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Ediční poznámka k elektronické publikaci:
Číslování stránek v Domovních a sirotčích knihách odpovídá číslování v původním přepisu
Dr. Pajera.
Čísla stran v obsahu odpovídají číslování v elektronické publikaci (pdf).
Vyhledávání v textu lze zapnout v Acrobat readeru klávesovou zkratkou Shift + Ctrl + F.
Tisk spustíte klávesovou zkratkou Ctrl + P.

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

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

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

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

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

Tabulka I. Přehled dochovaných domovních a sirotčích knih
Strážnické panství

Domovní

Sirotčí

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

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

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

HRUBÁ VRBKA

MZA Brno, C 17, 402

MZA Brno, C 17, 401

JAVORNÍK

MZA Brno, C 17, 406

MZA Brno, C 17, 405

KNĚŽDUB

MZA Brno, C 17, 388

MZA Brno, C 17, 389

LIDEŘOVICE (dnes Vnorovy) nedochováno

nedochováno

LIPOV
Městečko
Závodí

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

MZA Brno, C 17, 382

NOVÁ LHOTA

MZA Brno, F 90, 174

MZA Brno, C 17, 387

PETROV
Rybáře

nedochováno
nedochováno

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

RADĚJOV

MZA Brno, C 17, 381

MZA Brno, C 17, 380

ROHATEC

MZA Brno, C 17, 386

MZA Brno, C 17, 358

SUDOMĚŘICE

nedochováno

nedochováno

SUCHOV

MZA Brno, C 17, 348

nedochováno

TVAROŽNÁ LHOTA

MZA Brno, C 17, 394

MZA Brno, C 17, 396

VELKÁ NAD VELIČKOU
Městečko
Závodí

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

MZA Brno, C 17, 367

ZVOLENOV (dnes Petrov)

nedochováno

MZA Brno, F 90, 192

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

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

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

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

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

Pravidla použitá při přepisu
Při přepisu originálních pramenů byly uplatněny zaužívané transkripční zásady, nikde
nebyla použita transliterace, která by značně ztížila přístupnost textů pro další použití. Podle
současných transkripčních pravidel bylo v textech opravováno pouze psaní velkých písmen
a diakritických znamének, nezbytná byla rovněž úprava interpunkce, bez níž by texty byly
málo přehledné a srozumitelné. Z toho vyplývá, že nebylo zachováno psaní velkých písmen
uprostřed věty či naopak malých písmen u osobních jmen, ani původní psaní měkkého
i a ypsilon, mnohdy hodně libovolné. Naproti tomu bylo zachováno původní použití spojek
s – z, nebo slov typu těžký – těšký, pročež – pročeš, nebožtík – neboštík, způsob – spůsob,
vyšší – vyžší, zaplacený – zaplatcený, také u dvojího psaní strážnický – strážnicský, rohatecký
– rohatecský, velický – velicský, Václav - Vácslav apod.
Jakékoliv případné další zásahy byly komentovány a v hranatých závorkách byly
rozepisovány všechny zkratky, jejichž zařazení v původní podobě by značně narušilo čitelnost
textu: p[an], s[irotek], sir[otek] i siro[tek], n[ebožtík], nebo[žtík] i nebožt[ík], g[runt] i gr[unt],
v[ědro], m[ěřice], mě[řice] i měř[ice], ach[tel] i acht[el], stejně jako písařské zkratky ut s[upr]
a či ut sup[ra] ad. Dále byly vypisovány pádové koncovky, v originálu naznačené zkratkou,
jako –ho, -mu a -ých.
Jiné a zaužívané zkratky byly ponechány, jejich psaní se však lišilo už v době vzniku
písemností, například u titulování: JMP či J.M.P. [Jeho Milost Pán], JHM či J.H.M. [Jeho
Hraběcí Milost], J.U.H.M. či J.V.H.M. [Jeho Urozená – Vysoceurozená – Hraběcí Milost],
také u jiných zkratek, jako je obvyklá formulka SRSAN či S.R.S.A N [slíbili rukou společnou
a nerozdílnou].
Další okruh zaužívaných zkratek se týká označování peněžní měny, která zde bývá
uváděna v moravském, českém, německém nebo rakouském počtu a ve vzájemných relacích
(přepočtech). Tak se vyskytují zkratky pro zlatý, v přepisu adekvátně jako R nebo zl [zlatý ve smyslu rýnský nebo moravský zlatý], fl [florén – zlatý], zlm [moravský zlatý], zlr [rýnský
zlatý], gr [groš], gr alb [groš bílý], den [denár], den alb [denár bílý], kr [krejcar] h [halíř],
v [vídeňský], v. v. [vídeňská valuta].
Psaní ostatních slov bylo ponecháno v původním znění: grunt – grunth – grundt,
leta – letha, rok – rokh, purgkmistr – purkmistr – purmistr – pulmistr – burmistr (analogicky
purkrechtní – purgkrechtní), sirotčí – sirodčí, knih – kněh, Zuzana – Zuzanna (analogicky
podle Anna), nebo starší způsob psaní ů jako uo (zuostalý, dědicuo).
Jiří Pajer
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1 Grunth Jiříka Oulehlova

