 
 
   Letha [15]98 jakož Jírovi s[irotku] náleželo dílu jeho 3 zl  
10 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým na J.M. Pána 
obrácena, kteráž když půjde, má se k ruce panské po půl 
penězích vyzdvihovati. A tak ten s[irotek] tu spravedlnosti 
žádné nemá. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového vyhledalo se, že 
s[irotci] n[ebožtíka] Rumpála mají vyzdvihnouti od letha 1600 
25 zl po 4 zl. Potom teprva sirotkom ut s[upr]a peníze půjdou. 
   Zuzanna nahoře psaná zemřela a spravedlnosti její, totiž   
3 zl 10 gr, náleží Valkovi do Kněžduba, manželu jejímu, a zase 
po témž Valkovi připadla na Jana syna jeho též do Kněžduba. 
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             f 121a 
57 Sirotci nebožt[íka] Václava Bechyně 
 
   Jest jich kromě Margety, Kateřiny a Barbory, mateře jejich, 
štvero, Martin, Anna, Mikoláš a Dorota. Martin ten jest  
s kuchyně panské ušel. 
   Ti sirotci ve Lhotě žádné spravedlnosti nemají. 
   Kromě v Kněždubě, jestliže by se jim jaká spravedlnost 
našla, ta do těchto rejster poznamenati se má. 
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             f 122a 
57[!] Sirotci nebožt[íka] Jana Pechy Čapkového 
 
   Jest jedna, Kateřina a Barbora mateř její druhá. 
   Vyhledalo se jim oběma spravedlnosti na vinohradě 
v Šumberku, kterejž Heršl Žid [ze] Strážnice drží, 50 zl. Ty 
se jim od letha [15]94 při Vánocích podle ourody po 4 zl 
pokládati mají. 
   Téhož letha [15]94 položil Heršl za vinohrad 2 zl. Ty sou 
dány za dluhy nebož[tíka] otce téhož si[rotka]. 
   Letha [15]96 přijato od Hiršle Žida za vinohrad peněz podle 
ourody 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Hiršle Žida za vinohrad 3 zl. 
 
   Více jim náleží na vinohradě Macka Bánovskýho v Šumberku  
23 zl. Ty se jim pokládati, když nejprve Radějovští svou summu 
vyzdvihnou, mají po 4 zl. 
   Letha 1598 přijato od Hiršle Žida za vinohrad 3 zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Heršle 
Žida za vinohrad 3 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Hiršle 
Žida za Šumberk 2 zl. Z toho dáno dluhu za n[ebožtíka] otce 
těch sirotků do peněz sirotčích, což se z regimenu našlo     
20 gr. 
   Jest omylem napsáno, mělo býti při statku n[ebožtíka] 
Václava Bechyně. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Bánovského 
náměstka za Šumberk 2 zl. Ty sou dány ouřadu radějovskému, neb 
oni mají na tom vinohradě přední peníze. 
             f 122b 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového dáno Barboře mateři těch 
s[irotků] na díl její 3 zl a Kateřině též dáno na její díl  
1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového dáno za dluh otce 
těchto sirotků, což se z regimenu našlo, do peněz sirotčích  
míšených 1 zl 16 gr. Mají se při vydávání ze všech dílů 
srážeti. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Hiršle 
Žida za vinohrad 3 zl. Z toho dáno Barboře na díl její 1 zl. 
   Více Barboře dáno na díl její 2 zl, Kateřině též dáno 1 zl  
14 gr. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato od Pavla 
Valentového na místě Hiršle Žida za vinohrad 2 zl. Ty přijala 
Barbora mateř na díl svůj 
   Kateřina sirotek zemřela a dílu nedobraného po sobě 
zanechala 33 zl 8 gr. Ta spravedlnost připadla na Barboru 
mateř její, poněvadž se krevních přátel po meči nenacházelo. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Pavla 
Valentového za vinohrad v Šumbercích 3 zl. Ty 3 zl vydány sou 
Barboře svrchu psanej. 
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   Letha 1609 za fojta Jana Hynkova přijato od Pavla 
Valentového za Šumbergk 2 zl. Ty přijala Barbora na díl svůj. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Pavla 
Valentového za vinohrad 1 zl. Přijala jej Barbora na díl svůj. 
   Ostatek co jest za ten vinohrad dopláceti, totiž 22 zl, ty 
sou Barboře odvedeny, aby je sama sobě upomínala a přijímala. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Pavla 
Valentovýho za vinohrad v Šumbergku 4 zl. 
             f 123a 
   A skoupil od Jíry Pechového z Těmic, manžela Barbořinýho, 
což jí na tom vinohradě náleželo, 18 zl za hotových 3 zl  
18 gr. 
   A tak tu ona na tom vinohradě nic nemá. 
   Zůstává se ještě týž Barboře dílu jejího dovzíti 26 zl     
27 gr. Na to jí náleží na vinohradě Jana Remšového v Šumbergku 
21 zl a za J.M.P. vyšlé spravedlnosti na dluhu 5 zl 27 gr. 
Těch 5 zl 27 gr sou z důchodův panských přijaty a jemu vydány. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana 
Remšového za vinohrad v Šumbergku 4 zl. Ty sou vydány Jírovi 
Pechovému z Těmic na místě Barbory manželky jeho. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového jakož podle 
vyhledání vypsaného Jírovi Pechovi z Těmic po Barboře manželce 
jeho náleželo se z vinohradu Jana Remšového v Šumbergku 
vyplatiti po letech ještě 17 zl. Takových 17 zl týž Jíra Pechů 
Janovi Remšovýmu jmenovanému za 3 zl 18 gr prodal, kterýchž   
17 zl na zaplacení se vypisují témuž Janovi Remšovýmu. 
   A Jíra Pechů tu již nic více nemá. 
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             f 124a 
58 Sirotci nebožtíka Blažka Jírového 
 
   Jest jich sedmero, Kateřina, Jíra, Zuzanna, Margeta, Tomáš, 
Anna, Dorota a Kuna mateř jejich sedmá. Ti sirotci všecky při 
mateři své zůstávají a spolu se živí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech 
toto: 
   Item na gruntě a půl lánu roli všeho 200 zl. 
   Item na vinohradě půl achteli na Kněždubsku v Dobrý hoře, 
placením od 1601 po 2 zl – 40 zl. 
   Item na druhém vinohradě v Šumberku 40 zl. 
   Item na třetím vinohradě v Šumberku jest vyplaceného 5 zl. 
   Item na gruntě Jíry Venhledě 28 zl. 
   Item dobytka hovězího za 8 zl. 
   Summa všeho statku učiní 321 zl. Dělíc tu summu 
na osm dílů, dostane se na jeden každý díl po 40 zl 3 gr  
5 den. 
 
   Vydání: 
   Item Kuna, mateř těch sirotků, na díl svůj přijala toto: 
grunth z půl lánem roli, koňmi, dobytky a 13 včely i jiným 
hospodářstvím za summu 200 zl. 
   Vinohrad v Dobré hoře ve 40 zl. 
            Summa všeho, což Kuna mateř jejich 
na díl svůj přijala, učiní 240 zl. A tak sobě díl svůj 
porazila 40 zl 3 gr 5 den. 
         [mezi 124 a 125, strana b] 
   A tak mimo poraženej díl svůj sirotkům napřed psaným 
dopláceti zůstává 199 zl 26 gr 2 den. 
   Item Jíra na díl svůj přijal těch 5 zl vyplacenejch na 
vinohradě v Šumberku. Dodati se jemu má k doplnění dílu jeho 
ještě 35 zl 3 gr 5 den. 
   Item Kateřina na díl svůj přijala krávu ve 4 zl. Dodati se 
jí má na díl její 36 zl 3 gr 5 den. 
   Item Zuzanna na díl svůj přijala jalovici za 2 zl. Dodati 
se jí má na díl její 38 zl 3 gr 5 den. 
   Item Margeta na díl svůj přijala jalovici za 2 zl. Dodati 
se jí má na díl její 38 zl 3 gr 5 den. 
   Item Tomášovi          Těm třem sirotkům každému se na díl 
   Item Anně              jeho dodati má, nebo nic nepřijali, 
   Item Dorotě            40 zl 3 gr 5 den. 
                   Summa všeho, což se těm sirotkům dodati má, 
učiní 267 zl 26 gr 2 den. 
 
   Na to mají na níže psanejch věcech toto: 
   Item na gruntě mateře těch sirotků 199 zl 26 gr 2 den. 
   Item na vinohradě v Dobré hoře na Kněždubsku, kterejž 
Václav Fraňů drží, 40 zl. Ty platiti má od letha [15]96 
pořadně po 2 zl. 
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   Item na gruntě Jíry Venhledě 28 zl. Ty se mají vyplniti 
takto: letha 96 při svatým Václavě 1 zl a při Vánocích letha  
[15]96 3 zl a potom pořadně každý rok po 3 zl až do vyplnění 
té sumy. 
             f 125a 
                     Summa všeho, což se těm sirotkům nachází, 
učiní 207 zl 26 gr 2 den. 
   A mi[mo] toho zvláštně náleží náleží těm sirotkům spolu 
s mateří jeji[ch] na vinohradě Pomykalce, kterejž Václav Jana 
Klimšových drží, 28 zl. Ty se od letha [15]96 pokládati mají 
po 2 zl. 
   Letha [15]97 přijato od Václava Jana Klimšového za vinohrad    
1 zl. 
   Téhož letha přijato z gruntu Jíry Venhledě 3 zl. 
   Letha [15]98 přijato od Kuny za statek ut s[upr]a 6 zl. 
   Též přijato za grunt od Jíry Venhledě 3 zl.  
   Jest to napřed zapsáno. 
              f 124a [dole] 
   Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Venhledě 4 zl. 
   Letha [15]97 přijato z gruntu a za statek od Kuny mateře 
jejich 6 zl. 
   Letha [15]98 přijato od Jíry Venhledě za g[runt] 3 zl. 
   Od Kuny za statek přijato 6 zl. 
             f 124b     
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Kuny 
lonských a letoších peněz za statek 12 zl. 
   Též přijato od Jíry Venhledě za g[runt] 4 zl. Z toho vzal 
Prokeš, neb jemu náležel, 1 zl, protože na placení povyšel. 
 
   A mimo napřed psaný statek našel se ještě kus vinohradu 
v Pomykalce, který drží Václav Jana Klimšového, na němž 
zaplaceného zůstává od letha 1599 sumy 27 zl placením od téhož 
leta po 2 zl. To rozdělíc na s[irotky], dílu přijde každému 
z toho po 3 zl 11 gr 1 ½ den. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Albrechtového 
na místě Václava Klimšového za Pomykalku 3 zl. 
   Jírovi dáno z hotových peněz na díl jeho 5 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry 
Venhledě za grunt 3 zl. 
   Od Jana Albrechtového za Pomykalku přijato 1 zl. 
   Od Štěpána Jírových z Kněžduba za Dobrou horu 3 zl. 
   Z toho dáno Kuně na díl její 15 gr, Jírovi dáno na díl jeho 
peněz hotových 4 zl. 
   Od Kuny, mateře těch s[irotků], za statek přijato 6 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Kuny mateře 
jejich za statek 3 zl. 
   Od Jíry Venhledě za grunt přijato 3 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jíry Venhledě 
za grunt 1 zl. 
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   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Kuny za 
grunt za rok 1602 4 zl. 
   Od Jíry Venhledě přijato za grunt 3 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Kuny za 
statek za rok 1603 4 zl. 
   Od Jíry Venledě za g[runt] přijato 3 zl. 
   Od Eliáše Štěpána Blákorových za vinoh[rad] 1 zl 15 gr. 
   Z toho dáno Jírovi na díl jeho 1 zl. 
         [mezi 124 a 125, strana a] 
   Letha 1605 za fojta Václava Vlkova z poručení J.M.Páně 
poručníků vypůjčeno těchto si[rotků] peněz hotových z truhlice 
na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří, totiž 30 zl. 
Takové peníze mají oplaceny bejti z důchodů, když jich 
potřebovati budou. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův 
panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně 26 zl 6 gr. Z toho dáno 
Zuzaně na díl její 13 zl 3 gr, Markytě též dáno na její díl   
13 zl 3 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Staňka 
Knápkového za grunt 1 zl. Vydán jest Markytě na díl její. 
   Letha 1609 za fojta [Jana] Hynkového přijato od Jíry za 
g[runt] 2 zl. Z toho vzala Markyta 1 zl a Zuzana 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry 
Blažkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl, Zuzanně  
1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry 
Blažkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl a muži 
Zuzaniné[mu] 1 zl. 
   Přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost, kteráž 
zůstává na dluhu na Jeho [Mil]ost Pánem, 13 zl 3 gr. Ty 
přijala Markyta na díl svůj. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry 
Blažkového za grunt 4 zl. Z toho dáno Markytě 1 zl, Zuzaně  
1 zl. 
   Z dílu Tomášového dáno klíčníku panskýmu, co přijal jeho 
spropitný od p[ana] Ulštorfova, 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jíry 
Blažkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi na 
místě Zuzany manželky jeho 1 zl. 
 
   Vyhledalo se, že těmto sirotkům peníze půjdou za Šumberk, 
jakž napřed rozepsáno jest, 40 zl, kladením po 2 zl až se 
nápadníkům Thomáše Pavelkového 9 zl vyplatí. Drží ten vinohrad 
Jíra Blažků. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jíry Blažkového 
za grunt přijato 3 zl. Martinovi Rabákovi na díl Zuzanny 
manželky jeho dáno 1 zl. 
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              f 125a [dole] 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového jakož náleželo 
Tomášovi spravedlnosti 40 zl 3 gr 5 den, ta spravedlnost 
jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest 
poraženo, co na dluhu za J.M.Pánem bylo 19 zl 21 gr, ostatek 
po letech k ruce panské jíti má. Act[um] ut s[upr]a. 
   Na to sraženo podruhé z dluhu panského 2 zl. 
   Kateřina a Anna zemřely a spravedlnost po sobě zanechaly 
76 zl 7 gr 4 den, ta spravedlnost připadla na Jíru, Zuzannu, 
Markytu, Thomáše a Dorotu, bratry a sestry jejich vlastní, též 
na Kunu, mateř vlastní jejich, poněvadž na vdovské stolici 
sedíc, živobytím ty dcery své přečkala. Dělíc tou spravedlnost 
na těch 6 dílů, přijde na každý díl po 12 zl 21 gr 1 ½ den. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Blažek položil 
za grunt 3 zl. 
   Více od něho Jíry Blažka za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 
2 zl. 
   Z těch vydáno Martinovi Rabákovi na díl Zuzanny manželky 
jeho 1 zl, do statku Thomáše Pavelkového odvedeno 2 zl. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Jíra Blažek položil 
za grunt 3 zl. 
   Též od něho za vinohrad v Šumbercích přijato 2 zl. Ty 2 zl 
za vinoh[rad] položené odvedeny jsou do statku n[ebožtíka] 
Thomáše Pavelkového. 
   Dorotě na díl její, když se vdávati měla, dáno 3 zl. 
             f 125b 
   Jakož podle bedlivého vyhledání našlo se, že Margetě při 
tom statku náleželo spravedlnosti, mimo což již vybrala, 21 zl 
18 gr 6 den, ty jest Jan Hynek prodal Jírovi Blažkovému na 
místě a s vůlí Markéty manželky své za 6 zl. A tak tu nic 
nemá. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jíry 
Blažkova za grunt 3 zl. 
   Též od něho za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty 2 zl odvedené 
sou do statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového. 
   Z těch 3 zl dán jest 1 zl Martinovi Rabákovi, Dorotě dáno 
na díl její 1 zl a Tomášovi zanechán 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry 
Blažkového za grunt 3 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi 1 zl, 
Dorotě 1 zl a na Tomáše zanechán 1 zl, ten jest jemu vydán. 
   Jakož za Jeho [Mil]ost Pánem dluhu bylo 4 zl, za to jest 
dáno obilí, rži osm měřic, každá měřice po 15 gr. A tak z toho 
vzal Thomáš na díl svůj za 2 zl a Dorota na díl svůj za 2 zl. 
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             f 128a 
59 S[irotci] n[ebožtíka] Urbana Syrového 
 
   Jest jich patero, Barbora, Dorota, Kateřina, Margeta, Kuna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Tomáše 
Gryzlového 20 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Šumberku, kterýž Jan Hynků 
koupil za 56 zl. Závdanku položil 4 zl a ostatek platiti má od 
letha [15]98 po 3 zl. 
   Však z té summy Holomkovi Židu se vyplniti má nejprve  
12 zl. A když Holomek Žid svých 11 zl vyzdvihne, potom se těm 
s[irotkům] peníze pokládati mají. 
   A z podsedku jim pokládati má od leta [15]98 po 1 zl a od 
leta 1602 po 2 zl. 
 
   Dluhův nachází se, kteréž jse z tohoto statku zaplatiti 
mají osobám těmto níže psaným, kromě Holomka Žida: 
   Pinkusce Židovce do Strážnice 2 ½ zl. 
   Davidovi Holomkovému 1 zl. 
   Znovu Holomkovi Židu 1 zl 24 gr. 
   Šalomounce Židovce 4 zl 12 gr. 
 
   Více jim náleží na podsedku Pavla Škořupa 24 zl. Ty se jim 
od letha [15]97 pokládati mají pořadně po 3 zl. 
 
   Letha [15]97 přijato od Pavla Škořupa za grunth 3 zl. 
   Od Tomáše Maštalíře závdanku přijato za podsedek 3 zl. 
   Za hřebici prodanou utrženo 1 ½ zl. 
   Holomkovi za vinohrad dáno 2 zl. 
   Sobotek dáno za rok [15]97 1 zl 22 gr. 
   Barboře dáno na doplnění podsedka Tomáše Maštalíře 1 zl. 
   Starším za dluh dáno 18 ½ gr. 
             f 128b 
   Letha 1598 přijato z gruntu Tomáše Gryzle za grunt 2 zl. 
   Též přijato od Pavla Škeřupového za grunt 3 zl. 
   Též přijato od Jana Hynkova za vinohrad 3 zl. Ty sou vydány 
Holomkovi Židu na dluh ut s[upr]a. 
   Pinkusce Židovce dodáno ostatek dluhu 1 zl 22 ½ gr. 
   Barboře Hloškové na doplacení podsedku dáno 1 zl. 
   Dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, kterýž se podle regimenu 
při spravování register našel, dáno 2 zl 7 ½ gr. Ten dluh má 
se ze všech dílů porážeti. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Pavla 
Škeřupového za grunt 3 zl. 
   Též přijato od Tomáše Gryzle za grunt 2 zl. 
   Též přijato od Jana Hynkového za vinohrad 3 zl. 
   Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Staňka Hloškového dvojích 
peněz na doplacení podsedka 2 zl. 
   Sečtlo se toho všeho statku těmto sirotkom čistého mimo 
zaplacení dluhův sumy 74 zl 6 gr. To dělíc na 4 díly, přijde 
na každého i po Dorotě zemřelé po 18 zl 16 ½ gr. 
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   Barboře, Markytě, Kateřině a Kuně dáno každé na díl její po 
1 zl, učiní 4 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Tomáše 
Gryzle za grunt 2 zl. 
   Od Pavla Škeřupového za poloulání a grunt 3 zl. 
   Od Jana Hynkového za vinohrad 3 zl. 
   Z toho dáno nápad[níkům] Holomka Žida za vinohrad ostatních 
peněz 6 zl. A tak jest již ten vinohrad doplacen. 
   Jakož Barboře náleželo dílu jejího dodati se 17 zl 6 gr, ty 
sobě Jan Hynků muž její na vinohradě Šumberku porazil. A tak 
ona díl svůj zouplna a docela vyzdvihla. 
   Kateřině dáno na díl její peněz hotových 1 zl, Markytě též 
dáno 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Tomáše Gryzle 
za grunt 2 zl. 
   Od Pavla Škeřupového za grunt přijato 3 zl. 
   Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 2 zl. Ty sou vydány 
Markytě na díl její. 
             f 129a 
   Sečtení bedlivé tohoto statku a co který[mu] sirotku dodati 
náleží: 
   Markytě 14 zl 16 ½ gr, Kuně 17 zl 16 ½ gr, Kateřině 16 zl 
16 ½ gr. 
 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového dáno Kateřině na díl 
její 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Tomáše Gryzle 
za grunt 1 zl. 
   Od Pavla Škeřupového za g[runt] přijato 1 zl. Z toho dáno 
Kateřině na díl její 1 zl. 
   Kuně též dáno na její díl 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Tomáše 
Gryzle za grunt 2 zl. 
   Od Pavla Škeřupového přijato za g[runt] 3 zl. 
   Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 1 zl. Ten jest vydán 
Kuně na díl její. 
   Markytě dáno na díl její 2 zl, Kateřině též dáno na díl 
její 2 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Tomáše 
Gryzle za g[runt] 2 zl. 
   Od Pavla Škeřupového za g[runt] přijato 4 zl 15 gr. 
   Markytě dáno na díl její 2 zl, Kateřině též dáno 2 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato od něho dvojích 
peněz za vinohrad i za rok 1605 po 1 ½ zl – 3 zl. Ty přijala 
Kuna na díl svůj. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův na 
dluh J.M.Pána těmto sirotkom 4 zl. Ty přijala Kuna na díl svůj 
a dáno jí obilí za ten dluh. 
   Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 3 zl. Z toho dáno 
Kuně na díl její 1 zl, Kateřině 1 zl, Markytě 1 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato [od] Jana 
Remšového na místě Tomáše Gryzle za g[runt] 1 zl. 
   Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 1 zl. Z toho dáno 
Kuně 20 gr, Kateřině 20 gr, Markytě též dáno 20 gr. 
             f 129b 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana 
Remšového za grunt 2 zl. Z toho dáno Kuně 20 gr, Kateřině      
20 gr, Markytě 20 gr. 
   Jakož náleželo Kuně na vinohradě Jana Hynkového v Šumberku 
dílu jejího 5 zl 8 gr a Markytě tolikýž 5 zl 8 gr, ty jest od 
nich skoupil Jan Hynků. A tak ještě bude zuostávat za ten 
vinohrad Kateřině do Strážnice 5 zl 8 gr. 
   Od Jana Hynkového přijato za vinoh[rad] v Šumberku 1 zl. 
Ten přijala Kateřina na díl svůj. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Jana Remšova 
za grunt 2 zl. Z toho dáno Kuně 20 gr, Kateřině 20 gr a 
Markytě též dáno 20 gr. 
   Z gruntu p[ana] Adama Žamberka přijato ostatních peněz, což 
ještě náleželo, 15 gr. Z toho dáno Kuně 5 gr, Kateřině 5 gr, 
Markytě 5 gr. 
   Od Jana Hynkového přijato za Šumberk 1 zl. Přijala jej 
Kateřina na díl svůj. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana 
Remšového za grunt 2 zl. Z toho dáno Kuně 20 gr, Kateřině  
20 gr a Markytě též 20 gr. 
   Od Jana Hynkového přijato za vinohrad v Šumberce 1 zl. Ten 
přijala Kateřina na díl svůj. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana 
Remšového za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Kuně 20 gr, Kateřině   
20 gr a Markytě též 20 gr. 
   Od Jana Hynkového za vinohrad přijato 1 zl. Ty přijala 
Kateřina na díl svůj. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového přijato od Jana 
Hynkového za vinohrad posledních peněz 1 zl 8 gr. Ty přijala 
Kateřina na díl svůj. 
 