f 1a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih prostředních
purgkrechtních starých v listu 128 Jíra Oulehlů koupil jest
půl podsedka z spůl roubanicí od Doroty Baťové za 18 zl.
Na kderúžto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha
1593 vyplnil 4 zl a ostatek 14 zl dopláceti zůstává od letha
[15]94 pořadně po 1 zl. Ty všechny peníze náleží Václavovi
Ševci.
Rukojmě za zaplacení tej summy Jíra Ochlasta, Martin
Bánovskej rukou společní a nerozdílnou.
Letha [15]94 položil Jiřík vejš psaný za grunth svůj peněz
purgkrechtních Václavovi Ševci 1 zl.
Letha [15]95 položil Jiřík vejš psaný za grunth peněz
purgkrechtních Václavovi Ševci 1 zl.
Letha [15]96 položil Jiřík Oulehlů za grunth peněz
purgkrechtních Václavovi Ševci 1 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Oulehlů za grunt svůj obci
velitské peněz purgkrechtních 1 zl, neb oni takové peníze od
Václava Ševce koupili.
Leta 1598 položil Jíra Oulehlů za grunt svůj obci velicskej
peněz skoupených 1 zl.
f 1b
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Oulehlů za grunt svůj obci velicské 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položila Anna,
vdova po n[ebožtíku] Jírovi Oulehlovi pozůstalá, za grunt obci
velické 1 zl.
Téhož letha a za purgkmistra ur s[upr]a prodali ouřad grunt
napřed psaný Anně, vdově pozůstalé po n[ebožtíku] Jírovi
Oulehlovi, za summu 14 zl, placením od letha 1601 po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ochlasta.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Anka Oulehlova
prodala půl podsedka Jírovi Bánovských za summu 16 zl,
závdanku jí dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a
po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Tomáš Ležakujů,
Mikuláš Krčmů S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Jíra
Bánovský obci velické za gr[unt] 1 zl.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Jíra
Bánovský za grunt obci velické 1 zl.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka položil Jíra
Bánovský za grunt obci velické 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Jíra
Bánovský za g[runt] obci velické 1 zl.
Pusté místo

5
Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka ouřad prodali
požár, na kterém Jíra Bánovský býval, Mikulášovi Šarpickému za
summu 16 zl bez závdanku a skoupil od Jana Šanovského, kteréž
mu tu po manželce jeho náležely, totiž 8 zl, za hotových
12 gr. Více skoupil od Jíry Bánovského 5 zl za čtvrt vína,
ostatek platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán mu za
volný. Rukojmě Vaněk Petrů a Jan Srnů SRSN.
f 2a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře prodal grunt ten
Mikuláš Václavovi Krupicovi za summu 17 zl, závdanku dal jemu
3 zl, platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení gruntu Mikuláš Tesařů.
Téhož leta za téhož purgkmistra Václav Krupice položil za
grunt obci velicské peněz ročních 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Krupice
položil za grunt obci velické dvojích peněz 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Krupice
položil za grunt Mikulášovi Šarpickému 1 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Pavla Víthového Václav
Krupice položil za grunt Mikulášovi Šarpickému 15 gr.
Pusté