   Jakož náleželo na tom vinohradě Margetě dílu jejího 
dovzíti, což jí koliv tu náleželo se v registřích vyhledati 
mělo, to jest prodala Janovi Hynkovému za dvě měřice rži a tak 
tu nic nemá. 
   A tak ten statek zouplna za grunt i za vinohrad doplacený 
jest. 
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             f 130a 
60 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Šeby 
 
   Jest jich dvý, Kateřina, Maruše a Anka mateř jejich třetí. 
   Mají své spravedlnosti na podsedku Jíry Šabrňové[ho]       
3 ½ zl. 
   Na 2 kusích vinohradu na Krátký 4 ½ zl. 
   Více aby jakou spravedlnost měli míti, o tom se neví. 
 
   Letha [15]97 přijato s podsedku od Jíry Šavrňového 1 zl. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      115 
             f 131a 
61 S[irotek] n[ebožtíka] Mikuláše Kozla 
 
   Jest jedna, Dorota a Barbora mateř její druhá. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti na podsedku Martina Zajíčka 
23 zl. Ty jim jíti mají od leta [15]96 po 1 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Šumbercích zaplaceného, 
který drží Martin Václava Křižano[vého] 9 zl. Kterýžto 
vinohrad Václav Křižanových koupil a na něj 8 zl závdanku 
položil.       
   Z nich vydáno Mackovi Skořupovi pastorku 6 zl. 
   Za obile panské dáno 21 gr. 
   Barboře mateři její na díl dáno 1 zl 23 gr. 
   Abrahama Holomka strejce dáno 1 zl. 
   Více ona přijala na díl svůj 1 krávu ve 4 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Pomykalce 10 zl k placení od 
letha [15]96 po 1 zl. 
   Matka nahoře psaná prodala na tej Pomykalce Šustalovi, 
držiteli téhož vinohradu, 5 zl. A tak týž Šustal doplatiti má 
po 15 gr. 
 
   Leta [15]97 přijato za podsedek 1 zl. 
   Téhož leta přijato od Martina Václava Křižanových za 
vinohrad 3 zl. 
   A od Jíry Šustala za Pomykalku 1 zl. 
   Z toho dáno Barboře mateři na díl její 2 zl. 
   Letha 1598 přijato za podsedek od Martina Zajíčka 1 zl. 
   Též přijato od Martina Václava Křižanového za vinohrad  
3 zl. Ty sou vydány Barboře mateři na díl její. 
   Více vydáno Barboře z hotových peněz z dílu Doroty, dcery 
její zemřelé, 4 zl. 
   Barbora mateř toho s[irotka] prodala spravedlnosti své, což 
jí po Dorotě, dceři její zemřelé, kteráž na ni připadla, 
náleželo, Martinovi Zajíčkovi za hotových 2 zl, totiž 17 zl. 
             f 131b 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jíry 
Šoustala za Pomykalku lonských a letoších 1 zl. 
   Od Martina Václava Křižanového přijato za vinohrad za 
Šumbergk 3 zl. Z toho vzal Macek Škeřupů podli náležitosti a 
nápadu po s[irotku] zemřelém 1 zl 15 gr. 
   Barbora též přijala 1 zl 15 gr. 
   Jakož náleželo Barboře, mateři toho sirotka, na vinohradě 
Pomykalce 3 zl, ty jest prodala Jírovi Šoustalovýmu za 
hotových 11 gr. A tak ona tu nic nemá. 
   Též prodala Martinovi Václava Křižanového na vinohradě 
v Šumberku, což jí náleželo 20 zl. A tak ona na tom vinohradě 
nic nemá. 
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   Letha 1600 v pátek po neděli Smrtné jakož náleželo Matějovi 
Škeřupovýmu po s[irotku] zemřelém podli nápadu na vinohradě 
v Šumberku na Martinovi Václava Křižanového 23 zl, takové 
peníze pustil týmuž Martinovi a Matěj Škeřupů je sobě na svém 
gruntě srazil, jakž o tom při gruntě 14 v registřích 
purkrecht[ních] doloženo jest. Stalo se v přítomnosti všech 
stran letha a dne ut s[upr]a. 
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             f 133a 
62 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Jistého 
 
   Jest jich čtvero, Kateřina, Zuzanna, Jíra, Maruše a Barbora 
mateř jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě Vávry Krkavce 16 zl. Na to jest položeno leta 
[15]96 1 zl. Jest Soplivému Židu vydán na dluh jeho. 
   Více jim náleží na vinohradě v Šumbercích, kterejž Martin 
Ondry Pračkových drží, 60 zl. Na to závdanek dal 5 zl a 
ostatek platiti má od leta [15]97 po 3 zl. Z toho se zaplatiti 
má Abrahamovi Holomkovi Židu do Strážnice na dluh jeho 3 zl. 
Ten závdanek n[ebožtík] Jan Jistých přijal za živobytí svého. 
 
   Letha [15]97 přijato od Martina Ondry Pračkového za 
vinohrad 3 zl. Ty peníze sou dány Holomkovi Židu za dluh. 
   Barboře mateři dáno na díl její 1 zl. 
   Letha 1598 přijato od Vávry Krkavce za grunt 1 zl. 
   Též přijato od Martina Ondry Pračkového za vinohrad 3 zl. 
Z toho dáno Barboře mateři na díl její 2 zl. 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Vávry 
Krkavce za grunt 1 zl. 
   Též přijato od Martina Ondry Pračkového za vinohrad 3 zl. 
Z toho dáno Barboře mateři na díl její 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Martina 
Ondry Pračkového za vinohrad 3 zl.  
   Barboře dáno na díl její 2 zl. 
   Od Jana Zajíčka za grunt přijato 1 zl. 
             f 133b 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Zajíčka 
za grunt 1 zl. 
   Od Martina Ondry Pračkového za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Martina 
Ondry Pračkového za vinohrad 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry 
Pechového za g[runt] 2 zl. 
   Od Martina Ondry Pračkového za vinoh[rad] 2 zl. 
   Z dílu mateřiného dáno na pohřeb její 1 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina Ondry 
Pračkového za vinoh[rad] v Šumbercích 3 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry 
Pechového za grunt 1 zl. Vydán jest Kateřině na díl její. 
   Od Martina Ondry Pračkového za Šumberk 2 zl. Z toho dáno 
Kateřině na díl její 15 gr. 
   Barbora mateř, Zuzanna a Jíra zemřeli a dílů svých po sobě 
zanechali sumy 36 zl 24 gr. To připadlo na Kateřinu a Maruši 
sestry jejich, přijde na každého toho nápadu po 18 zl 12 gr. 
   Letha Páně 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry 
Pechového za grunt 1 zl. Ten přijala Kateřina na díl svůj. 
   Od Martina Liškového přijato za Šumbergk 2 zl. Ty přijala 
Kateřina na díl svůj. 
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   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry 
Pechového za grunt 1 zl. Přijala jej Kateřina na díl svůj. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry 
Pechového za grunt 1 zl. Ten přijala Kateřina na díl svůj. 
   Od Martina Navrátila přijato za Šumbergk 2 zl. Ty sou 
vydány Kateřině do Strážnice na díl její. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Navrátila za Šumberk 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Martina 
Navrátilíka[!] za Šumbergk 2 zl. 
             f 134a 
   Zuzanna, Jíra a Barbora mateř jejich zemřeli a dílu 
nedobraného po sobě zanechali summy 34 zl. To připadlo na 
Kateřinu a Maruši sestry jejich, přijde na každého po 17 zl. 
   Leta 1613 za fojta ut s[upr]a vydáno Kateřině na díl její  
2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jakuba 
Burjanového na místě Jíry Pechového za grunt přijato 1 zl. Ten 
jest dán Kateřině na díl její. 
   Od Martina Navrátila za Šumbergk přijato 3 zl. Z toho dáno 
Kateřině 1 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od Jakuba 
Burjanového za grunt přijato 1 zl. 
   Od Martina Navrátila za Šumbergk přijato 2 zl. Z toho dáno 
Kateřině 2 zl. 
   Vydáno Kateřině na vyšlou spravedlnost, což za JM Páne[m] 
bylo, a jest za to dáno obilí, totiž za 10 zl 15 gr. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Jakuba Burjanového za 
grunt přijato peněz ročních 2 zl. 
   Od Martina Navrátila za Šumber[k] přijato 2 zl. 
   Ty jsou vydány Kateřině na díl její, totiž 4 zl. 
   Maruše zemřela a spravedlnost její, cožkoli jí pozůstalo, 
připadla na Kateřinu sestru její. 
   Téhož letha přijato z důchodů JM Páně na túž spr[avedlnost] 
10 zl 15 gr. Ty sou vydány Kateřině a dáno jí obilí 7 m[ěřic]. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového od Jakuba 
Burjanového za grunt přijato peněz 2 zl. Ty sou vydány 
Kateřině na díl její. 
   Od Martina Navrátila za Šumberk položeno též Kateřině 2 zl. 
   Leta 1618 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 
11 zl. Ty sou vydány Kateřině a dáno jí rži 22 měř[ic]. A tak 
již za JM Pánem nezůstává spra[vedln]osti nic. 
   NB. Vyhledalo se, že tito sirotci přebrali z g[runtu] 97 
více, nežli jim náleželo 2 zl. Ty sou povinni zase navrátiti. 
   Ty jest Jan Lapšů navrátil a vydáno Margetě Krkavcové 1 zl 
a Jírovi Pechovému též 1 zl. 
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             f 135a 
63 S[irotci] n[ebožtíka] Macka Tuhý[ho] 
 
   Jest jich šestero, Pavel, Jíra, Vašek hrubý, Vašek malý, 
Dorota, Kače a Anka mateř jejich sydmá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Myslivce na 
posledních peněz[ích] 2 zl. 
   O jiné spravedlnosti, aby kde co jměli, jse neví. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

      120 
             f 136a 
64 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového 
 
   Jest jich jedno, Martin a Maruše mateř jeho druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikoláše Hráznýho 
30 zl. Ty jim pokládati má od letha [15]98 po 3 zl. 
   Více jim náleží za statek, krávy, koně, svině, šaty ložné i 
jiné hospodářství, kteréž otčím těch sirotků Pecha Hrubej 
koupil 30 zl. Ty platiti má od letha [15]98 po 2 zl. 
   Více jim náleží na vinohradě v Šumberku 32 ½ zl. Ty se jim 
platiti mají po 3 zl, když nejprve Barboře, manželce Václava 
Dřímala, 7 ½ zl vyzdvihne. 
      Summa statku učiní 92 zl 15 gr. Dělíc tu 
summu na dva díly, dostane se na jeden díl po 46 zl 7 ½ gr. 
 
   Maruše mateř ta jest díl svůj srazila na statku 30 zl a na 
vinohradě 16 zl 7 ½ gr. A ta[k] ona tu více nic nemá. 
   Více těm sirotkům samejm kromě matky náleží peněz hotovejch 
za víno 6 ½ zl. Ty má otčím složiti, sou v truhlici. 
   Téhož přijato od Jíry Blažkového za Šumberk 1 ½ zl. 
   Více náleží samé[mu] s[irotku] Martinovi nápadu po 
n[ebožtíku] Ondrovi Pračkovi, dědu jeho, z toho statku 15 zl. 
   A z obilí utrženo, což Pecha Hrubý položiti má, 9 zl 10 gr. 
Ty má po dvakráte od letha [15]99 položiti. 
             f 136b 
   Letha 1598 přijato z gruntu Mikuláše Hrázného 3 zl. 
   Téhož letha našlo se, že náleží s[irotku] samému na statku 
Tomáše Pavelkového polovici dílu mateřiného do letha 1597 
summy 18 zl. Ty jemu jíti mají od letha [15]98 po 1 zl 15 gr. 
   Letha ut s[upr]a přijato z statku Tomáše Pavelkového na 
sumu ut s[upr]a z položených peněz za vinohrad v Šumberku     
1 ½ zl. 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana 
Hulínskýho za grunt 3 zl. 
   Též přijato z statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového na sumu 
ut s[upr]a 1 ½ zl. 
   Též přijato od Pechy Hrubého na dluh za obilí 4 zl 20 gr. 
Z toho dáno z dílu sirotčího za dluh n[ebožtíka] otce jejich, 
kterýž se z regimenu našel, do peněz sirotčích 1 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato za g[runt] od 
Jana Cagaly 3 zl. 
   Od Pechy Hrubého na dluh za obilí přijato 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Cagale 
za grunt 2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového lonských za rok 
1600 položených do truhlice 1 ½ zl. 
   Od Pechy přijato za obilí 1 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Ondry Pračka přijato nápadu po dědu 
jeho 4 zl. 
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   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového z poručení J.M.Pánu 
půjčeno těchto s[irotčích] peněz hotových z truhlice sirotčí 
obci lhotské 20 zl. Položiti se mají od letha 1603 po 10 zl 
platíc. 
   Od Ondry Klimšového přijato za grunt 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Ondry 
Klimšového za grunt 1 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového přijato do truhlice 
1 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Pechy Hrubého na dluh za obilí a krávy 
4 zl 15 gr. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Filipa 
Skrbeně za g[runt] 2 zl. 
   Z statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového za vinoh[rad] 1 zl. 
             f 137a 
   Z statku n[ebožtíka] Pechy Hrubého za vinohrad přijato  
2 zl. 
   Též z toho statku na dluh za obilí a jiné věci 1 zl. 
 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Martin sirotek jsouc od 
nepřítele zajatý v Fryštáku zemřel, jakž vysvědčení okázáno. 
Spravedlnosti po sobě zanechal summy 94 zl 2 ½ gr, ta 
spravedlnost připadla na Martina Liškového strejce jeho a na 
trý dítek od Václava Liškového, strejcovy bratry. Přijde na 
každého dělíc na 4 díly po 23 zl 15 gr 4 den. 
   Martin Lišků z toho nápadu srazil sobě na vinohradě 
v Šumberku, kterýž drží po Ondrovi Pračkovi otci svém 15 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry 
Škeřupového za vinohrad v Šumbercích od Filipa Mana po Markytě 
ženě jeho prodaný 1 zl. 
   Jakož Martinovi Liškovému náleželo nápadu svrchu psaného 
dovzíti 8 zl 15 gr 4 den, ty jest sobě na podsedku svém, 
kterýž od Filipa Manového koupil, srazil. 
   Od Jíry Škeřupového přijato za Šumberk 1 zl. Act[um] letha 
1618 za fojta Jana Hynkového. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry 
Škeřupového za Šumbergk 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Jíry 
Škeřupova za Šumberk 1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového Martin Lišků dal 
Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Liškového, bratranci 
své[mu, vinohrad v Šumberku půl achtele za ty peníze, což jemu 
za grunt dopláceti měl v sumě 17 zl 4 gr 3 den. Zuostává se 
jemu ještě dodati na doplnění nápadu svrchu psaného 6 zl 11 gr 
1 den. 
   Od Jíry Škeřupovýho přijato za vinohrad v Šumberku 1 ½ zl. 
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho, s[irotkovi] n[ebožtíka] 
Václava Liškového jinak Pračkového. 
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   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry 
Škeřupového za vinohrad 1 zl 15 gr. Přijal je Jíra, s[irotek] 
n[ebožtíka] Václava Liškového. 
             f 137b 
   Letha Páně 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jíry 
Škeřupového za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty jsou vydány 
Jírovi Liškovýmu na díl jeho. 
   Za ten vinohrad bude dopláceti to[mu] nápadníku Jíra Basů. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jíry Škeřupy za 
vinohrad v Šumbercích [nebo jej zase ujal] přijato 1 zl        
7 ½ gr. Zůstává se všeho za něj 6 zl doplatiti. 
   Těch 1 zl 7 ½ gr sou dány Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] 
Vácslava Liškového, na díl jeho a což se jemu ještě  na 
doplnění téhož dílu jeho zůstávalo dodati 3 gr 4 ½ den, od 
těch dobrovolně pustil. A tak zouplna a docela díl svůj 
vyzdvihl. 
   Z statku n[ebožtíka] Thomáše Pavelkového na nápad napřed 
psaný přijato 2 zl. 
   Od Jana Moštěnského na místě Filipa Skrbeně za grunt 
přijato 1 zl. 
 
   NB. Při statku Václava Liškového jinak Pračkového se příjmy 
i vydání zapisují, nebo z tohoto statku všecken ten nápad 
přišel na nápadníky, s[irotky] n[ebožtíka] Václava Liškového 
jinak Pračkového. 
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             f 138a 
65 S[irotci] n[ebožtíka] Vítka Vyšehledě 
 
   Jest jich k tomu 3, Johanka, Anna, Zuzana a Dorota mateř 
jejich čtvrtá. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt se čtvrtí roli prodán Mackovi Krhlovi za 40 zl. 
   Na jednom kusi vinohradu v Šumbercích zaplat[ceno] 6 zl. 
   Na druhým kusi vinohradu 2 zl. 
   Na vinohradě závdanku zaplatceného 1 zl. 
          Summa všeho statku 49 zl. 
   Dluhu našlo se toto: 
   Do peněz sirotčích vyšlejch 1 zl dáno. 
   Davidovi Holomkovi strejci Židu 8 zl 15 gr. 
   Petrovi Salašnému do Radějova 2 zl 4 gr dáno. 
   Fojtovi dluhu 8 gr. 
   Janovi Jurkovýmu 12 gr. 
   Duškovi Slováčkových 2 zl 15 gr 3 den dáno. 
   Dluhu Ondrovi Salašnému do Radějova 3 zl dáno. 
   Dluhu po drobno splatceno 10 gr 4 den dáno. 
             Summa dluhu učiní 18 zl 5 gr. 
   Zuostává čistého statku po zaplatcení dluhův k rozdělení  
30 zl 25 gr. To dělíc na 4 díly, dostane se každému na díl 
jeho po 7 zl 21 gr 1 ½ den. 
             f 138b 
   Příjem a vydání: 
   Letha [15]96 závdanku přijato od Macka Krhlového ročních 
peněz 8 zl. 
   Od Duška Slováčkového za vinohrad v Šumberku 3 zl. 
   Od Macka Jana Krhlových za Pomykalku závdanku 1 zl. 
   Od Maruše Jana Vavřincových závdanku za vinoh[rad] 3 zl. 
 
   Z toho zaplatceno dluhu toto: 
   Duškovi Slováčkovému 2 zl 15 gr 3 den. 
   Petrovi Salašnému do Radějova dluhu 2 zl 4 gr. 
   Davidovi Židu 6 zl. 
   Ondrovi Salašnému do Radějova za roli zastavenou dluhu  
3 zl. 
   Od vložení a sepsání do rejster statku dáno 10 gr 4 den. 
   Do peněz sirotčích dluhu dávného 1 zl. 
 
   Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Štěpána 
Blákorového za grunt 2 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Štěpána 
Blákorového za grunt 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Štěpána 
Blákorova za grunt 1 zl. Z toho dáno ostatek dluhu Davidovi 
Židu 15 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Štěpána 
Blákorového za grunt 1 zl. Ten přijala Dorota mateř na díl 
svůj. 
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   Též jí dáno hotových peněz 15 gr. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Filipa Rakového za g[runt] 2 zl 15 gr. Z toho dáno Dorotě 
mateři 2 zl. 
  Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Matouše 
Velického za vinohrad v Šumbercích na místě Jana Vavřincových 
za rok 1612 3 zl. Ty jsou přijali Jan, Pavel a Šimek bratři 
vlastní, synové a nápadníci po Dorotě Vyšehleďce, mateři své. 
             f 139a 
   Téhož letha ut s[upr]a za fojta ut s[upr]a ten Matouš 
Velický položil za vinohrad v Šumbergku ostatních peněz těm 
sirotkům náležejících 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Štěpancového 
na místě Jana Filipa Rakového za grunt přijato 1 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého od Jana Štěpancového 
přijato za grunt peněz ročních 1 zl. 
   Letha 1616 za fojta Václava Vlkového přijato od Valenty 
Poláka za grunt 1 zl. 
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             f 140a 
66 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Pračkového 
 
   Jest jich k tomu 5, Jan, Václav, Martin, Kateřina, Barbora 
a Anka mateř jejich šestá. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě Martina Pračkového 50 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích za 40 zl. 
            Summa statku 90 zl.  
   Dluhů se žádnejch nenašlo. Dělíc to na 6 dílů, dostane se 
každému na díl jeho po 15 zl. 
 
   Toto přijímá na díl svůj jeden každý: 
   Martin ujal grunt ze čtvrtí roli v 50 zl. Z toho sobě dílu 
po otci svém srazil 15 zl a ostatek dopláceti zuostává mimo 
poražení dílu 35 zl, platcením jakž při gruntu zapsáno stojí. 
   Anna mateř těch sirotků přijala na díl svůj půl achtele 
vinohradu v Šumbercích za 40 zl. Z toho sobě dílu svého po 
manželu svém srazila 15 zl, ostatek mimo dílu poražení 
doplátceti zuostává 25 zl, platcení od leta [15]99 po 2 zl 
podli práva hory. Rukojmě Martin Lišků, Vašek Lišků S.R.S.N. 
   Václavovi 
   Kateřině                            dílu jeho přijde dodati 
   Barboře                             každému po 15 zl. 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Pračka 
 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Anny, 
mateře těch sirot[ků], za vinohrad 2 zl. 
   A od Václava a Kateřiny skoupil, jakž o tom při gruntě 
zapsáno jest, díly jejich 30 zl. A tak oni díly své zouplna 
vyzdvihli. 
             f 140b 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Martina 
Ondry Pračkového za grunt 2 zl. Ty sou vydány Dorotě na díl 
její. 
   Též jí dáno na díl její z hoto[vých] 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina 
ostatních peněz za grunt 3 zl. Z toho dáno do statku 
n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového nápadu po dědu jejich 4 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového dáno Barboře na díl její 
1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Anny 
mateře za vinohrad 2 zl. Ty sou vydány Barboře na díl její. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jíry Pavla 
Klimšového na místě Anny, mateře těchto sirotků, za vinohrad   
2 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Martin Lišků majíc 
vinohrad Šumberk po Anně mateři své, což za něj dopláceti 
zůstávalo 15 zl, ty sobě porazil z nápadu Martina, syna Jana 
Pračkového, strejce svého.  
   A tak ten vinohrad má zaplacenej. 
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             f 143a 
67 S[irotek] n[ebožtíka] Martina Jana Klimšového 
 
   Letha [15]99 za fojta Jana(!) Vlkového sepsán a inventován 
jest ten statek, ku kterýmuž jest sirotek na sirobu narozený 
jeden a Markyta mateř jeho druhá. 
   Našlo se jim spravedlnosti na níže psanejch věcech toto: 
   Půl achtele vinohradu zaplaceného za 60 zl. 
   Vína osm věder, které prodáno za 14 zl. 
   Ovsa 9 měřic a ječmene 5 měřic za 7 zl 8 gr. 
   V statku n[ebožtíka] Martina Pavlového v Radějově 
nedobraného dílu po Markytě 44 zl. 
   Summa všeho statkuo učiní 125 zl 8 gr. To dělíc 
na dva díly, přijde každému na díl jeho po 62 zl 19 gr. 
 
   Markyta mateř toho sirotka vinohrad svrchu psaný ujala na 
díl svůj v 60 zl a peněz hotových jí dodáno 2 zl 19 gr.  

 Summa toho 62 R 19 gr.     
   A tak ona díl svůj zouplna docela vyzdvihla. 
 
   Sirotku malému dílu jeho přijde 62 zl 19 gr, ten se nachází 
na těchto místech: 
   V Radějově na statku n[ebožtíka] Martina Pavlového 44 zl. 
   Hotových peněz za víno a obilí prodané do truhlice vloženo 
18 zl 19 gr.                                Summa 62 zl 19 gr. 
             f 143b 
   Příjem a vydání: 
   Sirotek ten napřed psaný zemřel a spravedlnost jeho 
připadla na Václava Klimšového, Barboru, Dorothu, Mikuláše a 
Kateřinu sestry jeho, jakožto vlastního strejce a tetky toho 
sirotka, na což peněz hotových v truhlici zuostávalo 18 zl    
19 gr. Takové peníze jsou od práva vyzdvihli a jimi se 
podělili. 
 
   A jakož ještě tomu sirotku ut s[upr]a náleželo po letech 
bráti z statku n[ebožtíka] Martina Pavlíkového z Radějova    
44 zl, takové peníze nahoře psané nápadníci Jírovi Blablovi do  
Lideřovic, manželu Markyty napřed psané, podle dobrovolné a 
přátelské smlouvy před panem ouředníkem učiněné pustili, za 
kteréž jim peněz hotových položiti má 10 zl 15 gr. Za to 
rukojmě Bartoň Kokrda, Jíra Noha, Bartoň Martinků a Jan 
Bartysů z Radějova. 
   A tak sobě Jíra Blabla z Radějova(!) ty peníze vyzdvihovati 
má a nápadníci nahoře psaní jemu v tom žádné překážky činiti 
nemají, nyní i v časích budoucích. Stalo se v přítomnosti obou 
stran. 
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   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jíry 
Blablova z Lideřovic podle smlouvy ut s[upr]a 11 zl. Z toho 
přišlo Mikulášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana Klimšového 1 zl, 
Dorotě sestře jeho též 5 zl, Kateřině sestře jeho tolikýž  
5 zl. Ty sou vzaty do statku Jana Klimšového. 
 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého od Jana Bradáče přijato za 
grunt a dáno Václavovi ostatních peněz 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Martina 
Prchlíka dvojích peněz 4 zl. 
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             f 145a 
68 S[irotci] n[ebožtíka] Filipa Vlkového 
 
   Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového sepsán a zinventován 
jest tento statek, ku kterémuž jest nápadníků šest, zejména 
Dorota, Kateřina, Václav, Anka, Mikuláš a Zuzanna. 
   Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na vinohradě Václava, syna téhož n[ebožtíka] Filipa 
Vlkového, kterýž je[st] otec jeho za živnosti ještě prodal,  
50 zl. 
   Za víno prodané mimo zaplacení dluhu na hotově přijato    
16 zl. 
        Summa všeho statku učiní 66 zl. 
To dělíc na 6 dílův, dostane se každému na díl jeho po 11 zl. 
 
   Toto jeden každý na díl svůj přijal: 
   Dorota vzala peněz hotových 8 zl a ostatek, totiž 3 zl, 
pustila jiným nápadníkům. A tak ona tu nic nemá. 
   Kateřině vydáno hotových peněz 4 zl, zuostává se jí ještě 
dodati 7 zl. 
   Václavovi dáno hotových peněz 4 zl a na vinohradě sobě 
srazil 7 zl. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl. 
   Ance 
   Mikulášovi    Přijde každému po 11 zl, což činí sumy 33 zl. 
   Zuzaně 
            f 145b 
      Summa toho, což se těm sirotkom zdodávati náleží, 40 zl. 
   Ty peníze náleží na vinohradě Václava bratra těch sirotkuo. 
Závdanku položiti má o posudku letha 1600 3 zl a potom platiti 
po 3 zl od letha 1602 podle ourody. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Václava 
závdanku za vinohrad a peněz ročních 6 zl. Z toho vyzdviženo  
k ruce panské z dílu Anniného, že se zmrhala, a na Pána díl 
její přišel 2 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava za 
vinohrad 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového vydáno Anně, která se 
zmrhala, z milosti 2 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava za 
vinohrad 3 zl. Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho. 
   Anně dáno z milosti, neb se zmrhala, 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava 
Vlkova za vinohrad 3 zl. Kateřině dáno na díl její 2 zl, Anně 
dáno z milosti, že se zmrhala, 1 zl. 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Mikuláš sirotek zemřel a 
dílu svého nebraného po sobě zanechal 9 zl. Ta spravedlnost 
připadla na Dorotu, Annu a Zuzannu, sestry jeho vlastní, 
přijde každému po 3 zl. 
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   Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Jana Pškavého 
na místě Václava Vlkového za vinoh[rad] 1 zl. Ten přijala 
Dorota na nápad ut s[upr]a. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého 
za vinohrad v Šumbercích 3 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl, Anně 
též 1 zl a na Zuzannu do truhlice dáno 1 zl. 
             f 146a 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého 
za Šumberk 2 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl a Anně též 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého 
za vinoh[rad] v Šumberku 2 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl a Anně 
též 1 zl na díly jejich. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Jana 
Pškavého za Šumberk 2 zl. Z toho vzala Dorota 1 zl a Anna též   
1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana 
Pškavého za vinohrad Šumbergk 3 zl. Z toho vzala Dorota 1 zl, 
Anna 1 zl a na s[irotka] zanecháno 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana 
Pškavýho za vinohrad 3 zl. Vzala z toho Dorota 1 zl, Anna  
1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana 
Pškavého za vinohrad Šumbercích 3 zl. Z toho vzala Dorota  
1 zl, Anna vzala 1 zl a Zuzanně zanechán 1 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Pškavého za 
vinohrad v Šumbercích přijato 3 zl. Z toho dáno Dorotě 1 zl, 
Anně též 1 zl a na Zuzannu zanechán 1 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého ten Jan Pškavý položil za 
vinoh[rad] v Šumbercích 3 zl. Vydáno Dorotě 1 zl, Anně též  
1 zl a na Zuzannu zanech[án] 1 zl. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého tenž Jan Pškavý 
položil za vinoh[rad] v Šumbercích 3 zl. Vydáno Dorotě 1 zl, 
Anně též 1 zl a na Zuzannu zanechán 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana 
Pškavého za vinohrad v Šumbergku 3 zl. Vydáno Dorotě 1 zl, 
Anně 1 zl a na Zuzannu zanecháno 1 zl. 
   A tak ten Pškavý ten vinohrad doplatil. 
 
   NB. Podli bedlivého vyhledání našlo se, že Dorota přebrala 
na svůj díl 9 zl a Anna přebrala 3 zl. Z toho náleží Kateřině 
na díl její 5 zl, Zuzanně 4 zl a Janovi Pškavému, což více 
nežli povinen byl za vinohrad přeložil 3 zl. Ta Dorota a Anna 
povini jsou do toho statku zase navrátiti 9 zl. 
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             f 148a 
69 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Klimšového 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán tento statek, 
ku kterýmuž jest sirotků 5, totiž Jíra, Martin, Macek, Jan, 
Markyta a Anka mateř jejich šestá. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na gruntě 82 a čtvrti roli 160 zl. 
   Achtel vinohradu v Šumberku z búdú a z presem zaplacený za 
80 zl. 
   Druhý achtel v tejž hoře taky zaplacený, bez boudy za  
41 zl. 
   Na gruntě 29 Bartoně Martinkového zuostává 35 zl, placením 
od letha 1601 po 2 zl. 
   Krávy dvě po 5 zl za 10 zl. 
   Vína mladého 5 věder za 10 zl. 
   Včely štvery za 3 zl. 
      Summa všeho statku učiní 339 zl. To dělíc 
na 6 díluo, přijde každýmu na díl jeho po 56 zl 15 gr. 
 
   Jíra ujal grunt ze čtvrtí roli, se čtyrmi koňmi, s vozem,   
s pluhem, z telaty, z dobytkem svinským, s včelami, se dvěma 
krávami ve 173 zl. 
   Též vinohrad v Šumberku z búdú a z presem v sumě 80 zl. 
             f 148b 
   Z toho všeho srazil sobě dílu svého 56 zl 15 gr. A tak 
zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým ještě 196 zl 15 gr, 
placením od letha 1601 po 10 zl. Rukojmě jsou při gruntě 
zapsáni. 
   Anka mateř přijala na díl svůj vinohrad v Šumberku bez 
boudy a presu za 41 zl a má jej dopláceti komu náleží. 
   Též vzala 5 věder vína  za 10 zl. 
         Summa toho 51 zl, zuostává se jí 
ještě dodati dílu jejího 5 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato z gruntu Bartoně 
Martinkového 1 zl. 
   Od Jíry přijato za grunt 8 zl. 
   Našlo se těmto s[irotkům] spolu i s mateří nápadu po 
n[ebožtíkovi] Jírovi Vítka Šimkového na gruntě Šoustalovým od 
letha 1602 5 zl 15 gr, půjdou jim po 2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jíry za grunt 
5 zl. Z toho dáno Matějovi na díl jeho od učení řemesla 
krejčovského i na šaty 14 zl. 
   Od Markéty Šoustalky za grunt přijato 2 zl. Náleží ještě na 
tom gruntě těmto sirotkům vyplniti se 3 zl 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Macka 
Hodrlova za g[runt] na místě Šoustalky 2 zl. 
   Od Jíry Klimšového za statek přijato 8 zl. 
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             f 149a 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato z g[runtu] 
Bartoně Martinkového 2 zl. 
   Od Jíry Klimšového za statek přijato 10 zl. 
   Z gruntu Šoustalčiného přijato ost[atních] peněz 2 zl. 
 
   Markyta zemřela a dílu svého sobě zanechala 56 zl 15 gr. 
Ten připadl na Martina, Matěje a Jana, bratry její vlastní, 
dostalo se každému po 18 zl 25 gr. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina 
Klimšového za grunt 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina 
Klimšového za statek 4 zl. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Klimšového za g[runt] 3 zl. 
   Též od něho přijato za vinohrad 1 zl. 
   Do s[tatku] n[ebožtíka] Václava Klimšového zaplaceno dluhu 
za vinohrad v Šumberku, když se po rozdílu statku tohoto 
našel, dáno 4 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Klimšového za g[runt] 3 zl. 
   Též od něho za vinohrad přijato 1 zl. 
   Jakož náleželo Martinovi Liškovi nápadu po Barboře sestře 
jeho, kteráž měla za manžela Jíru, 50 zl, ty jest prodal 
Martinovi Pavla Klimšového za hotových peněz 8 zl a tak tu nic 
nemá. 
 
   NB. Matěj zemřel v Praze, tak jakž vysvědčení ukázáno jest, 
a dílu svého otcovského i po Markytě, zemřelé sestře jeho, 
nápadu zanechal summy všecké 65 zl 10 gr. Ta spravedlnost 
připadla na Martina a Jana bratry jeho, přijde každé[mu] po  
32 zl 20 gr. 
   Martin sráží sobě nápadu po Matějovi, zemřelém bratru svém, 
na tomto statku sumy 32 zl 20 gr. A tak nebude povinen platiti 
nežli po 3 zl od letha 1613. 
   Janovi dáno z poručení p[ana] ouředníka 2 zl. 
   Do s[tatku] n[ebožtíka] Václava Klimšového dluhu zaplaceno 
ostatní 1 zl. 
             f 149b 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Martina 
Klimšového za grunt a vinohrad 3 zl. Ty jsou vydány Janovi na 
díl jeho na stavení požáru. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Martina 
Klimšového za grunt a vinohrad přijato 3 zl. Ty sou vydány 
Janovi na díl jeho. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Martina Klimšového za 
grunt a vinoh[rad] přijato 3 zl. Ty sou vydány Janovi na díl 
jeho. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Klimšového za 
grunt a vinohrad přijato 3 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl 
jeho. 
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   Téhož letha svrchu psaného přijato z důchodů JM Páně 20 zl. 
Jsou vydány Janovi a dáno jemu obilí 16 m[ěřic]. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana 
Hladkého za grunt 2 zl. Z toho dáno Janovi 1 zl a Martinovi 
též 1 zl. 
   Od Martina Pavlového za statek přijato 3 zl. Ty jsou vydány 
Janovi Pavlovému. 
   Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od Jana Hladkého 
přijato peněz ročních za grunt 2 zl. 
   Více od Martina Pavlového za statek převzatý přijato 3 zl. 
Vydáno z nich Janovi Pavlovému 4 zl a Martinovi Pavlovému  
1 zl. 
   Z důchodů JM Páně přijato na vyšlou spravedlnost 11 zl. Ty 
jsou vydány Janovi na díl jeho a tak již za JM Pánem nezůstává 
dluhu nic. Dáno mu obilí. 
   Letha 1624 za fojta Václava Vlkového od Martina Pavlového 
za grunt přijato 3 zl. Ty sou vydané Janovi Pavlovému. 
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             f 151a 
70 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vatkového 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán jest tento 
statek, k němuž jest sirotků 4, totiž Václav, Mikuláš, Jíra, 
Anka a Kateřina mateř jejich pátá. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na podsedku 11 zaplaceného 115 zl. 
   Na vinohradě v Šumberku 1 zl. 
       Summa všeho statku učiní 116 zl. 
 
   Z toho se dluhu zaplatiti má lidem těmto: 
   Mikulášovi Hrdý[mu] do Strážnice 3 zl. 
   Davidovi Soplivýmu 5 zl. 
   Pinkusce Židovce 5 zl 15 gr. 
   Prodělaných peněz na podsedku 9 zl. 
   Dluhův po drobno zaplatiti 2 zl 15 gr. 
         Summa všech těch dluhův 25 zl. 
   A zak zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 91 zl. 
To dělíc na 5 dílů, dostane se každýmu na jeho díl po 18 zl    
6 gr.  
             f 151b 
   Kateřina mateř ujala podsedek z rolemi, se dvěma koňmi, 
s vozem, s pluhem, z loučkou pod rybníkem v sumě ut s[upr]a a 
dílu svého sobě na tom srazila 18 zl 6 gr. A tak ještě 
zuostává dopláceti sirotkom 96 zl 24 gr, placením od letha 
1600 po 4 zl. Rukoj[mě] při gruntě zapsáni jsou. 
   Václav přijal vinohrad v Šumberku a což na něm zaplaceno, 
to sobě srazil 1 zl. Zuostává se jemu ještě dodati na doplnění 
dílu jeho 17 zl 6 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Kateřiny 
závdanku 3 zl. 
   Od Jana Ožehy za podsedek přijato 4 zl. 
 