6
f 11a
2 Grunt Macka Skoumala
Letha Páně 1588 v neděli první postní podle zápisu knih
starých purkrechtních v listu 90 Matěj Skoumalů koupil jest
půl podsedka z roubanicí v Jiříkovci za 20 zl bez závdanku.
Na kderoužto summu jest do letha 1593 vyplnil 3 zl 22 ½ gr
a ostatek dopláceti zůstává Martinovi Blanaři od letha 1594
při Vánocích pořadně po 2 zl – 16 zl 7 ½ gr až do vyplnění
summy ut s[upr]a.
Rukojmě za zaplacení tej summy Mikuláš Škrobených a Jan
Zdeňků R.S.A.N.
Letha Páně 1594 prodán napřed psaný grunth Mikulášovi
Baťovému za 16 zl 7 ½ gr, závdanku téhož letha položil 1 zl,
ten přijal Martin Blanařů. A tak ještě za týž podsedek svůj
dopláceti zůstává témuž Martinovi Blanařovému 15 zl 7 ½ gr,
kteréž jemu od letha [15]95 pokládati má po 1 zl. Rukojmě za
placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské Vaněk Lysých,
Jíra Častkovských R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Mikuláš Baťů Martinovi Blanařovu 1 zl.
f 11b
Letha [15]96 Matouš Šavarů koupil ten napřed psaný podsedek
od Mikoláše Baťovýho za 16 zl, závdanku položil témuž Mikoláši
1 zl a letha vejš psaného položil roční peníze Martinovi
Blanaři 1 zl a platiti má pořadně po 1 zl. Rukojmě Vaněk
Petrových, Mach Cukrů S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Matouš Šavarů za grunt svůj 1 zl. Ty
jsou s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Blanaře k jejich ruce
přijaty.
Leta 1598 položil Matouš Šavara za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Blanaře 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Matouš
Šavara za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Kuna, Mathouše
Šavary žena, prodala půl podsedka Vaškovi Šavarových za summu
17 zl, závdanku jí dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut
s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin
Žádalů, Mikuláš Lazebníků S.R.S.A N. Přidána k tomu podsedku
roubanice v Jiříkovci.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Vašek Šavarových
za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak
Trkvy 1 zl.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Vašek
Šavarových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
jinak Trkvy 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vašek
Šavarových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
jinak Trkvy 1 zl.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Vašek
Šavarových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
jinak Trkvy 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Tomášového Pavla položil Vašek
Šavara za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
jinak Trkvy 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Vašek Šavara
prodal půl podsedka Jírovi Jankovému za summu 17 zl, závdanku
jemu dal 1 zl 15 gr a pustil jemu, což na něm zaplatil, totiž
3 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Janíků, Jan
Šenovský S.R.S.A N.
f 12a
Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Janků za grunt na
s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Janků za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy
1 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Pavla Tomášového Jíra Janků
prodal půl podsedka Martinovi Kubovýmu za summu 17 zl,
závdanku mu dal 3 zl a což Jíra Janků na něm zaplaceného,
totiž 4 zl, měl, ty jest Martinovi Kubovi pustil, ostatek
platiti má od letha 1613 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Blanař a Jan Rabáčků SRSN.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin
Kubů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak
Trkvy 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kubů
položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Trkvy 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kubů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trkvy dvojích peněz
2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Kubů
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Trkvy
1 zl.
Pusté