   Z toho dáno dluhu Mikulášovi Hrdýmu 3 zl, Davidovi 
Soplivýmu na dluh jeho 4 zl, obci lhotské dluhu 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Ožehy za 
grunt 2 zl. Z toho dáno ostatek dluhu Pinkusce Židovce 1 zl    
12 gr, dluhu na zámek za oves, který se po rozdílu statku 
našel 18 gr. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Ožehy za 
grunt 1 zl. Ten jest dán obci lhotské na dluh ut s[upr]a. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Kateřiny 
vdovy za grunt 3 zl. Z toho dáno Pinkusce dluhu 1 zl, 
Holomkovi Davidovi ost[atek] dluhu 1 zl, k obci prodělaných 
přijato 1 zl. 
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             f 152a 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Kateřiny 
Ožehovy za grunt 3 zl. Ten přijala Pinkuska na dluh svůj 
ost[atek]. 
   Letha 1610 vyhledalo se, že položeno za grunt dvojích peněz 
5 zl. Ty přijala obec na dluh svůj. 
   Škodují tito sirotci na gruntě prodaném, nebo pustý požár 
byl, 30 zl 24 gr. A tak každý sirotek na díle svém škodovati 
musí po 7 zl 21 gr. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Mikuláše 
Vatkového za grunt 2 zl. Z toho dáno dluhu obci ostatek 1 zl. 
   Mikuláš sirotek srazil sobě dílu svého na gruntě svém 
ukoupeným 10 zl 15 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Mikuláše 
Vatkového 2 zl. Přijaty k ruce panské po Jírovi zběhlým. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Mikuláše 
Vatkového za grunt 2 zl. Z toho dáno Václavovi 1 zl a Ance na 
díl její 1 zl. 
 
   NB. Jakož náleželo Jírovi dílu jeho mimo prvnější vyzvižení 
ještě 10 zl 15 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest 
k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena. Act[um] ut s[upr]a. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového přijato od Mikuláše 
Vatkového za grunt 2 zl. Z toho dáno Vácslavovi 20 gr, Anně 
též 20 gr a k ruce panské po Jírovi zběhlým přijato 20 gr. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého přijato od Mikuláše 
Vatkového za grunt 2 zl. Z toho dáno Václavovi 20 gr, Anně též 
dáno 20 gr a k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Jírovi sirotku 
zběhlém přijato 20 gr. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Vatkového 
přijato za grunt 2 zl. Dáno z nich Václavovi 20 gr, Anně 20 gr 
a k ruce JM Páně obráceno 20 gr. 
             f 152b 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Mikuláš Vatků položil 
za grunt 2 zl. Z nich jest dáno Václavovi 20 gr, Anně 20 gr a 
k ruce JM Páně obráceno 20 gr. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Mikuláš Vatků položil 
za grunt 2 zl. Z nich jest dáno Václavovi 20 gr, Anně 20 gr a 
k ruce JM Páně obráceno 20 gr. 
   Anna sirotek zemřela a spravedlnosti nedobrané po sobě 
zanechala 6 zl 15 gr, z kteréž připadlo na Václava bratra 
jejího 3 zl 2 ½ gr a na JMP po Jírovi sirotku zběhlém též  
3 zl ½ gr. 
   NB. Po učinění tohoto zápisu fojt a starší učinili správu, 
že by po Mikulášovi, bratru těch dotčených nápadníků, mělo 
zůstati jedno dítě pachole, o kterémž se ode dvou leth věděti 
nemůže jestli živo. Pročež kdyby se navrátilo, bude měti 
tolikéž z těch 6 zl 5 gr díl svůj, totiž 2 zl 1 gr 4 ½ den, a 
na Václava tolikéž 2 zl 1 gr 4 ½ den. Jakož i na JM Pána po 
jmenovaném Jírovi, sirotku zběhlém, rovným spůsobem 2 zl 1 gr  
4 ½ den. 
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   Též matka těchto sirotků zemřela a dílu svého po sobě 
zanechala, jakož napřed po rozdílích zapsáno [poněvadž na její 
díl co jest na gruntě škodováno, nic se neporazilo], totiž    
18 zl 6 gr. To dělíc na ty vejš psaný tři díly, dostane se 
každému po 6 zl 2 gr. 
 
   Letha 1624 za fojta Martina Liškového od Václava Vatkového 
na místě Mikuláše Vatky přijato jest závdanku za grunt 14 zl 
8 gr 4 ½ den. Takové peníze zase témuž Václavovi na díl jeho 
jsou vydané.  
   A tak již tu nic více nemá. 
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             f 154a 
71 S[irotek] n[ebožtíka] Jiříka Krbíka 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán tento statek, 
k němuž jest sirotek jeden, Anka a Markyta mateř její druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména 
toto: 
   Podsedek za 30 zl. 
   Půl acht[ele] vinohradu v Šumberku za 50 zl. 
   Na vinohradě v Šumberku Jana Hanáka z Lideřovic zaplaceného 
28 ½ zl, placením od letha 1600 po 3 zl. 
   Na třetím vinohradě v tejž hoře 13 zl. 
   Včely šestery za 4 zl. 
         Summa všeho statku učiní 125 zl 15 gr. 
   Z toho se má zaplatiti ještě za podsedek s[irotkům] 
n[ebožtíka] Ondry Martinákového 5 zl, placením od letha 1600 
po 2 zl. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení těch 5 zl ještě  
120 zl 15 gr. To dělíc na 2 díly, přijde každýmu na díl jeho 
po 60 zl 7 ½ gr. 
 
  Markyta mateř ujala podsedek se dvěma polouachteli vinohradu 
v Šumbercích i s tím, což na nich zaplaceno jest, a s včelami 
v sumě 97 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 60 zl 7 ½ gr a 
tak zuostává ještě dopláceti 36 zl 22 ½ gr, placením od letha 
1600 po 5 zl. Rukojmě při gruntě zapsáni jsou. 
             f 154b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Hanáka z Lideřovic za vinohrad 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Hanáka z Lideřovic za vinoh[rad] 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Hanáka za vinohrad 1 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše 
Škeřupového z Lideřovic na místě Jana Hanáka za vinohrad 
v Šumbercích 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Jana Bradáče 
za grunt prvních peněz 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana 
Starého za grunt 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Valouchova na místě Jana Starého za g[runt] 2 zl. 
   Od Mikuláše Škeřupa z Lideřovic na místě Jana Hanáka za 
vinohrad v Šumbercích 4 zl 15 gr. 
   Vyhledalo se bedlivě, že těmto sirotkům na kterých věcech 
k vyupomínání náleží: 
   Na gruntě Martina Valoucha 20 zl. 
   Na vinohradě v Šumbercích Mikuláše Škeřupa 20 zl. 
   Na vinohradě v Šumbercích Jana Bradáče posledních peněz   
11 zl 22 ½ gr. 
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   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Martina Valoucha 
za grunt přijato 2 zl. 
   Od Mikuláše Škeřupa za vinoh[rad] v Šumbercích přijato  
2 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Martina Valoucha za 
grunt přijato 2 zl. 
   Od Mikuláše Škeřupového za vinohrad v Šumberku 2 zl. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Valoucha za 
grunt přijato 2 zl. 
   Od Mikuláše Škeřupového za vinoh[rad] v Šumbercích 1 zl    
15 gr. 
   Letha 1617 za fojta Pavlových Martina přijato od Martina 
Valoucha za grunt 2 zl. 
   Od Mikuláše Škeřupového za vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Valoucha za grunt 2 zl. 
             f 155a 
   Leta Páně 1619 z dovolení pana ouředníka Anna sirotek vdala 
se za Matěje Křižanového, dáno jí na vyšlou spravedlnost 
z důchodů JM Páně, což za JM zůstává, a dáno jí rži za 10 zl. 
   Více peněz hotových, což Martin Valouch položil, dáno jí   
2 zl. 
   Téhož letha ut s[upr]a dáno Matějovi Křižanovému na díl 
manželky jeho 9 m[ěřic] rži, což učiní po 1 zl – 9 zl. 
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             f 156a 
72 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Rabáka 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán tento statek, 
ku kterýmuž jest s[irotků] čtvero, totiž Mikuláš, Martin, 
Jíra, Lida a Anka mateř jejich pátá. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na gruntě 75 a čtvrti roli 60 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacený za 55 zl. 
   Pomykalka vinohrad zaplacená za 8 zl. 
   Na gruntě 86 zaplaceného zůstává 12 zl, placením od letha 
1600 po 1 zl. 
      Summa všeho statku učiní 140 zl. To dělíc 
na 5 díluo, dostane se každýmu na díl jeho po 28 zl. 
 
   Toto jeden každý na díl svůj přijal: 
   Mikuláš ujal podsedek ze čtvrtí roli, s koňmi, s vozem, a 
jiným hospodářstvím a srazil sobě dílu svého 28 zl. A tak 
dopláceti zuostává bratřím a sestrám svým 32 zl. Závdanku dáti 
má 3 zl a platiti od letha 1600 po 3 zl. Rukojmě při gruntě 
zapsáni jsou. 
   Martin ujal půl achtele vinohradu v Šumberku v sumě ut 
s[upr]a a srazil sobě dílu svého na něm 28 zl. Zuostává 
dopláceti bratřím a sestrám svým 27 zl, placením od letha 1600 
po 3 zl podli ourody. Rukoj[mě] Martin Valouchů, Jan 
Tkadlíček, Jan Mikulášů, Štěpán Blákorů S.R.S.N. 
             f 156b 
   Anka mateř ujala na díl svůj Pomykalku v 8 zl. A tak se jí 
ještě dodati zůstá[vá] 20 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato závdanku od 
Mikuláše za podsedek 4 zl. Ty přijal Jíra na díl svůj. 
   Od Martina závdanku za vinohrad 3 zl. Ty přijala Anka mateř 
na díl svůj. 
   Od Jíry Šoustala přijato za grunt 1 zl. 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Mikuláše za 
grunt 3 zl. 
   Od Martina za vinohrad přijato 3 zl. 
   Z toho dáno Jírovi na díl jeho 2 zl, Anně mateři též dáno   
2 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Mikuláše za 
grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Jírovi 1 zl a Ance mateři 15 gr. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Mikuláše 
za grunt 2 zl. 
   Od Martina za vinohrad přijato 2 zl. 
   Z toho dáno Jírovi 2 ½ zl a Anně mateři jeho též dáno 
1 ½ zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Mikuláše 
za g[runt] 3 zl. Z toho dáno mateři na díl její 1 zl. 
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   Od Martina Rabákova za vinohrad 3 zl. Z toho dáno mateři na 
díl její 1 zl, Jírovi dáno na díl jeho 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Rabáka za g[runt] dvojích peněz 3 zl. 
             f 157a 
   Jíra zemřel a dílu nedobraného po sobě zanechal 15 ½ zl. 
To připadlo na Martina, Lidu a manželku Mikulášovu, půjde po  
5 zl 5 gr. 
   Martin ten sobě na vinohradě svém toho nápadu porazil 5 zl  
5 gr, kterýž se jemu zaplacený vypisuje. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Rabáka za grunt 2 zl. 
   Od něho též přijato za Šumberk 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Martina 
Rabáka za grunt 2 zl. 
   Též od něho přijato za Šumbergk 1 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Zlesa za 
grunt přijato 2 zl. 
   Od Martina Rabáka za Šumbergk přijato 1 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého přijato od Staňka Knápka 
na místě Martina Rabáka dvojích peněz za rok 1614 a 1615 4 zl. 
Z toho vydáno Martinovi Rabákovi 1 zl a Jurovi Pechovému, 
bratru manželky Mikulášové, kteráž v zajetí nepřátelském jest. 
   Od Zlesa Jana přijato za grunt 1 zl. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od Jana Zlesa za 
grunt 1 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi 15 gr a Jírovi 
Pechové[mu] 15 gr. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana Zlesa 
za grunt 1 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi 15 gr a Jírovi 
Pechovému 15 gr. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana Zlesa 
za grunt 1 zl. Z toho dáno Martinovi Rabákovi 15 gr a Jírovi 
Pechovému 15 gr. 
   Z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost, což za JM Pánem 
zůstávaly, dáno Martinovi Rabákovi 10 m[ěřic] rži za 5 zl a 
Jírovi Pechovému též 10 m[ěřic] rži za 5 zl, čehož učiní  
10 zl. 
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             f 159a 
73 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Šoustala 
 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán tento statek, 
ku kterýmuž jsou s[irotci] tři, totiž Zuzanna, Martin, Jan a 
Markyta jejich mateř pátá. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na podsedku 47 zaplaceného 85 zl. 
   Na gruntě 18 Martina Valouchového zaplacených 134 zl, 
placením od leta 1601 po 6 zl. 
   Na půl achteli vinohradu v Šumbercích Hiršle Žida zuostává 
55 zl, placením od letha 1601 po 3 zl. 
   Na Pomykalce Vaška Mokrošového 14 zl, placením od leta 1601 
po 1 zl. 
      Summa všeho statku učiní 288 zl. To dělíc 
na 4 díly, přijde každýmu na díl jeho po 72 zl. 
 
   Markyta mateř ujala grunt v 85 zl, z toho sobě srazila dílu 
svého 72 zl. A tak dopláceti zuostává sirotkom na posledních 
penězích 13 zl, placením po 4 zl, když se s[irotkům] 
n[ebožtíka] Jíry Šimkového 15 zl doplatí. Rukoj[mě] při gruntě 
zapsáni jsou. 
   A mimo díly náleží podli poručenství otcova Martinovi 
novosad Karlova hora a Janovi Pomykalku zaplacenou. Má toho 
užívati mateř do zrostu jejich. 
             f 159b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina 
Valoucha za grunt 6 zl. 
   Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Martina 
Valoucha za grunt 6 zl. Z toho dáno Maruši[!] mateři na 
chování s[irotka] 4 zl, Zuzanně dáno na díl její, které přijal 
její muž 6 zl. 
   Od Hiršle Žida přijato za vinohrad 3 zl. Ty sou dány 
Martinovi Mitmánkovi dluhu jeho. 
   Od Hiršle Žida přijato za vinohrad za rok 1601 v Šumberku 
2 zl. Zuzanně dáno na díl její ty ut s[upr]a 2 zl. 
 
   Jakož Zuzanně náleželo dovzíti dílu jejího mimo prvnější 
vyzdvižení sumy 64 zl, takové peníze Jíra Pěniců, manžel 
Zuzany ut s[upr]a, prodal Martinovi Valouchový[mu] za hotových 
16 zl. A tak ta Zuzanna spravedlnost svou zouplna a docela 
vyzdvihla. Act[um] za fojta Jana Tomkového letha 1602. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Martina 
Valoucha za grunt 1 zl. 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina 
Valoucha za grunt 2 zl. 
   Od Hiršle Žida za vinohrad přijato 1 zl. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Martina 
Valoucha za grunt 3 zl. 
   Od Hiršle Žida za vinohrad přijato 2 zl. 
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   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry 
Vávrových na místě Hiršle Žida za vinohrad v Šumbercích 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina 
Valoucha za grunt 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkova přijato od Martina 
Valoucha za grunt 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Martina 
Valoucha za grunt 2 zl. 
   Od Jana Vaškového za grunt přijato 1 zl. 
             f 160a 
   Martin sirotek zemřel a dílu svého po sobě zanechal summy 
72 zl. Ta spravedlnost připadla na Zuzannu, Jana a Markytu 
mateř, poněvadž ona na vdovské stolici sedí, přijde z toho 
nápadu na každého po 24 zl. 
   Jíra Vávry Pěnicova srazil sobě toho nápadu na díl Zuzanny 
manželky své na vinohradě svém Šumberku těch 24 zl, kteréž se 
jemu za položení jich vypisují. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Valoucha za g[runt] 2 zl. 
   Od Jana Vaškového za g[runt] přijato 1 zl. 
   Od Jíry Vávry Pěnicova přijato za vinohrad v Šumberce      
1 ½ zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Valoucha za g[runt] 2 zl. 
   Od Jíry Vávry Pěnicového za vinoh[rad] 1 zl 15 gr. 
   Od Jana Vaškového přijato za g[runt] 1 zl. 
   Janovi dáno z poručení p[ana] ouředníka na koupení 
vinohradu 9 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového přijato od Jana 
Zacharovýho na místě Martina Valoucha za g[runt] 2 zl. 
   Od Jíry Vávry Pěnicového za vinohrad 2 zl. 
   Od Jana Vaškového přijato za grunt 2 zl. 
   Ty dány sou Janovi na stavení požáru, totiž 6 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Zacharového 
za grunt přijato 2 zl. 
   Od Jana Vaškového též za grunt přijato 2 zl. 
   Od Jíry Vávry Pěnicového za vinohrad přijato 2 zl. 
   Janovi dáno na díl jeho 6 zl. 
   Letaha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou 
spravedlnost na dluhu zůstávající 15 zl. Ty sou dány obilím 
Janovi na díl jeho. 
   Od Jíry Vávry Pěnicového za vinohrad v Šumberce 2 zl. Ty 
sou také vydány Janovi. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého ten Jan Šoustalů maje na 
tom gruntě ještě 39 zl, ty jest prodal všecky Janovi Zacharovi 
a nemá tu již na tom gruntě nic více. 
   Od Jana Jambora z jiného gruntu přijato a sou dány Janovi 
Šoustal[ovi] 2 zl. 
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             f 160b 
   Od Vávry[!] Pěnicového za vinoh[rad] v Šumbercích přijato  
2 zl. Ty jsou dány Janovi na díl jeho. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Jan Jambor položil za 
grunt peněz ročních Lidě do Kněžd[uba] 2 zl. 
   Letha 1617 svrchu psaného od Vávry[!] Pěnicového přijato za 
vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty jsou vydány Anně Šoustalové na 
díl její, totiž 2 zl. 
   Letha 1617 za fojta Tomáše Blažkového od Jíry Pechového na 
místě Vávry[!] Pěnicového přijato za vinoh[rad] v Šumbercích  
3 zl. Ty sou vydané Tomášovi Blažkovému po manželce jeho, 
kterouž někdy měl Jan sirotek ut s[upr]a. 
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             f 162a 
74 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka 
 
   K tomu statku jest sirotků 4, Maruše, Martin, Lida, Jana a 
Dorota macocha jejich pátá. 
   Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech: 
   Na gruntě 5 a čtvrti roli, kterýž jest prodán Dorotě macoše 
těch sirotků i s půl achtelem vinohradu v Šumberce, summy   
300 zl. 
   Půl achtele vinohradu a půl boudy i půl presu též           
v Šumbercích zaplaceného za 90 zl. 
             Summa všeho statku 390 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Za grunt a roli dopláceti se zůstává s[irotkům] n[ebožtíka] 
Martina Klimšového 34 zl, placením od letha 1601 po 6 zl. 
                    Zůstává čistého statku k rozdělení 356 zl. 
To dělíc na 5 dílů, přijde na každého po 71 zl 6 gr. 
 
   Dorota, macocha těch sirotků, grunt se čtvrtí roli a s půl 
achtelem vinohradu i s půl boudou a půl presem a jednou kádí 
přijala a dílu sobě na něm srazila summy 71 zl 6 gr. 
            f 162b 
   A tak zuostává dopláceti těmto sirotkům 194 zl 24 gr, 
placením od letha 1602 po 10 zl, přicházeti má těmto sirotkům 
po 4 zl a když se s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Klimšového   
34 zl po 6 zl vyplatí, bude jim přicházeti po 10 zl. 
 
   Martinovi sirotku zanechává se na díl jeho podle 
poručenství otce jeho půl achtele vinohradu v Šumbercích s půl 
boudou, s půl presem a 1 kádí v 90 zl. Z toho srazil dílu 
svého 71 zl 6 gr a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu 
svého sestrám svým 18 zl 24 gr. Platiti má, když k zrostu 
svému přijde a vinohrad ujme, po 3 zl. 
 