8
3 Grunt Martina Hrnčíře

f 21a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 80 výš psaný Martin Hrnčíř koupil jest
podsedek od Dorothy Fryštatskej za hotových 4 zl, kterýž má
již zaplacený.
Letha [15]99 purgkmistr a starší velitští prodali podsedek
ut s[upr]a, z kderéhož Martin Hrnčíř utekl, Jírovi Jankovému
bez závdanku za summu 6 zl, platiti má od leta [15]99 po 1 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Šavara,
Vaněk Petrů S.R.S.N.
Ta summa náleží všecka J.M.Pánu, že j[es]t odběžná.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Janků za grunt svůj 1 zl. Ten jest přijat k ruce JM Páně.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Janků za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce JM Páně.
Z těch ut s[upr]a 6 zl, které na JM po Martinovi Hrnčíři
odběžném náleží, z milosti a na přímluvu mnohých dobrých lidí,
poněvadž on na tom podsedku býval, puštěno Janovi Plškovi
předních peněz 3 zl, půjdou jemu od leta 1601 po 1 zl.
f 21b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Janků za gr[unt] k ruce J.M. Páně 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Janků za grunt 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Janků za g[runt] 1 zl. Ten se dal Václavovi, synu n[ebožtíka]
Jana Plška.
Letha 1604 za purg[mistra] Daniele Třískala s dovolením
pana Fridricha Tisty, toho času ouředníka na Strážnici, tento
podsedek jest rozdělen a prodán od Jíry Jankového dvěma
osobám, totiž Vaškovi Raškovýmu jednu polovici za 10 zl a
Martinovi Kubovýmu druhou polovici za 6 zl bez závdanku.
Martin Kubů svou polovici Jírovi Jankovýmu zouplna a docela
zaplatil, Vašek Rašků svou polovici platiti má při každých
Vánocích po 1 zl. Odevzdáno jim to za volné a svobodné.
Rukojmě Martin Kubů, Mikuláš Janů S.R.S.A N.
Co se robot a jiných povinností panských dotýče, budou
povinni jeden každý z svého půl podsedka robotovati a
povinnosti odbejvati.
Z toho půl podsedka Vaška Raškového náleží těmto:
K ruce Jeho [Mil]osti] Páně odběžných 1 zl.
Václavovi Jana Plškových 15 gr.
Jírovi Jankovýmu naposledy 8 zl 15 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položili Vašek
Rašků a Martin Kubů za grunt 1 zl. Ten jest přijat k ruce Jeho
[Mil]osti Pána po zběhlým sirot[ku].
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Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Vašek Rašků prodal
půl podsedka Pavlovi Kociánovi za 10 zl 15 gr, závdanku jemu
dal 1 zl, platiti má od letha 1609 po 15 gr. Odevzdán za volné
a svobodné. Rukojmě Daněk Petrů, Jíra Janků SRSAN.
Též Martin Kubů prodal druhú polovici podsedku Vaškovi
Raškovi za 16 zl, závdanku jemu dal 1 zl 15 gr, platiti má od
letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě
Pavel Blanařů, Jíra Jež S.R.S.A N.
K těm polupodsedkom náleží rúbanice v Jiříkovci, kterouž se
rozdělili.
f 22a
Jakož náleželo Jírovi Jankovému na půl podsedku Pavla
Kociána 8 zl 15 gr, ty jest jemu prodal za hotových 1 zl
7 ½ gr. A tak na tom gruntě nic nemá.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Vašek
Rašků za jednu polovici podsedka 1 zl.
NB. Z toho dáno Václavovi Jana Plškových ostatních 15 gr a
Jírovi Jankovému předních 15 gr. Jest omylně napsáno, vydán
jest ten jeden zlatý Martinovi Kubovému, neb jemu z podsedka
Václava Raškového náleží a ještě se mu zuostávati bude od
letha 1610 13 zl 15 gr.
Pavel Kocián prodal půl podsedka napřed psaného Mikulášovi
Šelpickýmu se všemi povinnostmi, jakž napřed doloženo jest, za
summu 12 zl, závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od
letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan
Strnad, Klimek Bednář S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Šelpický