   Maruši náleží dílu jejího 71 zl 6 gr. 
   Janovi náleží dílu jeho 71 zl 6 gr. 
   Lidě náleží dílu jejího 71 zl 6 gr. 
          Summa toho 213 zl 18 gr. 
   Více mimo ty díly náleží samým sirotkům soli 80 špychů po  
7 ½ gr za 22 zl. 
   Též obilí, což jest na poli setého, to když se sklidí, 
vymlátí a prodá, což se za ně utrží, ty peníze do truhlice 
sirotčí se vložiti mají. 
             f 163a 
   Maruši nejstaršímu sirotku zanechává se při macoše její 
jalovice 1, bude j[es]t povinna krávu z ní vychovati a když 
k vydání přijde, vydati. 
   Lidě též se zanechává kráva 1, zůstává při Martinovi 
Krhlovém, strejci jejím. 
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   Příjem a vydání: 
   Z díluo sirotčích dáno od rozdíluo písaři 4 špychy soli po 
7 ½ gr – 1 zl. 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato do truhlice za 
sůl napřed psanou 21 zl. Z toho dáno z dílů sirotčích od 
vkladu statku do register 1 zl. 
   Lidě dáno na pohřeb, když umřela, 1 zl. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového toho půl achtele 
vinoh[radu] v Šumbercích Martinovi sirotku náležitý puštěn 
jest k dělání a užívání Václavovi Němčanskýmu až do zrostu 
téhož Martina, toliko povinen jest za užitek z téhož vinohradu 
týž Václav Němčanský Martinovi sirotku každoročně po 2 zl 
platiti. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Václava Němčanského 
za užitek z vinohradu Martina sirotka ut s[upr]a 2 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava 
Němčanského za užitek z vinoh[radu] Martina sirotka ut s[upr]a 
1 zl. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Václava 
Němčanskýho za užitek vinný z vinohradu Martina sirotka ut 
s[upr]a 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Václava 
Němčanskýho za užitek vinný 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Václava 
Němčanského za užitek vinný z vinohradu Martina sirotka 
náležející 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového položeny od téhož 
Vácslava Rožkového za grunt, který do statku n[ebožtíka] 
Martina Klimšového přeplacený byly, přijato 6 zl. 
   Od Vácslava Němčanskýho za užitek vinný z vinoh[radu] 
přijato 2 zl. 
   Ten vinohrad v Šumbercích Martinovi sirotku náleží, jest 
jemu puštěn, aby jej sám k své ruce dělal. A Vácslav Vlků za 
něj slíbil, že týž vinohrad dobře dělati bude a jeho 
nezapouštěti. 
   Martinovi na dílu vinohradu dáno 2 zl. 
   Více z statku n[ebožtíka] Martina Klimšového na přebrané 
peníze přijato 2 zl. 
             f 163b 
   Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého přijato od Václava 
Rožkového 10 zl. 
   Z statku Martina Klimšového na přebrané peníze přijato  
2 zl. Ty jsou vydány Martinovi na díl jeho. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od Václava 
Rožkové[ho] 10 zl. 
   Z statku Martina Klimšového na přebrané peníze 2 zl. Ty sou 
vydány Martinovi na díl jeho. 
   Téhož leta svrchu psaného z důchodů JM Páně přijato 15 zl. 
Vydány Martinovi a dáno jemu obilí 12 m[ěřic]. 
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   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Václava 
Rožkového za grunt 10 R. Ty sou vydané Martinovi na díl jeho. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Václava 
Rožkového za g[runt] 8 zl. Ty sou vydané Martinovi. 
   Více položil Václav Rožků za grunt témuž Martinovi 2 zl. 
   Leta Páně 1619 za fojta Martina Navrátilového od Václava 
Rožkového přijato peněz ročních za grunt a vinohrad 10 zl. Ty 
sou vydány Martinovi na díl jeho. 
   Více položil Václav Rožků Martinovi v čas potřeby jeho 
peněz ročních za rok 1620 před vyjitím času a posudku 10 zl. 
Potom za rok 1620 nebude povinen pokládati. Stalo se 
21.Februarii 1620. 
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             f 166a 
75 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Liškového jinak Pračkového 
 
   K tomu statku jest sirotků 4, Jan, Jíra, Kateřina, Anna a 
Markyta mateř jejich pátá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 15, který jest prodán Petrovi Dvořákovi, 
zaplaceného 105 zl 15 gr, placením po 4 zl, když se s[irotkům] 
n[ebožtíka] Ambry Čapkového 14 zl 15 gr vyplní. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacený za 40 zl, 
placením podle ourody od letha 1603 po 2 zl. 
       Summa všeho statku 145 zl 15 gr. 
   Toto dluhův zaplaceno jest: 
   Mojžíšovi Danielovýmu synu do Strážnice 5 zl. 
   Jírovi Zábranskýmu do Skalice 3 zl. 
   Pacholku služby dodáno 4 zl 10 gr. 
   Jakubovi Kolářovi za dílo 4 gr. 
   Dluhu po drobno splaceno 16 gr. 
                    Summa dluhův 12 zl. 
   Zůstává čistého statku mimo splacení dluhův 133 zl 15 gr. 
To dělíc na 5 dílů, přijde na každého po 26 zl 21 gr. 
 
   Markyta, mateř těch sirotků, půl achtele vinohradu 
v Šumbercích ujala ve 40 zl a dílu sobě na něm srazila 26 zl   
21 gr. A tak zůstává dopláceti sirotkům svým 13 zl 9 gr, 
placením podle ourody od letha 1603 po 2 zl. Rukojmě Martin 
Hynků, Vašek Vlků R.N. 
                 f 166b 
   Janovi, Jírovi, Kateřině a Ance díly jejich zouplna 
zůstávají, totiž každýmu po 26 zl 21 gr, což v summě učiní   
106 zl 24 gr. 
   Více těmto sirotkom náleží nápadu po Martinovi, s[irotkovi] 
n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového, strejci jejich, 23 zl 15 gr   
4 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Petra Dvořáka 
závdanku za grunt 12 zl. Ty jsou vydány na dluhy ut s[upr]a. 
   Leta 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Markyty za 
vinohrad 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina 
Kašparového na místě Martina Haška za Šumberk 1 zl. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina 
Kašparového za vinohrad 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Martina 
Haška za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho přijato od Martina 
Kašparovýho za vinohrad Šumbergk 2 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Kašparového 1 zl. 
   Jírovi dáno na stavení požáru 3 zl. 
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   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana 
Šustalového na místě Martina Kašparového za vinohrad 
v Šumbercích 2 zl. Ty jsou vydány podle poručenství Margety, 
mateře těch sirotků, Jurovi Černickýmu za opatrování jí 
v nemoci její. 
   Ostatek cožkoli po ní zůstalo, to připadlo na syny její a 
dcery, totiž Jíru, Kateřinu a Annu. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Šoustalového 
za vinohrad v Šumbercích přijato 2 zl. Jírovi dáno na díl jeho 
ty 2 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého z statku Tomáše 
Pavelkového přijato 2 zl. 
   Od Jana Šustalového za vinoh[rad] v Šumbercích 2 zl. Jírovi 
dáno na díl jeho 2 zl. 
             f 167a 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého z statku Thomáše 
Pavelkového přijato 2 zl. 
   Od Jana Šustala za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl. 
   Od Vítka Hoškového za grunt přijato 2 zl. Z toho dáno 
Jurovi na díl jeho 2 zl. 
   Od Jíry Škeřupa přijato za vinoh[rad] v Šumbercích 1 zl    
15 gr. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových z statku Tomáše 
Pavelkového přijato 2 zl. 
   Od Jana Šoustala za vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
   Od Jíry Škeřupa přijato za vinohrad v Šumber[cích] 2 zl. 
   Vydáno Jírovi na díl jeho 2 zl, Kateřině vydáno na díl její 
2 zl. 
   Leta Páně 1621 na den památky Hromnic přijato z důchodů na 
vyšlou spravedlnost, kteráž za JM Pánem zůstávala 6 zl. Ty 
jsou vydány Kateřině a dáno jí rži 6 m[ěřic] po 1 zl. 
   Letha 1625 za fojta Martina Liškového od Tomáše Blažkového 
na místě Jana Šoustala přijato za vinoh[rad] v Šumbercích  
5 zl. Z toho jest vydáno Anně 2 zl, Jírovi 1 zl 15 gr a 
Kateřině též 1 zl 15 gr. 
   Letha 1627 za fojta [neuvedeno] od Tomáše Blažkového 
přijato za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty oba dva zlatý jsou 
vydané Anně na díl její. 
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             f 169a 
76 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Křižanového 
 
   K tomu statku sou sirotci 2, Jan, Zuzanna a Kateřina mateř 
jejich třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 49, kterýž jest prodán Janovi Hlavatých, 
zaplaceného jest 12 zl 15 gr, placením, když se s[irotkům] 
n[ebožtíka] Havla malého Jana předních peněz 17 zl 15 gr 
vyplní, po 1 zl 15 gr. 
   Vinohrad v Pomykalce zaplacený za 22 zl, placením od letha 
1603 podle ourody po 1 zl. 
        Summa všeho statku 34 zl 15 gr. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Mojžíšovi Danielovýmu synu Židu dluhu, což se u rychtáře 
Moškoře v rejstřích našlo 15 zl. 
   Matějovi Tučkovi, hornýmu strážnickýmu dluhu 4 zl. 
   Davidovi Holomkovýmu strejci 2 zl 28 gr. 

               Summa dluhův 21 zl 28 gr.  
   Zůstává čistého statku mimo dluhy 12 zl 17 gr. To dělíc na 
3 díly, přijde na každého po 4 zl 5 gr 4 ½ den. 
 
   Kateřina mateř vinohrad v Pomykalkách ve 22 zl ujala a sobě 
na něm dílu svého 4 zl 5 gr 4 ½ den srazila. A tak zůstává 
sirotkům dopláceti 17 zl 24 gr 2 ½ den, placením od letha 1603 
podle ourody po 1 zl. Rukojmě Macek Juráků, Jan Albrechtů 
S.R.S a N. 
             f 169b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Hlavatých za Pomykalku 15 gr. Ty sou vydány Mojžíšovi Židu na 
dluh jeho. 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkova přijato od Floriána 
Staškového z Hradiště na místě Jana Hlavatých za Pomykalku    
1 zl. Ten jest přijal Mojžíš Danielů na dluh svůj. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Floriána 
z Starého Města Hradiště za Pomykalku 1 zl. Přijal jej Mojžíš 
Danielů syn na dluh. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Bartoně 
Svorňového na místě Floriána z Hradiště za Pomykalku 1 zl. Ten 
přijal Mojžíš Danielů syn na dluh. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Bartoně 
Svorňova 15 gr. Přijal je Mojžíš Danielů syn. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkova přijato od Bartoně 
Svorňova za vinohrad Pomykalku 15 gr. Ty přijal Mojžíš Danielů 
syn Žid na dluh svůj. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Bartoně 
Svorňového za vinohrad Pomykalku přijato 15 gr. Ty přijal 
Mojžíš Žid Danielův syn na dluh svůj. 
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   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého od Bartoně Svorňového 
přijato za vinohrad Pomykalku Mojžíšovi Danielo[vému] 15 gr. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Bartoně Svorňového 
přijato za vinohrad Pomykalku 1 zl. 
   Leta 1617 za fojta Martina Pavlového od Bartoně Svorňového 
za Pomykalku přijato 1 zl. Ty lonské i letoší peníze přijal 
Mojžíš Danielů. 
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             f 171a 
77 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kučery 
 
   K tomu statku sou sirotci 2, Zuzanna, Pavel a Kateřina 
mateř jejich třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 59 Václava Ožehového 70 zl, placením, když se 
přední summa těm, což na tom gruntě mají, vyplní, po 4 zl. 
   Vinohrad v Pomykalkách zaplacený, který jest prodán 
Mikulášovi Bechyňovému za 15 zl. Závdanku dáti má z užitku  
1 zl a platiti od letha 1603 podle ourody po 1 zl. Rukojmě 
Václav Rožků a Jíra Práskal R.N. 
          Summa všeho statku 85 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové sou zaplaceny: 
   Pánu za 2 ½ m[ěřice] žita půjčeného 2 zl 20 gr. 
   Činže pánu, berně císařské a jiných dluhův za placení 1 zl 
10 gr. 
                 Summa dluhův 4 zl. 
   Zůstává čistého statku 81 zl. To dělíc na 3 díly, přijde 
každému po 27 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Ožehy 
závdanku 4 zl. Ty sou vydány na dluhy ut s[upr]a. 
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             f 171a 
77 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kučery 
 
   K tomu statku sou sirotci 2, Zuzanna, Pavel a Kateřina 
mateř jejich třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 59 Václava Ožehového 70 zl, placením, když se 
přední summa těm, což na tom gruntě mají, vyplní, po 4 zl. 
   Vinohrad v Pomykalkách zaplacený, který jest prodán 
Mikulášovi Bechyňovému za 15 zl. Závdanku dáti má z užitku  
1 zl a platiti od letha 1603 podle ourody po 1 zl. Rukojmě 
Václav Rožků a Jíra Práskal R.N. 
          Summa všeho statku 85 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové sou zaplaceny: 
   Pánu za 2 ½ m[ěřice] žita půjčeného 2 zl 20 gr. 
   Činže pánu, berně císařské a jiných dluhův za placení 1 zl 
10 gr. 
                 Summa dluhův 4 zl. 
   Zůstává čistého statku 81 zl. To dělíc na 3 díly, přijde 
každému po 27 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Ožehy 
závdanku 4 zl. Ty sou vydány na dluhy ut s[upr]a. 
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             f 174a 
78 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Hrubého 
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Anna, Dorota a Markyta mateř 
jejich třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 12 Filipa Manového zaplaceném 120 zl, placením od 
letha 1603 po 4 zl. 
   Na půl achteli vinohradu v Šumbercích Jana Albrechtového 
zaplacených 37 zl, placením od letha 1603 podle ourody po  
3 zl. 
   Na Pomykalce Jana Holuše zaplacených 12 zl, placením podle 
ourody po 2 zl, když nápadníci n[ebožtíka] Mikuláše Hrubého   
24 zl spravedlnosti své přední vyzdvihnou. 
         Summa všeho statku 169 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového předních peněz 
za vinohrad 16 zl 7 ½ gr, placením od letha 1603 po 3 zl. 
   Za statek, krávy, koně, svině, šaty ložné těmž sirotkům 
Jana Ondry Pračkového 30 zl. 
   Též těm sirotkům za obilí 1 zl 20 gr. 
            Summa dluhův 47 zl 27 ½ gr. 
   Zůstává čistého statku 121 zl 2 ½ gr. To dělíc na 3 díly, 
přijde každému na jeho díl po 40 zl 10 gr 5 ½ den. 
             f 174b 
   Markyta mateř díl svůj na gruntě svém srazila, totiž 40 zl 
10 gr 5 ½ den. Zůstává dopláceti 79 zl 19 gr 1 ½ den, placením 
od letha 1604 po 4 zl. 
   Anně sirotku náleží dílu jejího i po Dorotě, sestře její 
zemřelé, 80 zl 21 gr 4 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Jana 
Albrechtového za Šumberk 1 zl 15 gr. Ty sou dány na s[irotky] 
n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového na dluh za obilí. 
   Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Filipa 
Manového za statek 3 zl. Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] 
Ondry Pračkového za v[inohrad] 2 zl. Též těm sirotkům dáno na 
dluh 1 zl. 
   Od Jana Albrechtova přijato za vinoh[rad] 1 zl 15 gr. 
 
   Anna sirotek zemřela, spravedlnost její všecka připadla na 
Jíru Hrubého, strejce jejího vlastního. Má ji sobě po letech 
vyzdvihovati. 
   Od Václava Myslivcového přijato za vinohrad Šumberk na 
místě Jana Albrechtova, nebo on jej ukoupil, 2 zl. Ty 2 zl 
přijal Jíra Hrubý, nápadník svrchu psaný. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového jakož náleželo 
nápadníkům ut s[upr]a na gruntě Martina Liškového k vyplnění 
47 zl 29 gr 1 ½ den, ty jest Martin Lišků od Jíry, nápadníka 
svrchu psaného, skoupil za hotové 2 zl, kteréž sou po témž 
Jírovi zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Pána přijaty. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Matěje 
Křižanovýho na místě Vácslava Myslivcového za Šumbergk 1 zl. 
Přijala jej Johanka na díl svůj, totiž manželka Jíry Hrubého 
na nápad ut s[upr]a. 
             f 175a 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Křižanového za Šumberk 1 zl. Ty přijala Johanka, manželka Jíry 
Hrubého. 
   NB. Jíra Hrubý, nápadník tohoto sirotka, zemřel a 
spravedlnosti po sobě zanechal 58 zl 22 gr. Ta spravedlnost 
připadla na Johanku manželku jeho a Mikuláše syna jejich, 
přijde na každýho po 29 zl 11 gr 1 den.  
   Táž spravedlnost nachází se na těchto věcech: 
   Na Šumberku Matěje Křižanového 30 zl, placením podli ourody 
po 2 zl od leta 1613. 
   Na Pomykalce Martina Vaculíka 28 zl, placením podli ourody 
od leta 1612 po 1 zl. 
   Na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem vyšlé spravedlnosti 22 gr  
2 den. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Vaculíka 1 zl. Přijala jej Johanka na díl svůj. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového přijato od Matěje 
Křižanového za vinohrad v Šumberku dvojích peněz 2 zl. 
   Též přijato od Martina Vaculíka za vinohrad 1 zl.  
   Ty přijala Johanka na díl svůj. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Martina Vaculíka 
za Pomykalku přijato 1 zl. 
   Od Matěje Křižanového za vinoh[rad] v Šumbergku přijato    
2 zl. 
   Johance na díl její dáno 3 zl. 
   Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od Martina Vaculíka 
přijato za vinohrad v Pomykalce 1 zl. 
   Od Matěje Křižanového za Šumberg 2 zl. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Vaculíka 
za vinohrad v Pomykalce 1 zl. 
   Od Matěje Křižanového za Šumbergk 1 zl. 
   Ty 2 zl jsou vydány Johance na díl její. 
   Leta 1617 za fojta Martina Pavlového od Martina Vaculíka 
přijato za vinohrad v Pomykalce 1 zl. 
   Od Matěje Vacule za vinohrad v Šumberce 1 zl. 
   Ty 2 zl vydány jsou Johance na díl její. 
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   Letha 1624 za fojta Martina Liškového od Matěje Křižanového 
přijato jest za vinoh[rad] v Šumberku 1 zl. Ten jest vydán 
Johance ut s[upr]a. 
   Letha 1625 za fojta Martina Liškového od Matěje Křižanového 
přijato jest za vinoh[rad] v Šumberku 1 zl. Ten jest vydán 
Johance nahoře psané. 
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             f 176a 
79 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Holuše 
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra, Jakub a Dorota mateř 
jeho třetí. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na gruntě 54 Jíry, bratra těch sirotků, zaplaceného jest  
11 zl, placením po 6 zl až se předních peněz 139 zl vyplatí. 
   Na gruntě 51 Matěje Pišťáka zaplaceného jest 5 zl, 
palacením po 2 zl až se předních peněz 17 zl vyplatí. 
   Na gruntě 38 Martina Rožkového zaplaceného 20 zl, placením 
po 3 zl až se předních peněz 11 zl vyplatí. 
   Vinohrad novosad na Karlově zaplacený za 40 zl, placením od 
letha 1605 po 3 zl. 
   Na vinohradě v Pomykalkách zaplaceného jest 6 zl, placením 
po 2 zl až se přednější peníze vyplatí. 
        Summa všeho statku učiní 82 zl. 
             f 176b 
   Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají: 
   Mojžíšovi Danielovýmu synu 14 zl. 
   Zelenkovýmu synu do Veselí 1 zl. 
   Matoušovi Ožehovi do Vnorov 3 zl 22 ½ gr. 
            Summa dluhův 18 zl 22 ½ gr. 
  Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 63 zl 7 ½ gr. 
Dělíc to [na] 3 díly, přijde každé[mu] na díl jeho po 21 zl    
2 ½ gr. 
 
   Jíra sirotek na gruntě sobě což zaplaceného jest srazil   
11 zl. Též na vinohradě v Karlově hoře, který on koupil 10 zl   
2 ½ gr.          Summa toho 21 zl 2 ½ gr. 
   A tak díl svůj zouplna vyzdvihl. 
 
   Dorota mateř těch sirotkuo na vinohradě v Pomykalkách což 
zaplaceného jest sobě srazila 6 zl. Zuostává se jí ještě 
dodati 15 zl 2 ½ gr. 
 
   Jakubovi dílu jeho zouplna zuostává, totiž 21 zl 2 ½ gr. 
   NB. Tenž Jakub sirotek své vuole užívá a spravedlnost jeho 
těch 21 zl 2 ½ gr k ruce Jeho [Mil]osti Páně jakožto [po] 
sirotku zběhlým obrácena. Act[um] za fojta Martina Lišky 1610. 
             f 177a 
   Příjem a vydání: 
   [další zápisy chybí] 
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             f 179a 
80 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Křižanova 
 
   K tomu statku jest sirotků 5, Václav, Zuzanna, Kuna, 
Mikuláš, Běta a Kateřina mateř jejich šestá. 
   Náleží jim spravedlsnosti na těchto níže psaných věcech 
toto: 
   Podsedek ze čtvrtí roli v počtu 4 zaplacený za 100 zl. 
   Čtvrt achtele vinohradu zaplaceného v Šumbercích za 40 zl. 
   Na vinohradě Matěje Vlka v Šumbercích zaplaceného 31 zl. 
             Summa všeho statku 171 zl. 
 
   Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají zejména: 
   Davidovi Holomku dluhu i za réž 9 zl 9 gr. 
   Mojžíšovi Danielovému 11 zl 4 ½ gr. 
   Hiršlovi Židu dluhu 3 zl 22 ½ gr. 
           Summa dluhův 24 zl 6 gr. 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 146 zl 24 gr. 
To dělíc na 6 díluo, přijde každému na jeho díl 24 zl 14 gr. 
                 f 179b 
   Kateřina, mateř těch sirotků, ujala podsedek na díle svém 
ze čtvrtí roli činžovou v summě 100 zl. Z toho sobě srazila 
dílu svého 24 zl 14 gr a tak zuostává sirotkům dopláceti summy 
75 zl 16 gr, placením od letha 1604 po 3 zl. Rukoj[mě] při 
gruntě zapsáni jsou. 
   Václav přijal na díl svůj čtvrt achtele vinohradu 
v Šumbercích v summě 40 zl. Z toho sobě srazil dílu svého  
24 zl 14 gr a tak dopláceti ještě zuostává 15 zl 16 gr, 
placením od letha 1604 po 3 zl. Rukoj[mě] Martin Křižanů, 
Martin Hynků S.R.S.N. 
   Zuzanně sirotku povinna Kateřina mateř její přisaditi 
jalovici, když k člověčenství přijde, a má jí to vydati. 
   Zuzanně 
   Kuně               
   Mikulášovi            každému po 24 zl 14 gr. 
   Bětě  
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupova položil Václav Filipů 
za statek 3 zl. 
   Matěj Vlků položil za Šumberk 3 zl 
   Václav sirotek položil za vinoh[rad] 3 zl. 
   Z toho dáno Hiršlovi Židu dluhu 3 zl 22 ½ gr, Davidovi dáno 
na dluh jeho 1 zl, Mojžíšovi Danielovému na dluh 3 zl 21 ½ gr. 
   Z dílů sirotčích od rozdílu statku dáno 16 gr. 
             f 180a 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava 
Křižanového za vinohrad v Šumbercích 3 zl. 
   Od Matěje Vlkového za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 3 zl. 
   Z toho dáno Mojžíšovi Danielovýmu na dluh jeho 3 zl, 
Davidovi Holomkovýmu na dluh jeho též dáno 3 zl. 
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   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého 
za statek na místě V[áclava] Filipova 2 zl. Ty přijal David 
Holomek na dluh svůj. 
   Od Matěje přijato za Šumberk 1 zl. 
   Od Václava bratra jeho též za Šumberk 1 zl. 
   Ty 2 zl jsou vydány Mojžíšovi na dluh jeho. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Pškavého 
za grunt 2 zl. Ty přijal David Holomků strejc. 
   Od Matěje Vlkového za Šumbergk přijato 2 zl 15 gr. Ty 
přijal Mojžíš Danielů syn ostatek dluhu. 
 
   NB. Mikuláš a Běta zemřeli a dílů svých po sobě zanechali 
po 24 zl 14 gr, což učiní 48 zl 28 gr. Ta spravedlnost 
připadla na Václava, Zuzannu, Kunu a Kateřinu mateř jejich, 
přijde na každého po 12 zl 7 gr. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Pškavého za grunt 3 zl. Z toho dáno Zuzanně 1 zl 15 gr. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana 
Pškavého za grunt 3 zl. Z toho dáno Zuzanně 1 zl 15 gr, 
Václavovi 1 ½ zl. 
 
   Václav sirotek zuostával doplatiti za Šumberk těmto 
sirotkom 8 zl 16 gr, ty sobě na tom vinohradě nápadu po 
zemřelých porazil. A tak má vinohrad zaplacený. 
   Jan Pškavý sráží sobě na gruntě svém nápadu, což po  
zemřelých dítkách Kateřině manželce jeho náleželo 12 zl 7 gr. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Matěje 
Liškového za Šumberk 2 zl. 
              f 180b 
   Letha 1612 za fojta Václava Liškového přijato od Jana 
Pškavého za grunt 3 zl. Z toho dáno muži Zuzaninému na díl 
její 5 zl. 
   Od Matěje Vlkového za Šumberk přijato 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana 
Pškavého za grunt 3 zl. 
   Od Matěje Vlkového za Šumberk přijato 2 zl. 
   Z toho dáno muži Zuzaninému na díl její 1 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Pškavého za 
grunt přijato 3 zl. 
   Od Matěje Vlkového za Šumberk přijato 2 zl. 
   Leta 1615 za fojta Jana Pškavého týž Jan položil za grunt  
3 zl. 
   Od Matěje Vlkového za vinohrad v Šumberku přijato 2 zl. 
 
   Martin Rabáků, manžel Zuzannin, přihlásil se a přiznal, že 
jest z dílu manželky své Zuzanny prodal s vůlí její Janovi 
Pškavému 13 zl za hotových 2 zl 18 gr. A ještě jemu náležeti 
bude 14 zl 21 gr. 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od téhož Jana za 
grunt 3 zl. 
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   Od Matěje Vlkového za vinohrad v Šumberku 1 zl. 
   Martin Rabáků, manžel Zuzannin, prodal s vůlí ženy své 
ostatek dílu, což mu náleželo, totiž 13 zl 21 gr, Janovi 
Pškavému za hotových peněz 2 zl 22 gr. A tak Martin na tom 
gruntě ani žena jeho nic nemají. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana 
Pškavého za grunt peněz ročních 3 zl. 
   Od Matěje Vlkového za vinohrad v Šumberku 2 zl. Z toho dáno 
Zuzanně na díl její 1 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana 
Pškavého za grunt 3 zl. 
   Letha 1623 za fojta Martina Liškového přijato od Jana 
Pškavého za grunt posledních peněz 2 zl 18 gr. Ty jsou vydány 
Kuně v její nouzi. 
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             f 182a 
81 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vávrových 
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra a Zuzanna, zuostávají 
při přátelích. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Grunt 39 ze čtvrtí roli zaplacený za 100 zl. 
   Achtel vinohradu v Šumbercích i s Pomykalkou zaplacený za 
100 zl. 
   Dvoje čtvrtě roli na Strážnicku pod Doubravkou zaplacené za 
20 zl. 
   Krávy 2 po 5 zl za 10 zl. 
   Včely šestery za 4 zl. 
       Summa všeho statku 234 zl, dluhův se žádných 
nenašlo. Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému 117 zl. 
 
   Jíra sirotek ten všecken statek svrchu psaný ujal v sumě 
234 zl, z toho sobě srazil dílu svého 117 zl. A tak dopláceti 
zuostává sestře své 117 zl, placením od letha 1604 po 3 zl. 
Rukojmě Matěj Křižanů, Tomek Karpanů, Tomáš Gryzl, Jíra Vašků, 
Ondra Honzů a Petr Honzů S.R.S.N. 
             f 182b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1604 za fojta Matěje Škeřupového položil Jíra za 
statek 6 zl. Z toho dáno pís[aři] od rozdílu statku 4 gr. 
   Zuzanna sirotek zemřel a dílu svého po sobě zanechala sumy 
117 zl. Ta spravedlnost připadla na Jíru, vlastního bratra 
jejího. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato z důchodův 
panských dluhu, což za Pánem bylo 5 zl 26 gr. Ty přijal Jan 
Vávrů nápadu po Zuzanně sestře své. 
   Jakož Jíra napřed psaný zuostával za statek ut s[upr]a 
dopláceti sumy 111 zl, to sobě na tom statku sráží nápadu po 
Zuzanně sestře své.  
   A tak bude mít to všeckno zouplna a docela zaplacené. 
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82 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Perštejnského 
             f 184a 
   K tomu statku jsou sirotci 3, Anna, Martin, Mikuláš a 
Dorota mateř jejich čtvrtá. 
   Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Na podsedku 69 zaplaceného 45 zl, placením po 3 zl až se 
předních peněz 6 zl vyplatí. 
   Kus vinohradu v Pomykalkách za 9 zl. 
   Na vinohradě v Šumbercích zaplacených posledních peněz  
7 zl, placením po 2 zl až se předních peněz vyplatí. 
   Na vinohradě Jíry Šťastného v Kvačicích v Korunách zuostává 
63 zl, placením od leta 1604 po 4 zl. 
       Summa všeho statku učiní 124 zl. 
 
   Z toho se má zaplatiti dluhu: 
   Matyášovi Ostřešovskýmu za oves 3 zl 15 gr. 
 
   Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhu 120 zl  
22 ½ gr. To dělíc na 4 díly, přijde každému na díl jeho po  
30 zl 5 gr 4 ½ den. 
             f 184b 
   Dorota, mateř těch sirotků, podsedek ze 2 krávami koupila a 
sobě, což na ně[m] zaplaceného jest 45 zl, srazila, též 
vinohrad v Pomykalkách a v Šumbercích v 16 zl, což učiní  
61 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 30 zl 5 gr 4 ½ den a tak 
dopláceti zuostává 30 zl 24 gr 2 ½ den, placením od letha 1605 
po 3 zl. Rukojmě Mikuláš Rabáků, Martin Fraňů a Martin Vlků 
S.R.S.N. 
   Anně 
   Martinovi          každému po 30 zl 5 gr 4 ½ den. 
   Mikulášovi 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato za krávu 
prodanou 3 zl 15 gr. Ty sou dány Mathyášovi Ostřešovský[mu] za 
dluh jeho. 
 
   Dorota mateř zemřela bez proměnění stavu svého a díl její 
připadl na Annu, Martina a Mikuláše, dítky její. Ty dítky 
tolikéž zemřely a spravedlnost jejich i s tím nápadem 
mateřiným připadla na Mikuláše Škeřupovýho a Jíru bratra jeho, 
jakožto na ujčený bratry jejich, poněvadž se krevních přátel 
po meči nenašlo. Učiní té vší spravedlnosti 120 zl 15 gr, 
dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 60 zl        
7 ½ gr. 
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             f 186a 
83 S[irotek] n[ebožtíka] Jíry Hynkového 
 
   K tomu statku jest sirotek 1, Zuzanna a Anna mateř její 
druhá. 
   Náleží jim spravedlnosti toto: 
   Na vinohradě v Karlové hoře Václava Vlkového 30 zl, 
placením podle ourody po 2 zl. 
   Na vinohradě Pomykalce zaplacených 20 zl. 
   Na druhým vinohradě Pomykalce Václava Hustého 14 zl, 
placením podle ourody po 1 zl.  
   Na vinohradě v Šumbercích Martina Krhlového zaplacených   
29 zl, placení podle ourody po 3 zl. 
   Na statku n[ebožtíka] Hynka Křižanového dílu otcovského 
nedobraného 9 zl 12 gr. 
   Včely 13 šacovaný za 6 zl. 
       Summa statkuo 108 zl 12 gr. 
Dělíc to na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 54 zl 6 gr. 
 
   Martin Remšů na díl Anny manželky své přijal vinohrad 
Pomykalku za 20 zl, včely 13 za 6 zl.                 

Summa 26 zl. 
Zuostává se jemu dodati na doplnění dílu manželky jeho 28 zl   
6 gr. 
             f 186b 
   Zuzanně sirotku náleží dílu jejího 54 zl 6 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato z statku 
n[ebožtíka] Hynka Křižanového 1 zl. 
   Od Václava Vlkového za vinohrad v Karlové hoře 2 zl. 
   Od Václava Hustýho za vinohrad v Pomykalkách 1 zl. 
   Jakož Martinovi Remšový[mu] na díl Anny manželky jeho 
dodati se zuostávalo 28 zl 6 gr, odvedeno jemu na vinohradě 
v Karlové hoře Václava Vlkova k vyzdvihování 28 zl a dodáno  
jemu hotových peněz 6 gr. A tak díl manželky jeho je[st] 
ukázán. 
   Po rozdílu statku našlo se tomuto sirotku i z mateří jeho 
na gruntě Václava Křižanového posledních peněz 7 zl, přijde na 
každého po 3 zl 15 gr. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato na místě 
Václava Hustého za vinohrad Pomykalku 1 zl. 
   Též přijato od Filipa Němce na místě Martina Krhlového za 
vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
 
   Jakož náleželo Martinovi Remšovýmu na vinohradě Václava 
Vlkova v Karlové hoře 28 zl, ty jest prodal Martin Remšů 
Václavovi Vlkovému za 1 čtvrt vína. A tak má vinohrad 
zaplacený. 
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   Též přijato z statku Hynka Křižanového za vinohrad od Mikle 
Tomkového položený 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Filipa Němce za 
vinohrad v Šumbercích přijato 1 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od Vaška Havránkového 
za vinohrad Pomykalku přijato 1 zl. 
   Od Filipa Němcového za vinohrad Šumbergk 2 zl. 
             f 187a 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od Filipa Němcového 
za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 2 zl. 
   Ten vinoh[rad] Filip Němců prodal zase Jurovi Navrátilovi 
do Radějova, aby tenž vinoh[rad], což na něm dopláceti jest, 
vyplatil a co Filip Němců na tom vinoh[radě] zaplatil, to jest 
témuž Jurovi Navrátilovi pustil. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Vaška 
Havránkového za vinohrad Pomykalku 1 zl. 
   Od Jury Navrátila za vinohrad v Šumbercích 3 zl. 
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             f 188a 
84 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Pišťáka 
 
   K tomu statku jest nápadníků 4, Anna Zajíčkova, Markéta 
sestra její, Václav Jana Zajíčkova syn, Jíra Mikuláše 
Zajíčkova syn. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na vinohradě v Šumberku Jíry Hurbanového zaplacených 
posledních peněz 15 zl 15 gr, placením podle ourody po 3 zl až 
se předních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Syrového  
34 zl 15 gr vyplatí. 
   Z toho statku má se vyplniti podle poručenství Tomáše 
Pišťáka Zuzanně Vaculce do Petrova 5 zl. 
   Zůstává čistého statku 10 zl 15 gr. To dělíc na 4 díly, 
přijde na jeden díl po 2 zl 18 gr 5 den. 
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             f 189a 
85 S[irotek] n[ebožtíka] Prokše Hlavatého 
 
   K tomu statku jest sirotek 1, Dorotha a Kateřina vdova 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě a polulání 35 Tobiáše Polešovského zaplacených   
20 zl, placením při každých Vánocích po 2 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacený 50 zl, 
placením při každých Vánocích po 2 zl. 
   Na gruntě 74 Staňka Knápka vyplacených 42 zl, placením při 
každých Vánocích po 3 zl. 
               Summa statku 112 zl. 
To dělíc na 2 díly, přijde na každého po 6 zl. 
    
   Tobiáš Polešovský na díl Kateřiny manželky své ujal grunt 
z půl lánem roli a vinohrad v Šumbercích ve 70 zl. Z toho sobě 
srazil dílu manželky své 56 zl, zůstává dopláceti 14 zl 
placením takto: za grunt po 2 zl a za vinohrad podle ourody po 
2 zl. 
   Dorotě sirotku dílu jejího náleží 56 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Tobiáše 
Polešovského za vinohrad v Šumberku 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Dobiáše 
Polešovského za Šumberk 1 zl. 
             f 189b 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Staňka Knápka 
za grunt 1 zl. 
   Od Tobiáše Polešovského za Šumbergk 1 zl. 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Staňka 
Knápka za grunt 2 zl. Ty jsou vydány Dorotě na díl její. 
   Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Staňka 
Knápka za grunt 2 zl. Přijal je manžel Dorotin na díl její. 
   Od Tobiáše Polešovského přijato za Šumberk ročních peněz   
2 zl. Přijal je manžel Dorotin na díl její. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Staňka 
Knápka za grunt 3 zl. Přijala je Dorota na díl svůj. 
   Od Tobiáše Polešovskýho přijato za Šumberk ročních peněz   
2 zl. Přijal je muž Dorotin na díl její. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožka přijato od Staňka Knápka 
za grunt 2 zl. 
   Od Tobiáše Polešovskýho za Šumbergk 2 zl. 
   Ty přijala Dorotha na díl svůj. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožka od Martina Rabáka na 
místě Staňka Knápka za grunt přijato 3 zl. Ty sou vydány 
Dorotě na díl její. 
   Od Thobiáše Polešovskýho za vinohrad Šumbergk přijato 2 zl. 
Ty sou dány Dorotě na díl její. 
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   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Martina Rabáka za 
grunt přijato 3 zl. 
   Od Thobiáše Polešovského za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 
1 zl. 
   Ty jsou vydány Dorotě na díl její. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od Martina Rabáka 
přijato za grunt 2 zl. 
   Od Thobiáše Polešovského ostatních peněz za vinoh[rad]  
2 zl. 
   Ty 4 zl jsou vydány Dorotě na díl její. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového od Martina Rabáka 
za grunt přijato peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydány Dorotě na 
díl její. 
   Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od Martina Rabáka 
položeno za grunt peněz ročních 2 zl. Ty jsou vydané Dorotě na 
díl její. 
   Z důchodů JM Páně na vyšlou spravedlnost, což za JM Pánem 
zůstávala, dáno na díl Kateřinin 8 m[ěřic] rži za 4 zl. 
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             f 191a 
86 S[irotci] n[ebožtíka] Tomka Karpanové[ho] 
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Anna, Zuzanna. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na podsedku a čtvrti roli 37 zaplacených 30 zl, placením 
při každých Vánocích po 2 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacené 30 zl. 
   Vinohrad v Pomykalkách zaplacený za 10 zl. 
   Včely 8 po 15 gr za 4 zl. 
   Vína 3 vědra prodané za 8 zl 19 ½ gr. 
            Summa statku 82 zl 19 ½ gr. 
   Z toho se zaplatiti má Mojžíšovi Danielovému 2 zl 19 ½ gr. 
   Zůstává čistého statku 80 zl. To dělíc na 2 díly, přijde na 
každého po 40 zl. 
 
   Anna ujala podsedek ze čtvrtí roli na díl svůj v 30 zl. 
   Vinohrad v Pomykalkách 10 zl. 
   Včely 4 po 15 gr 2 zl. 
   Z hotových peněz z vína prodaného 3 zl.      

 Summa toho 45 zl. 
   Z toho sobě srazila dílu svého 40 zl, zůstává dopláceti 
sestře své 5 zl. 
 
   Zuzanna přijala na díl svůj půl achtele vinohradu          
v Šumbercích v 30 zl. 
   Včely 4 po 15 gr 2 zl. 
   Hotových peněz z vína prodaného 3 zl.        

 Summa toho 35 zl. 
Zůstává se jí dodati na doplacení dílu jejího 5 zl. 
             f 191b 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato za 3 vědra vína 
prodaného 8 zl 19 ½ gr. Z toho zaplaceno Mojžíšovi Židu 2 zl 
19 ½ gr. 
   Anna přijala, jakž napřed položeno, hoto[vých] 3 zl. 
   Zuzanna tolikýž přijala hotových 3 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava 
Hustého za grunt 1 zl. Ten jest dán Zuzanně na díl její. 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového Zuzanna prodala z dílu 
svého Václavovi Hustýmu 4 zl, má jí za to dáti jalovičku. 
   A tak ona tu nic jmíti nebude. 
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             f 193a 
87 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Škeřupové[ho] 
 
   K tomu statku jest sirotků 6, Zuzanna, Kuna, Dorota, 
Kateřina, Markyta, Lida a Anna macecha jejich sedmá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 64 a polulání zaplacených 20 zl, placením při 
Vánocích po 2 zl. 
   Na vinohradě v Šumberce Hiršle Žida 17 zl 15 gr, placením 
podle ourody po 4 zl. 
   Na vinohradě v Šumberce Václava Hustého 45 zl, placením po  
4 zl podle ourody. 
   Na vinohradě v Pomykalce Škeřupového 14 zl, placením po  
1 zl podle ourody. 
   Dluhu na Jírovi Škeřupovým, strejci jejich 14 zl 15 gr. 
   Dluhu na Anně macoše 2 zl 15 gr. 
                Summa statku všeho 113 zl 15 gr. Dělíc 
tu summu na 7 dílův, přijde na každého po 16 zl 6 gr 3 den. 
 
   Markyta a Lida zemřely a díly jejich připadly na Zuzannu, 
Kunu a Kateřinu, sestry jejich, přijde na každého po 8 zl 3 gr 
1 ½ den. 
  Anna macocha přijala na svůj díl vinohrad v Šumberku v  
45 zl. 
  Dluhu, což jí půjčeno bylo, 2 zl 15 gr.       