za půl podsedka ut s[upr]a 1 zl. Z toho dáno Václavovi Jana
Plškových ostatní 15 gr a Pavlovi Kociánovi prvních peněz
15 gr. A tak jemu z toho půl podsedka náležeti bude ještě
10 zl.
Václav Raška prodal půl podsedka Václavovi Mhouřilovi za
summu 15 zl 15 gr, závdanku jemu dal 2 zl 15 gr, ostatek
platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě Vašek Rašků, Jíra Moňků SRSAN.
Jakož náleželo Pavlovi Kociánovi na podsedku Mikuláše
Šelpickýho 10 zl, ty jest prodal obci velické za hotových 1 zl
15 gr. A tak tu týž Kocián již nic nemá.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav
Mhouřil ze toho půl podsedka Martinovi Kubovýmu 1 zl.
A Mikuláš Šelpický položil za druhou polovici téhož
podsedka obci velické skoupenejch peněz 1 zl.
Jakož náleželo na půl podsedku Vaška Mhouřila Martinovi
Kubovýmu 12 zl 15 gr, ty jest témuž Václavovi Mhouřilovi
prodal za hotový 2 zl 15 gr. A tak tu již nic více nemá.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Mhouřil
za půl podsedka svého ostatní 1 zl. Z toho vzal Martin Kubů
15 gr a Václav Rašků též 15 gr. A tak půl podsedka doplatil.
f 22b
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky ouřad a starší
prodali půl podsedka, na kterémž Mikuláš Šelpický byl,
z jednou roubanicí Jakubovi Baňařovi za summu 12 zl, závdanku
jemu dal 1 zl, ten zlatý přijala obec velická peněz
skoupených, ostatek platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný. Rukojmě Václav Mhouřil a Mikuláš Šarpický SRS.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Jakub
Baňařů za g[runt] obci velické 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Baňařů
prodal grunt svůj Martinovi Keleckému za 11 zl, závdanku dal
jemu 1 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Větrův a Jan Baňař SRSN. Stalo se leta ut
s[upr]a.
Téhož leta za téhož purgkmistra Martin Kelecký položil za
gr[unt] peněz ročních obci velické 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kelecký
položil za grunt obci velické za dvě leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Kelecký
položil za gr[unt] obci velické 1 zl.
Pusté
Letha 1629 Martin Kelecký položil za grunth k obci velické
za purgmistra Jana Baňařového 15 gr.
Letha 1630 za purgmistra Jíry Machule Martin Kelecký
položil za gr[unt] obci velické 15 gr.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Martin Kelecký
položil za gr[unt] obci velické 1 zl.
f 23a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho Martin Kelecký
položil za grunt, kteréž za ouřadem zůstávají 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky položil za grunt
obci městečka Velikej 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machuly Martin Kelecký na
doplacení gruntu ostatních peněz obci městečka Velikej položil
2 zl.
A tak má grunt za zaplacenej.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláše Baňaře Martin Kelecký
prodal ten podsedek svůj zaplacený zase Matějovi Zálešákovi za
summu 11 zl, závdanku mu dal 1 zl, ostatek summy splacovati má
po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Mikuláš Krupica a Martin Žílů
SRSAN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Matěj Zálešák
platí za grunt svůj a položil 3 zl. Ty přijal Martin Keleckej.
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f 31a
4 Grunt Petra Tomšové[ho]
Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purkrechtních
v listu 14 Petr vejš psaný koupil jest podsedek od Jíry
Barlabáše za hotových 10 zl, kterýž jest zouplna zaplatil a
žádnému za něj nic dlužen nezůstává.
Letha Páně 1594 prodal Petr Tomšů grunth Janovi Fulneckému