Summa 47 zl 15 gr. 
  Zůstává dopláceti sirotkom mimo sražení dílůu svého 31 zl    
8 gr 4 den, placením po 4 zl až se předních peněz k obci 
lhotské 35 zl vyplní. 
             f 193b 
   Zuzanně náleží dílu otcovského i po Lidě a Margetě, 
sestrách jejích zemřelých, 24 zl 9 gr 4 ½ den. 
   Kuně týmž způsobem 
   Dorotě tolikýž     každej po 24 zl 9 gr 4 ½ den. 
   Kateřině týmž spůsobem 
 
   Více těm sirotkom 4 náleží nápadu po n[ebožtíkovi] Matějovi 
Škeřupovým strejci jejich toto: 
   Na vinohradě v Šumberku Jíry Škeřupového 9 zl, placením po  
2 zl. 
   Na druhé polovici vinohradu Martina Vaculíka v Šumberku    
9 zl, placením po 2 zl. 
           Summa toho nápadu 18 zl. 
Dělíc ten nápad na čtyři díly, přijde každému po 4 zl 15 gr. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Hirša Žida za 
vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
   Od Jíry Škeřupového na dluh přijato 5 zl. 
   Též od něho přijato za vinohrad v Šumberku na nápad po 
neb[ožtíkovi] Matějovi Škeřupovi 1 zl. 



 

 

      167 
 
   Od Martina Vaculíka za vinohrad v Šumberce na nápad po 
n[ebožtíkovi] Matějovi Škeřupovi přijato 2 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Martina 
Vaculíkového za Šumberk 1 zl. 
   Od Jíry Škeřupového též za Šumberk 1 zl. 
   Od Hiršle Žida též za Šumberk 1 zl. 
             f 194a 
   Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od p[ana] 
Adama Žambergka za grunt 1 zl 15 gr. 
   Jakož Hiršl Žid za vinohrad v Šumbercích doplatiti zuostává 
těmto sirotkom od letha 1609 14 zl 15 gr, ty povinen bude 
dopláceti na místě jeho Martin Lišků, neb ten vinohrad od Žida 
koupil. 
   Letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Liškova na 
místě Hiršle Žida za vinohrad 1 zl 15 gr. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Martina 
Liškova za vinohrad v Šumberce 3 zl. Ty sou dány Kuně na díl 
její z poručení J.M.Paní. 
      Od Jíry Škeřupového přijato za vinohrad v Šumberku 2 zl. 
Ty sou dány a přijal je manžel Zuzannin do Lideřovic na díl 
její. 
   Od Martina Vaculíkovýho přijato za Šumbergk 1 zl. Ten jest 
přijala Kuna na díl svůj. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Liškova za Šumbergk 3 zl. 
   Od Martina Vaculíka za Šumberk 1 zl. 
   Od Jíry Škeřupy za Šumberk přijato 2 zl. 
   Též od něho přijato za Pomykalku 1 zl. 
   Též od něho přijato na těch 14 zl 15 gr 5 zl. 
   Od p[ana] Adama Šamberka přijato za grunt lonských za rok 
1611 2 zl. Přijal je muž Zuzanin na díl její. 
   Zuzaninýmu muži dáno na díl její 4 zl. 
 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového jakož za Jeho 
[Mil]ost Pánem vyšlé spravedlnosti zůstávalo 16 zl, takové 
peníze jsou odvedeny Zuzanně a Kuně, každý po 8 zl, na 
vinohradě Václava Dopity v hoře Pomykalkách, kteréžto peníze 
přišly Jeho [Mil]osti Pánu po Martinovi Stehlíkovi, člověku 
zběhlým, jakž v horenských lhotských registřích zapsáno jest. 
   Téhož letha přijato od Jíry Škeřupového za Šumbergk 2 zl. 
   Též od něho přijato ostatních peněz na dluh povinný 4 zl   
15 gr. 
   Z toho dáno Kuně na díl její 6 zl. 
   Od Martina Lišky za vinohrad v Šumbercích na místě Hiršle 
Žida přijato 3 zl. 
   Od Martina Vaculíkovýho za vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Martina Lišky za 
vinoh[rad] Šumbergk ostatních peněz přijato 4 zl. 
   Od Martina Vaculíkového za Šumbergk přijato ostatních 2 zl. 
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             f 194b 
   Zuzanně dáno ostatek dílu jejího i po sestrách zemřelých   
9 gr 4 ½ den. A tak spravedlnost svou vyzdvihla. 
   Kuně dáno na díl její 3 zl 20 gr 2 ½ den. 
 
   Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od pana Adama 
Šambergka přijato za grunt dvojích peněz 4 zl. Z toho dáno 
Kuně na díl její. 
   Od Jíry Škeřupa přijato za Šumbergk nápadu po Matějovi 
posledních peněz 1 zl. Ten jest vydán Kuně na díl její. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od pana Adama 
Šambergka přijato za grunt 2 zl. Ty jsou vydány Kuně na díl 
její. 
   Od Václava Němčanského z gruntu 69 přijato peněz 2 zl. 
Vydáno nápadníkům 1 zl 20 gr a malým s[irotkům] zanecháno     
10 gr. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového z gruntu 69 od 
Václava Němčanského za grunt přijato 2 zl. Vydáno nápadníkům   
1 zl 20 gr a malým zanecháno sirotkům Pavla Škeřupa 10 gr. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od pana Adama 
Šamberka za grunt za 2 leta 4 zl. 
   Z gruntu 69 Václava Němčanského 20 gr. Z těchž jest vydáno 
Zuzanně 8 gr a Kuně 5 gr. 
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             f 195a 
88 S[irotek] n[ebožtíka] Jíry Venhledě 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Jan a Dorotha mateř jeho 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na vinohradě v Leskovce Staňka Knápka 50 zl. To dělíc na    
2 díly, přijde na každého po 25 zl. 
 
   Staněk Knápků na díl Dorothy manželky své ujal vinohrad 
v Leskovce v 50 zl. Z toho sobě srazil dílu po též manželce 
své 25 zl, zůstává dopláceti sirotku 25 zl, placením po 2 zl 
podle ourody. 
   Janovi sirotku přišlo dílu otcovského 25 zl. Též tomu 
sirotku samému náleží půl achtele vinohradu v Leskovce, který 
jemu n[ebožtík] Šimek Venhledě strejc jeho poručil a jest 
prodán Staňkovi Knápkovi za 50 zl, platiti má každého roku při 
Vánocích po 2 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Staňka 
Knápkového za oba vinohrady v Leskovské hoře 2 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Staňka 
Knápkového za vinohrad v Leskovské hoře 2 zl. 
   Letha 1614 od Staňka Knápkového přijato za vinohrad 2 zl. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Doroty vdovy pozůstalé 
po Staňkovi Knápkovi za vinoh[rad] 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jakuba 
Kročkového na místě Dorotiném za vinohrad 1 zl. 
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             f 197a 
89 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Venhleďového 
 
   K tomu statku jest sirotek Kateřina a Markyta mateř jeho 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt s poluláním zaplacený za 10 zl. 
   Dva vinohrady v Pomykalkách za 28 zl. 
       Summa statku 38 zl. Dělíc to 
na 2 díly, přijde na každého po 19 zl. 
 
   Jan Susů na díl Markyty manželky své ujal grunt s půl lánem 
roli i ze 2 vinohrady v Pomykalkách v 38 zl. Z toho sobě 
srazil dílu svého 19 zl, zůstává dopláceti 19 zl, placením 
takto: za podsedek po 1 zl a za Pomykalky po 1 zl. 
   Kateřině sirotku náleží dílu otcovského 19 zl. Též tomu 
samému sirotku náleží půl achtele vinohradu v Šumberku, který 
jemu Šimek Venhledě strejc jeho poručil a prodán jest Janovi 
Susovýmu otčímovi jeho za 50 zl, placením při každých Vánocích 
po 2 zl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Susového 
za vinohrad v Pomykalkách 1 zl. 
   Též od něho přijato za vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
   Z dílu sirotka ut s[upr]a na podsedku Jana Susového otčíma 
jeho škoduje se 5 zl. To se má sirotku na díl je[ho] poraziti. 
             f 197b 
   Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jana Susa za 
vinoh[rad] v Šumberku 1 zl. 
   NB. Jakož náleželo Kateřině dílu jejího dovzíti 19 zl, ta 
spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána 
obrácena jest. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho 
[Mil]ost Pánem bylo 4 zl. Ac[tum] za fojta Martina Liškového 
letha 1610. [Připsáno: To jest omylem napsáno, není zběhlá.] 
 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho přijato od Jana Susa 
za vinohrad v Šumberku 2 zl. 
   Od Jana Vaškovýho za Pomykalku 1 zl. 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana 
Vaškového za Pomykalku 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jana 
Vaškovýho za vinohrad Pomykalku 1 zl. 
   Od Jana Susa za vinohrad v Šumbergku 3 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jana Susa za 
vinohrad v Šumbergku přijato 2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od Jana Vaškového za 
vinohrad Pomykalku přijato 1 zl. 
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   Jan Sus umřel a po smrti téhož Jana Susa ten vinohrad 
v Šumbercích jest zase Kateřině sirotku napřed psané odveden, 
aby což Jan Sus na tom vinohradě 10 zl vyplatil, ona Kateřina 
sirotkům po Janovi Susovi zůstalým zase vyplatila a navrátila. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého od Jana Vaškového za 
vinohrad Pomykalku přijato 1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Jana 
Vaškového za vinohrad Pomykalku 1 zl. 
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             f 199a 
90 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Nivnického. 
 
   K tomu statku jest sirotek Kateřina. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti toto: 
   Na vinohradě v Šumberku Staňka Knápka nápadu po Václavovi 
Řičicovi ujci jeho 27 zl, placením po 2 zl. 
   Na vinohradě v Karlové hoře Matěje Košmana 8 zl, placením 
po 1 zl. [Dopsáno: na místě Košmana drží ten vinohrad 
v Karlové hoře Jura Pastýř v Radějově, má jí platiti] 
   Na druhém vinohradě v týž hoře Jíry Pěnice 5 zl. 
                        Summa statku 40 zl. 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Tobiáše 
Polešovského na místě Staňka Knápka za Šumberk 2 zl. 
   Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho přijato od Thobiáše 
Polešovskýho za vinohrad v Šumberce 3 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Thobiáše 
Polešovskýho za vinohrad v Šumberce 2 zl. 
 
   Ty sirotci jsou zběhlý a spravedlnost jejich k ruce Jeho 
[Mil]osti Páně jest obrácena a což na hotově bylo, to 
vyzdviženo i v registřích poraženo. Zuostává se ještě tej 
spravedlnosti mimo vyzdvižení 33 zl. Ta jíti má po letech. 
 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového přijato od Thobiáše 
Polešovskýho za vinoh[rad] v Šumbergku 3 R. Z toho dáno 
Pavlovi a Martinovi Řičičářům do Skalice 2 zl. 
   Na to se v rejstřích horenských lhotských vyhledalo, že jim 
na témž vinohradě předních peněz od letha 1614 mimo tyto 2 zl, 
kteréž se jim vydávají, náleží 20 R. Ty jim jíti mají po 2 zl 
a na tyto sirotky Jana Nivnickýho po 2 zl. 
             f 199b 
   Letha a za fojta napřed psaného přijato k ruce panské po 
sirotku zběhlým 1 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého Thobiáš Polešovský 
položil za vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
   Ten vinohrad v Karlové hoře drží Jan Poutníků z Radějova a 
položil za něj peněz ročních 1 zl. 
   Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Thobiáš Polešovský 
položil za vinoh[rad] v Šumbercích 1 zl. Ten jest k ruce Jeho 
[Mil]osti Páně přijat. 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového Thobiáš 
Polešovský položil za vinohrad k ruce JM Páně 2 zl. 
   A jakož jest těchto sirotků peněz na dluhu za JM Pánem 
zůstávalo 6 zl, ty se na díl Kateřinin vypisují a k ruce JM 
Páně jakožto po zběhlé obracejí. 
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             f 200a 
91 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Hejvolky 
 
   K tomu statku jest sirotek Dorota. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti toto: 
   Na podsedku 6 a čtvrti roli Vaška Škrachových zaplacených 
posledních peněz 45 zl, placením po 3 zl až se předních peněz  
12 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Hejvolky vyplatí. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích Mikuláše Škrachového za 
40 zl, placením podle ourody po 2 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Královské[!] hoře 24 zl, placením 
podle ourody po 3 zl. 
          Summa statku 109 zl. 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše 
Škrachového za vinohrad v Šumbercích 1 zl. 
   Letha 1608 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše 
Škrachového za vinoh[rad] v Šumberku 1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Václava Roškového přijato od Mikuláše 
Škrachového za vinohrad v Šumberku štvery peníze 4 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jíry Bedrákového 
za vinohrad v Karlové hoře [neb jemu prodán jest] přijato  
2 zl. 
   Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého od Jíry Bedrášového 
z Radějova přijato za vinohrad v Karlové hoře 1 zl. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Jíry Bedrášového 
z Radějova přijato za vinoh[rad] v Karlové hoře 1 zl. 
   Od Mikuláše Škráška za vinoh[rad] v Šumbercích 5 zl. 
             f 200b 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlového přijato od Mikuláše 
Škráška za vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
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             f 202a 
92 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Klimšového 
 
   K tomu statku jsou sirotci 2, Jíra a Jan a Rozina mateř 
jejich třetí. 
   Našlo se jim spravedlnosti toto: 
   Čtvrt achtele vinohradu v Šumbercích zaplacený v 15 zl. 
   Kravskýho odbytka 2 kusy za 9 zl. 
   Vína zůstalo 5 věder, tím sou dluhové pánu i jinýmu 
zaplacený.                                   

Summa statku 24 zl. 
   Dělíc to na 3 díly, přijde na každý 8 zl. 
 
   Rozina mateř jejich vinohrady i dobytek kravský přijala 
v 24 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 8 zl, zůstává 
dopláceti sirotkům 16 zl, placením podle ourody po 2 zl. 
   Podsedek 30 za což se prodá, v tom má míti mateř spolu i 
s sirotky taky díl. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Roziny 
mateře za dobytek 1 zl. 
   A odvedla sirotkům na Filipovi Vašinovi z Lideřovic 
v Šumberku 15 zl, platiti má od letha 1613 podle ourody po  
1 zl. 
   Letha 1613 za fojta Vácslava Rožkového od Filipa Vašiny 
z Lideřovic za Šumberk přijato 1 zl. 
   Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Filipa Vašiny 
z Lideřovic za vinoh[rad] Šumberk přijato 1 zl. 
   Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Adamového za 
grunt přijato 1 zl. 
   Od Bartoně Němcového na místě Filipa Vašiny za vinoh[rad]  
v Šumbercích přijato 1 zl. 
   Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Jury Vykúkala na místě 
Bartoně Němcového za vinoh[rad] v Šumbercích přijato 1 zl. 
             f 202b 
   Leta Páně 1617 za fojta Martina Pavlového od Mikuláše 
Adamového za grunt přijato peněz ročních 1 zl. 
   Od Jury Vykoukala za vinohrad v Šumbercích 1 zl. 
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             f 204a 
93 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Braneckého 
 
   Jest sirotků 4, Anna, Martin, Zuzanna, Pavel a Johanka 
mateř jejich pátá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 40 s jednou čtvrtí roli činžové zapla[cených]   
70 zl. 
   Achtel vinohradu v Šumbercích zaplacený za 100 zl. 
   Vína zůstalého od letha 1615 1 ½ b[ečky] po 22 zl činí    
33 zl. 
   Kráva 1 jalovice za 4 zl. 
   Na vinohradě Jury Vávrového v Šumbercích dobrati 1 zl  
15 gr. 
   Za JM Pánem vyšlejch peněz z s[tatku] n[ebožtíka] Jiříka 
Jurového 46 zl 7 gr. 
   19 oulů včel, počítaje každý po 22 ½ gr učiní 14 zl 7 ½ gr. 
       Summa všeho statku 268 zl 29 gr 3 ½ den. 
   Více mělo by se spravedlnosti najíti v Malé Vrbce z gruntu 
a vinohradu na Tasovsku. Na to se mají ouřad pilně vyptati a 
což se najde k tomuto statku, do rozdílu připsati dáti. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Malému Machovi 1 zl. 
   P[anu] Adamovi Šamberkovi za sůl 7 gr. 
   Otrubovi šenkýři 3 gr 3 den. 
   Masařům za maso 3 gr 3 den. 
   Obci dluhu 1 zl 10 gr. 
   Více Jelenovi Židovi do Strážnice 7 gr. 
   Janovi Hynkovi dluhu 16 gr. 
   Pavlovi Macháčkovému do Strážnice 2 zl 18 gr. 
          Summa dluhův 6 zl 4 gr 6 den. 
   Zůstává po zaplacení dluhů statku čistého za 262 zl 24 gr   
4 ½ den. Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se každému po 52 zl 
16 gr 6 den. 
             f 204b 
   Martin ujal podsedek se čtvrtí roli činžové, jednu krávu, 
svinského 2 kusy, ječmene 2 m[ěřice], ovsa 4 m[ěřice], 
kadečkami a jiným domovním náčením v 70 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích v summě 50 zl. 
   Více 6 oulů včel po 22 ½ gr činí 4 zl 15 gr. 
         Summa což přijal 124 zl 15 gr. 
Srazíc sobě dílu svého 52 zl 16 gr 6 den, zůstane doplatiti 
což přijímá 71 zl 28 gr 1 den, placením počna letha 1616 po  
3 zl. 
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   Johanka mateř jejich přijímá půl achtele vinohradu 
v Šumbercích v summě 50 zl. 
   Jalovici 1 ve 4 zl. 
   Více 6 oulů včel po 22 ½ gr činí 4 zl 15 gr. 
        Summa toho 58 zl 15 gr. Srazíc 
sobě dílu svého 52 zl 16 gr 6 den, dostane se jí doplatiti po  
1 zl - 5 zl 28 gr 1 den. 
 
   Anna přijímá na díl svůj 5 v[ěder] vína za 11 zl. 
   Více 7 oulů včel po 22 ½ gr činí 5 zl 7 ½ gr. 
   Dluhu za Jeho [Mil]osti Pánem se jemu odkazuje 20 zl, dáno 
za ten dluh obilí. 
              Summa což Anna přijímá na svůj díl 36 zl 7 ½ gr. 
Zůstává se jí dodati 16 zl 9 gr 1 ½ den. 
 
   Zuzanně  Zanechává se každému 
   a Pavlovi        dílu po 52 zl 16 gr 6 den. 
 
   To se jim na těchto věcech nachází: 
   Na Martinovi bratru jejich 71 zl 28 gr 1 den. 
   Na Johance mateři, což dopláceti má 5 zl 28 gr 1 den. 
   Dluhu za JM Pánem 26 zl 7 gr. 
   Na bečce vína, když se prodá 15 zl 25 gr 1 den. 
   Na vinohradě Jury Vávrového 1 zl 15 gr. 
             f 205a 
   Příjem a vydání: 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Braneckého položil 
za grunt, kterýž po otci svém ujal, peněz ročních 3 zl. 
   Od Johanky mateře za přebraný statek přijato 1 zl. 
   Ty 4 zl jsou vydány Anně do Radějova na díl její. 
   Za víno napřed položené, totiž za 1 b[ečku], přijato peněz 
15 zl 25 gr 1 den. 
   Martinovi Braneckému půjčeno z peněz za víno utržených  
2 zl. Má je oplatiti při posudku leta 1617. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlového Martin Braneckého 
položil za grunt 3 zl. 
   Od Johanky mateře za převzatý statek 1 zl. 
   Z toho dáno Anně do Radějova 1 zl 15 gr a na sirotky 
zanecháno 2 zl 15 gr. 
   Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od Martina 
Braneckého peněz ročních přijato 2 zl.  
   Z toho dáno Anně do Radějova 1 zl. 
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             f 206a 
94 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Susového 
 
   Jest sirotků 3, Martin, Jura, Remeš a Anna macocha jejich 
čtvrtá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Na 37 gruntě zaplaceném se čtvrtí roli robotní 30 zl. 
   Na vinohradě v Šumberku Kateřiny Jana Venhleď[ového] 10 zl. 
   Na vinohradě Jury Pechového v Pomykalkách zaplac[eném]     
18 zl. 
   Klisna 1 a hřebice 1. 
   Včel 5 oulů po 22 ½ gr učiní 3 zl 15 gr. 
          Summa 77 zl 7 gr 3 ½ den. 
   Více mimo to zůstávalo po n[ebožtíku] dobytka hovězího  
3 kusy, ty jest před smrtí svou rozporoučel. 
 