za summu 26 zl i s roubanicí, platiti má od letha [15]95 při
Vánocích po 2 zl. Rukojmě Jakub Fulnecký, Martin Hrnčíř R.S.N.
Ta spravedlnost náleží nápadníkům téhož n[ebožtíka] Petra
Tomšového.
[Letha] 1595 ten grunth jest zase Vaněk Tomášů z mateří
svou, majíc na něm spravedlnost sobě náležitou, ujali a jej
zaplacenej mají.
Leta 1598 Anka, manželka n[ebožtíka] Petra Tomšových,
prodala podsedek svrchu psaný Vaňkovi Tomšovýmu synu svýmu za
summu 18 zl, závdanku jí položil při odevzdávce 2 zl, ostatek
platiti má od leta 1599 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Matouš Šavara, Klimek Bednář S.R.S.N.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka jakož náleželo
Ance n[ebožtíka] Petra Tomšových na tomto gruntě summy 16 zl,
takové peníze švagrovi a sestře, když jest táž Anna zemřela a
na ně to připadlo, pustili Vaňkovi Tomšovýmu. A tak má grunt
svůj zouplna a docela zaplacený.
f 31b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Vaněk Petra
Tomšového prodal podsedek s roubanicí a loučkou Mikulášovi
Šteruzskýmu za summu 32 zl, závdanku jemu dal 5 zl, ostatek
platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Matěj Zámečník, Jíra Hašaša, Mikuláš Zdeňků
S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš
Šteruzský za podsedek Vaňkovi Tomšovému 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Mikuláš
Steruský za podsedek Vaňkovi Tomšovému 2 zl.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala prodán podsedek
ze 2 roubanicemi v Jiříkovci, z kterého Mikuláš Šterovský
ušel, Vaněk Petrů Janovi Blanařovi za summu 32 zl bez závdanku
a pustil jemu Vaněk Tomšů z toho podsedka 5 zl, též Mikuláš
Šteruský 9 zl. A tak zůstává Janovi dopláceti 18 zl, placením
od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě]
Martin Kubů, Jura Tomšů R.S.N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Jan
Blanař za grunt Vaňkovi Tomšovému 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Blanař za grunt Vaňkovi Tomšovému 1 zl.
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Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Blanař za
gr[unt] Vaňkovi Tomšovému 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Blanař
4 peněz Vaňkovi Tomšovému po 1 zl, totiž 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Blanař
položil za grunt Vaňkovi Tomšovému peněz 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Blanař položil za
grunt Vaňkovi Tomášovému za 2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Blanař položil
za grunt Vaňkovi Tomášovému 1 zl.
Pusté
f 32a
Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského Jíra Barvínek
dostanouc nápadem po neb[ožtíku] Janovi Blanařovi podsedek ut
s[upr]a, prodal jej Martinovi Žilkovi za summu tu, což na něm
dopláceti jest, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a
povinnosti panské i obecní Jan Bílý, Ozvalda Selpický
S.R.S.A N.
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jíry Machuly položil Martin
Žíla za gr[unt] svůj, ten přijala Kateřina Barvínková 1 zl.
Leta Páně 1645 za purgkmistra Mikuláše Baňařového Martin
Žílů položil peněz ročních Kateřině Barvínkové, což přijala
1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin Žílů
položil a přijala Kateřina Barvínková 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Martin Žíla
položil za rok 1646 1 zl. Ten přijal Matěj Kubíček z Lipova na
místě Kateřiny Barvínkový manželky svej.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Martin Žilka
položil za rok 1647 1 zl. Ten přijal Matěj Kubíček z Lipova na
místě Kateřiny Barvínkovej manželky svej.
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5 Grunt Matěje Hájka

f 41a

Letha Páně 1594 v neděli po Božím vstoupení podle zápisu
kněh prostředních purkrechtních starých v listu 110 Matěj vejš
psaný koupil podsedek svůj od Tomka Klučových se dvěma
roubanicemi v Jiříkovci za summu 50 zl.
Na to vyplnil témuž Tomkovi hned při odevzdávce 10 zl a
ještě od letha 1594 při Vánocích dopláceti zůstává 40 zl, ty
má pokládati po 3 zl.
Ta summa výš psaná náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item nápadníkům po nebožtíkovi Pavlovi Bulatým, tak jakž o
tom v knihách sirotčích nových položeno najdeš, 14 zl 15 gr.
Ty se jim od výš psaného letha [15]94 po 3 zl pokládati mají.
Item Kateřině, sirot[ku] nebožt[íka] Martina Radových,
z Zuzannou mateří její též náleží 25 zl 15 gr. Ty jim jíti
mají, když nejprve nápadníci po nebožt[íku] Pavlovi Bulatým
zůstalí svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 3 zl.
Letha [15]94 přijato od Matěje Hájka za grunth 3 zl. Ty
vloženy do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Matěj Hájků za grunth peněz
purgkrecht[ních] 3 zl.
f 41b
Letha [15]96 položil Matěj Hájků za grunth peněz
purgkrechtních 3 zl.
Leta [15]97 položil Matěj Hájků za grunt svůj peněz
purgkrechtních 3 zl.
Leta 1598 položil Matěj Hájků za grunt svůj nápadníkům
n[ebožtíka] Pavla Bulatýho 3 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Pavla Bulatého ostat[ních] 2 ½ zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Radového prvních peněz 15 gr.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Matěj
Hájků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodali ouřad
velický grunt napřed psaný z roubanicí a půl achtelem
vinohradu v Dolní hoře Kateřině, pozůstalé vdově po
n[ebožtíku] Matějovi Hájkovi, za summu 70 zl bez závdanku,
placení od letha 1600 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Karas, Jan Hanáček, Jan Sysel, Mikuláš Janíčků
S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položila Kateřina za grunt i za
vinohrad 5 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Radového 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Markove do Vrbky
2 zl.
A dílu svého, co na ni přišlo, sobě porazila 16 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položila Kateřina
Hájková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového
1 zl 15 gr.
Též položila za vinohrad s[irotkům] Markovým do Vrbky 1 zl.
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Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Adam Zímů
na místě Kateřiny ut s[upr]a ženy své za g[runt] 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Adam
Zímů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového
3 zl.
Též položil za vinohrad sirotkům Markovým do Vrbky 1 zl.
f 42a
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Adam
Zímů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Radového
3 zl.
Též položil za vinohrad sirotkům Markovým do Vrbky 2 zl.
[Pusté]
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Adam Zíma prodal
podsedek požár ze dvěma rúbanicemi v Jiříkovci Janovi
Rabáčkovýmu za summu 30 zl. A jakož náleželo nápad[níkům]
Martina Radového předních peněz 11 zl 15 gr, takové peníze ti
nápad[níci] prodali Janovi Rabáčkovi za 6 měřic ovsa. Též více
skoupil od Adama Zímy, což on totiž Zíma vyplatil 27 zl 15 gr.
A tak Jan Rabáček má týž podsedek zaplacený. Rukojmě za opravu
a jiné povinnosti Mikuláš Švehla, Bednář Klimek SRSN.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Jan Rabáček prodal
ten podsedek ut s[upr]a Jírovi Ochlastovi za s[umm]u 20 zl,
závdanku dal jemu 2 zl a platiti jej má ročně po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Miškéř a Jakub
Světlík S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky Jíra Ochlasta
položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Ty přijal Jan Rabáček.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Štrajskýho položil Jiřík
Ochlasta za grunt peněz ročních, ty přijal Jan Rabáček 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového položil Jíra
Ochlasta za grunt Janovi Rabáčkovi peněz ročních 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly položil Jiřík
Ochlasta za gr[unt] Janovi Rabáčkovi 1 zl.
f 42b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machuly Jiřík Ochlasta
položil za gr[unt] Janovi Rabáčkovi 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jiřík Ochlasta