   Z toho se tito dluhové platiti mají: 
   Za vůz Simeonovi Brychtovi do Strážnice 4 zl 15 gr. 
   Za desky na truhlu 7 gr 2 den. 
   Ance sestře n[ebožtíka] podle poručenství 2 zl. 
          Summa dluhu 6 zl 22 gr 2 den. 
   Zůstává po zaplacení dluhův 70 zl 15 gr 1 ½ den. Dělíc tu 
summu na 4 díly, dostane se každému po 17 zl 18 gr 5 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Za 5 oulů včel prodaných po 22 ½ gr Anně, sestře 
n[ebožtíka] Jana Susa, učiní za ně 3 zl 22 ½ gr. 
   Peněz hotových 14 zl 15 gr. 
   Z toho zaplaceno Simeonovi do Strážnice 4 zl 15 gr. 
   Za desky na truhlu koupené 7 gr 2 den. 
   Ance sestře neboštíka poručených 2 zl. 
   Kuně sestře ne[božtíka] na chování dítek dáno 1 zl 22 ½ gr. 
   Anně vdově dáno na díl její peněz hotových 4 zl 15 gr. 
   Martinovi a Jurovi na košilky a jiné potřeby dáno 1 zl. 
             f 206b 
   Leta 1616 za fojta Jana Pškavého fojt a starší prodavše 
grunt přijali závdanku za grunt 6 zl. 
   Téhož leta od Martina Rožkového za grunt peněz ročních  
1 zl. 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových od Martina Rožka za 
grunt přijato 2 zl. 
   Vinohrad v Pomykalkách koupil Jura Pecha za 18 zl, za nějž 
položil 1 zl. 
   Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od Martina Rožka 
za grunt peněz ročních 1 zl. 
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             f 209a 
95 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hynka 
 
   Zůstalo po něm sirotků 7, Dorota, Mikuláš, Běta, Zuzanna, 
Martin, Anna, Lida a Margeta mateř jejich osmá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 27 zaplacený se třema čtvrtmi roli, s loukami k němu 
příslušejícími, koní čtvero, krávy 2, ovec 8, svinského 5 
v summě 150 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplaceného za 50 zl. 
   Více půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplaceného za     
50 zl. 
   Kráva mimo ty k gruntu přidaný 1 za 6 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích zaplacené[ho] za 45 zl. 
   Včel zůstalo po něm 31 oulů, šacované po 1 zl učiní 31 zl. 
   Ovec 7 za 3 zl. 
   Macek Gybal povinen 1 zl. 
   Václav Klimšů dlužen 1 zl. 
            Summa statku za 342 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Václavovi Hustýmu zůstalého dluhu 4 zl. 
   Václavovi Vašíčkových 1 dukát za 2 zl 12 kr 6 den a 1 tolar 
za 1 zl 20 kr, učiní toho dluhu 3 zl 12 gr 6 den. 
   Na kostel strážnický poručených 4 zl. 
   Na špitál strážnický 2 zl. 
   Na kostel kněždubský poručených 2 zl. 
   Obci lhotské dluhu což zůstal 3 zl. 
   Davidovi Židu strejci Holomkovému 15 gr 3 den. 
         Summa dluhu 18 zl 28 gr 2 den. 
   Po zaplacení dluhu zůstává statku čistého za 317 zl 1 gr    
5 den. Dělíc to na 8 dílů, dostane se každému po 40 zl 10 gr   
5 den. 
             f 209b 
   Toto Margeta matka těch sirotků přijala: 
   Grunt se třemi čtvrtmi roli, s loukami k němu náležejícími, 
koňskéh[o] čtvero, krávy 2, ovec 8, svinského patero v summě 
150 zl. 
   Půl achtele vinohradu v Šumbercích, kterýž míval Holomek 
Žid v summě 50 zl. 
   Včely 3 za 3 zl. 
          Summa což Margeta matka těch sirotků přijímá 203 zl. 
Sráží sobě dílu svého z toho ze všeho za 40 zl 10 gr 5 den. 
Zůstane doplatiti sirotkům 162 zl 19 gr 2 den. 
 
   Platiti má takto: 
   Za grunt a roli i jiné příslušenství od letha 1617 po 4 zl. 
   Za vinohrad podle ourody od téhož letha po 2 zl. 
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   Dorota přijala z toho statku půl achtele vinohradu 
v Šumbercích v summě 45 zl. 
   Krávu jednu přijala za 6 zl. 
   Včely čtvery za 4 zl. 
            Summa 55 zl. Sráží sobě dílu svého 
40 zl 10 gr 5 den, zůstává platiti sirotkům 14 zl 19 gr 2 den. 
Platiti má ročně po 2 zl. 
             f 210a 
   Mikuláš přijal na díl svůj půl achtele vinohradu za 50 zl. 
   Včely 4 za 4 zl. 
        Summa což přijímá 54 zl. Sráží sobě dílu svého 
40 zl 10 gr 5 den, dostane se jemu doplatiti jiným sirotkům  
13 zl 19 gr 2 den. 
   Toho vinohradu Margeta mateř má užívati a na Mikuláše šatky 
jednati, do vůle vrchnosti za vinohrad peníze pokládati. 
 
   Na sirotky a na zaplacení dluhů toto se zanechává: 
   Včel oulů 20, každý po 1 zl – 20 zl. 
   Volky 2 za 5 zl. 
   Ovec mladých 7 za 3 zl. 
   Dluhu na Gybalovi 1 zl. 
   Dluhu na Václavovi Klimšovém 1 zl. 
   Na gruntě a na vinohradě jakž napřed i za převzatý statek 
zůstává 190 zl 27 gr 6 den. 
 
   Příjem a vydání: 
   Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Filipů položil 
za grunt peněz ročních 4 zl. 
   Více od něho přijato za vinohrad v Šumberku 2 zl. Ty sou 
vydané na zaplacení dluhu. 
   Od Václava Vašíčkového za vinohrad v Šumbercích 2 zl. 
   Za 2 volky a ovec 7 prodaných přijato 11 zl. 
   Od Gybala dluhu přijato 1 zl. 
   Za 20 oulů včel ku potřebě JM Páně prodaných 20 zl. 
             f 210b 
   Vydání: 
   Václavovi Hustému dluhu zaplaceno 4 zl. 
   Václavovi Vašíčkových též dluhu zaplaceno 3 zl 12 gr 6 den. 
   Na kostel strážnický poručených 4 zl. 
   Na špitál strážnický poručených 2 zl. 
   Na kostel kněždubský poručených zaplaceno 2 zl. 
   Obci lhotské dluhu zaplaceno 3 zl. 
   Danielovi strejci Holomkovému zaplaceno 15 gr 3 den. 
 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina 
Filipového za g[runt] 4 zl. Ty jsou vydány Blažkovi a Tomášovi 
na chování sir[otků], totiž na Anku a Lidu. 
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             f 214a 
96 S[irotek] n[ebožtíka] Bartoše Husáka 
 
   Zůstalo sirotků jeden, Anna. 
   Vyhledalo se jí spravedlnosti toto: 
   Na podsedku 19 Jana Bradáče peněz 5 zl. Na to jest do letha 
1617 přijato, kteréž při právě zůstávají 4 zl. A tak se jí 
ještě doplatiti má 1 zl. 
   Na Pomykalce Valenty Masaře 12 zl, placením po 1 zl. 
   Na vinohradě ve Tmici, který drží Jan Sýkora z Petrova, 
nic, jest na něm škodováno. 
        Summa všeho statku učiní 17 zl. 
   Příjem a vydání: 
   Leta 1617 za fojta Martina Pavlového od Valenty Masaře 
přijato za vinohrad v Pomykalce 2 zl. 
   Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Jana 
Bradáče za g[runt] 1 zl. 
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             f 215a 
97 S[irotek] n[ebožtíka] Václava Hustého 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Jan a manželka po něm 
zůstalá umřela. 
   Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto: 
   Na gruntě 33 jest tomu sirotku náležitého 48 zl. 
   Na achteli vinohradu v Šumberku zaplaceného 27 zl. 
   Na kusu vinohradě v Pomykalce zaplacený 10 zl. 
   V Dobré hoře achtel vinohradu zapuštěného za 30 zl. 
   Na gruntě 68 zaplaceného, což mu náleží ještě 12 zl. 
   Včely 8 oulů, šacované sou po 22 ½ gr – 6 zl. 
   Na vinohradě Martina Zimchy v Dobré hoře 2 zl. 
   Kráva 1 a volek jeden prodán jest Pavlovi Matouškovému do 
Petrova za 9 zl. 
   Svině u Martina Otruby za 1 zl. 
   Dluhu na Janovi Hynkovi 4 zl. 
   Žita na Martinovi Otrubovi 2 m[ěřice] za 2 zl. 
   Jiříček Hospodář dlužen peněz 1 zl a za 2 m[ěřice] žita  
2 zl, učiní toho 3 zl. 
   Na roli Jiříkové hony žita, kteréž sobě n[ebožtík] Václav 
vymínil, zůstává, šacováno za 4 zl. 
   Peněz hotových 7 zl. 
   Na padělku podstaveném od Martina Otruby 2 zl. 
            Summa statku 167 zl. 
 
   Toto se podle poručenství n[ebožtíka] Václava Hustého 
odkazuje: 
   Na kostel kněždubský na podsedku Sedalovým v Kněždubě  
12 zl. Ty se mají vyplniti z podsedku 68, na kterémž Martin 
Sedal bejval. 
   Na kostel strážnický z vinohradu Martina Zimchy v Dobré 
hoře 2 zl. 
   Václavovi Rožkovému na půl achteli vinohradu v Šumber[ce] 
13 zl 15 gr. 
   Zuzanně nebo[žtíka] Tomáše Karpanového v Petrově na témž 
vinohradě poručených, co zaplaceno 13 zl 15 gr. 
 
   Pavel Matoušků z Petrova pojmouce sobě vejš psanou Zuzannu 
Tomáše Karpanového za manželku, prodal jest toho půl achtele 
vinohradu, sobě po tej Zuzanně náležitého, Václavovi Rožkovi, 
jakž toho kup v registřích horenských zapsaný ukazuje, a což 
jemu na něm zaplaceného náleželo, takové peníze témuž 
Václavovi Rožkovi pouští, totiž těch 13 zl 15 gr. 
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             f 218a 
98 S[irotek] n[ebožtíka] Václava Vlkového 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Běta a manželka po něm 
zůstalá, matka toho sirotka, Anna druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Nejprve podsedek No 10 se třema nivkami při Doubravě ležící 
v summě 120 zl. 
   Achtel vinohradu v hoře Šumbercích podle Martina Liškového 
ležící s boudou, presem, ze dvěma káděmi v summě zaplacený  
100 zl. 
   Půl achtele vinohradu v týž hoře Šumbercích podle 
Navrátilovského vinohradu ležící v summě zaplacený 40 zl. 
   Půl achtele vinohradu v týž hoře Šumbercích podle Martina 
Liškového ležící a na něm zaplaceného 16 zl. 
   Peněz hotových 50 zl. 
   Nápadu po n[ebožtíkovi] Jankovi Pánkových v Radějově, co se 
na sirotky z toho statku vyhledá. Ta jest poručena Ance, 
sirotku n[ebožtíka] Bartoše Husáka. 
            Summa všeho statku [mimo ten nápad 
Ance nebožtíka Bartoše Husáka] činí 326 zl. 
 
   Z toho se tito dluhové zaplatiti mají: 
   Za vola obecníka 5 zl. 
   Pivních peněz 4 zl. 
   Berňových peněz, co nebo[žtík] utratil, 1 zl 25 gr. 
   Za réž obecní za 5 m[ěřic] po 15 gr 2 zl 15 gr. 
     Summa všech dluhův 13 zl 20 gr. Po sražení 
těch dluhův zůstává čistého statku 312 zl 20 gr. To dělíc na 
dva díly, dostane se každý díl po 156 zl 10 gr. 
             f 218b 
   Z toho statku přijímá každý na díl svůj toto: 
   Anna matka přijímá půl achtele vinohradu v hoře Šumbercích 
ležící podle Martina Liškového a což na něm zaplaceného 16 zl. 
   Hotových peněz 18 zl 10 gr. 
                    Summa což na díl svůj přijala 34 zl 10 gr, 
dostane se jí dopláceti 122 zl. 
 
   Běta sirotek na díl svůj přijímá jeden achtel vinohradu 
v hoře Šumbercích ležící s boudou, presem a káděmi, jakž vejš 
při statku poznamenáno jest, v summě 100 zl. 
   Hotových peněz za ouřadem zůstává 18 zl 10 gr. 
                  Summa což na díl svůj přijímá 118 zl 10 gr, 
dostane se jí doplatiti 38 zl. 
 
   Ta spravedlnost má se jim z těchto níže psaných věcí 
doplatiti: 
   Z gruntu, kterýž jest prodán Pavlovi Mumáňovi za 120 zl. 
   Z vinohradu půl achtele, kterýž jest prodán Jurovi Pechovi 
bez závdanku za 40 zl, placením po 2 zl. 
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   Příjem a vydání: 
   Letha 1624 za fojta Martina Lišky od Pavla Mumáně za 
podsedek přijato závdanku 10 zl. Ty sou vydané Anně mateři. 
   Více od téhož Pavla Mumáně odvedena jest jedna niva roli, 
kteráž k tomu jeho podsedku náležela, za 20 zl. Tu nivu roli 
nadepsaná Anna mateř též na díl svůj přijala. 
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             f 220a 
99 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Navrátila 
 
   K tomu statku jest sirotků dvý, Eliáš a Kateřina a Anna 
matka jejich třetí. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 39 se čtvrtí roli šacuje se za 15 zl. 
   Půl achtele vinohradu v hoře Šumbergku, který drží Jakub 
Hlucký a platiti má za něj po 2 zl, na něm zaplaceného 32 zl. 
   Pomykalka zaplacená, kteráž jest prodána témuž Jakubovi 
Hluckému za 10 zl. 
                                     Summa všeho statku 56 zl. 
   Z toho se zaplatiti má: 
   Obci Lhoty Tvarožné dluhu 2 zl 15 gr. 
        Zůstává čistého statku 53 zl 15 gr. 
To dělíc na 3 díly, dostane se na každý po 17 zl 25 gr. 
 
   Z toho každý na díl svůj přijímá: 
   Anna matka přijala Pomykalku za 10 zl. 
   Půl achtele vinoh[radu] v hoře Šumbergku za 31 zl. 
      Summa což přijímá 41 zl. Z toho sráží 
dílu svého 17 zl 25 gr, zůstane sirotkům doplatiti 23 zl 5 gr, 
placením po 2 zl. 
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             f 222a 
100 S[irotek] n[ebožtíka] Martina Vlkového 
 
   K tomu statku jest sirotek jeden, Jan a Kateřina mateř jeho 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti toto: 
   Grunt 28 požár pustý zaplacený. 
   Vinohradu půl achtele v hoře Šumbercích zaplacený za 50 zl. 
      Summa statku ut s[upr]a. To dělíc 
na dva díly, dostane se na každý díl po 25 zl. 
 
   Kateřina mateř ujala ten svrchu psaný vinohrad a porazila 
sobě na něm dílu svého 25 zl, placením po 2 zl. Rukojmě za 
dělání a placení jeho Jíra Pechů a Jan Pškavý S R S A N. 
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             f 223a 
101 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Pškavého 
 
   Zůstalo po něm sirotek jeden, Běta a mateř její Zuzanna 
druhá. 
   Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto: 
   Grunt 4 ze čtvrtí roli činžovou a s jednou krávou, též 
ze dvojíma hony osetí za 50 zl. 
   Vinohradu půldruhého achtele v hoře Šumbercích a na něm 
zaplaceného 140 zl. Ty se pokládati budou až se z něho 
předních peněz na sirotky n[ebožtíka] Jana Susového 10 zl 
vyplní po 6 zl. 
   Vinohradu půl achtele v Dobré hoře zaplacený za 20 zl. 
   Vína z těch vinohradů utěženého 1 bečka vína za 20 zl. 
   Peněz hotových za 2 bečky vína z týchž vinoh[radů] 
utěžených, prodaného po 19 zl – 38 zl. 
         Summa statku 268 zl. Tu summu 
dělíc na dva díly, dostane se na každý po 134 zl. 
 
   Běta[!] mateř ten celý svrchu psaný statek na sebe přijímá 
a z něho sobě svůj díl 134 zl porazí. A tak ostatek na díl 
sirotčí má dopláceti rok po roku při každých Vánocích 
jmenovitě 134 zl, placením po 7 zl. Rukojmě Martin Rožků, Jíra 
Liška a Václav Rožků S R S A N. 
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             f 225a 
[102] Sirotci neboštíka Martina Lišky 
 
   Dcera Anna po něm zůstala jedna a Dorota mateř jeho druhá. 
   Letha 1635 za fojta Martina Šulíkového, Václava Rožška a 
jinších osob do ouřadu zvolených, jakž poručenství neboštíka 
ut s[upr]a ukazuje, níže poznamenaný statek tento šacovaný 
jest: 
   Grunt podsedek ze čtvrtí roli, čtyrma koňmi i s tím se vším 
příslušenstvím, což k hospodářství přináleží, za 100 zl. 
   Item achtel vinohradu v hoře v Šumbergu za 100 zl. 
   Item kus roli pod Doubravkou, kteráž jest od Jíry Kováře 
koupená, za 15 zl. 
   Item štěpnice na Sudoměřsku za 15 zl. 
   Item 2 achtele vinohradu z boudou v hoře Šumbergu za  
200 zl. Však k tý búdě Dorota mateř Annina aby třetí díl 
jměla. 
   Item 2 kusy roli při Doubravě ležící za 30 zl. 
   Item v jámě zakopané rži, kteráž jest obci tvarožnolhotské 
každá měřice po 30 kr prodána jest, za níž učiní 15 zl 
rejnských a na zlaté moravské učiní 12 zl 25 gr 5 den. 
   To vejšej mimo rozdělení statkův Anna, dcera n[ebožtíka] 
Martina Lišky, majíc. 
   Item 2 jalovice, to aby Dorota matka Anny do zrostu jejího 
dochovala. 
   Item 4 bečky vína, 2 Dorotě mateři a druhý 2 Anně, však ty 
dvě, které Anně náleží, ty aby Dorota prodala, a 2 achtele 
vinohradu dílem dobrým, aby skáze nepřišly, do zrostu sirotka 
vzdělávala. 
    Summa 474 zl 28 gr 5 den. Podle poručenství 
neboštíka Martina Lišky dělíc ten statek ve dvý Anně a Dorotě, 
jakž níže se ukáže: 
   Dorotě na její díl přijde 250 zl. 
   Anně přijde 244 zl 25 gr 5 den. Však tím spůsobem 12 zl  
25 gr 5 den jí přijde, jakož n[ebožtík] jí poručil. 
             f 226a 
   Příjem a vydání: 
   Mateř Dorota přijímá na díl svůj grunt se čtvrtí roli, 
z podsedkem i s tím se vším příslušenstvím a čtyrmi koňmi ve 
100 zl. 
   Item Dorota přijímá achtel vinohradu v hoře Šumbergu za  
100 zl. 
   Item Dorota přijímá kus roli po Doubravkou, kteráž jest od 
Jíry Kováře koupená za 15 zl. 
   Item Dorota přijímá na díl svůj na Sudoměřicku štěpnici za 
15 zl. 
    Summa 230 zl. To jest Dorota přijala na díl 
svůj a má všeckno zaplacený beze všech dluhův. 
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   Anna přijímá na díl svůj 2 achtele vinohradu z boudou, 
majíc na ní dvě částky, totiž na tý boudě, ležící vinohrad 
v Šumbercích za 200 zl. 
   Item 2 kusy roli při Doubravě ležící za 30 zl. 
   Item rýž, která v jámě zakopaná byla, přijímá 30 měřic a 
jest prodaná obci lhotské m[ěřice] po 30 kr, za ni učiní 15 zl 
r[ýnských] a na zlaté moravské 12 zlm 25 gr 5 den. 
             f 226b 
   Item Anna přijímá 3 jalovice, kteréž jí v reštu u matky 
Doroty do zrostu zůstávají. 
   Item Dorota podle dílu co měla 2 bečky vína přijíti, to 
podle poručenství n[ebožtíka] otce svého, kteréž matka takové 
víno prodajíc 2 achtele vinohradu do zrostu Anny aby se 
zdělávaly k tomu přivolíce se. 
      Summa na díl Anny 242 zl 28 gr 5 den. 
Taková summa v hotově Anně zůstává. 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 
Kniha sirotčí obce Tvarožná Lhota, Moravský zemský archiv 
v Brně, fond C 17, inv. č. 396. 
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, květen 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.

Translation: PhDr. Zdeňka Šafaříková
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