položil za g[runt] Janovi Rabáčkovi, on přijal 1 zl.
Letha Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Jiřík Ochlasta
položil za grunt a ty přijal Jan Rabáček 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jiřík Ochlasta
položil za grunt a ten přijal Jan Rabáček 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláše Blanařového Jiřík
Ochlasta položil podle poručenství a odkazu n[ebožtíka] Jana
Rabáčka na kostel velický 1 zl.
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Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jiřík Ochlasta
položil na kostel velický 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jiřík Ochlasta
Položil za rok 1646 na kostel velický 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Jíra
Ochlasta položil za rok 1647 na kostel velický 1 zl.
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f 51a
6 Grunt Jakuba Fulnecký[ho]
Letha Páně 1594 podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 137 Jakub vejš psaný koupil jest
podsedek z jednou čtvrtí roli od Martina Hurta za 47 zl.
Na kteroužto summu jest témuž Martinovi závdanku položil
3 zl a ostatek 44 zl dopláceti zůstává osobám níže psaným, a
to takto:
Item Vaňkovi Zabuškovi 15 zl. Ty se jemu pokládati mají od
letha [15]94 při Vánocích pořadně po 2 zl.
Týž Martinovi Hurtovi náleží 7 zl. Ty jemu po vybrání těch
15 zl výš psaných jíti mají, též po 2 zl.
Item sirotkům nebožt[íka] Matěje Mitáčkového náleží na té
štvrti roli 22 zl. Ta spravedlnost jim jíti má pořadně od
letha [15]94 při Vánocích po 1 zl.
Rukojmě za zaplacení gruntu vejš psaného Matěj Fulnecký a
Martin Dotků R.S.A.N a za doplacení štvrti roli Martin
Bánovský a Matěj Fulnecký R.S.A.N.
Letha Páně 1594 položil Jakub Fulnecký za grunth 3 zl.
Z toho zanecháno v truhlici nápadníkům Zabuškovým 2 zl a na
sirotky Mitáčkovy 1 zl. Ance Zabuškové vydán 1 zl a Mackovi
Zabuškovi též 1 zl.
Letha [15]95 položil Jakub Fulnecký za grunth peněz
purgkrecht[ních] 3 zl. Z toho dáno Vaňkovi Zabuškovi 2 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka do truhlice 1 zl. Ty 2 zl
na místě Vaňka Zabuška sou vzaty na dluh jeho.
f 51b
Téhož letha [15]95 koupil Fulnecký od Martina Hurta peněz
jemu náležitejch 7 zl.
Letha [15]96 ten grunth ze čtvrtí roli prodán od Fulneckýho
Janovi Ševčíkovi za 31 zl, závdanku témuž Fulneckýmu položil
2 zl a platiti jej má pořadně po 3 zl, až se nápadníkům
n[ebožtíka] Zabuše spravedlnost jejich vyplní a potom nebude
povinen platiti toliko po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu
gruntu i povinnosti panské Mikuláš Žilků, Václav Kočičků
S.R.S.N.
Téhož letha položil roční peníze 3 zl. Z toho dáno Zabušovi
2 zl a na s[irotky] do truhlice dáno 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Ševčík za grunt svůj peněz
purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno nápadníkům Zabušovým 2 zl a
na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčky 1 zl.
Leta 1598 Jan Ševčík prodal grunt ze čtvrtí roli Klimkovi
Bednářovi za summu 33 zl, závdanku jemu dal při odevzdávce
1 zl 15 gr, ostatek platiti má od leta [15]98 po 3 zl. A když
se nápadníkům Zabuškovým jejich summa vyplní, bude povinen
platiti po 2 zl. Odevzdán za volný a svobo[dný]. Rukojmě Jíra
Bánovský, Vaněk Petrů, Pavel Bošácký S.R.S.
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Leta [15]98 položil Klimek Bednář za grunt svůj nápadníkům
Zabuškovým 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Mitáčky též položil
1 zl.
Vyhledalo se, že jakož položeno nahoře, že náleží
s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 17 zl, ty náležejí
Jírovi Holinkovi, neb on tu summu odvedl těm sirotkom na
gruntě Jana Kuchynky.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Klimek
Bednář za grunt svůj 3 zl. Z toho vzal Jíra Holinků 1 zl a
nápad[níkům] Vaňka Zabuška za dluh jejich do peněz míšených
sirotčích dáno 2 zl.
f 52a
Jakož náleželo Jírovi Holinkovi na tomto gruntě 16 zl,
takové peníze prodal Klimkovi Bednáři za hotové peníze 3 zl
7 ½ gr. A tak ten Jíra Holinka na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Klimek
Bednář za grunt 2 zl. Ty jsou dány za dluh Vaňka Zabuška do
peněz míšených sirotčích.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Klimek
Bednář za gr[unt] 1 zl 15 gr. Z toho dáno nápadníkům
Zabuškovým ostatní 1 zl a Jan Ševčík přijal 15 zl. Zůstává se
jemu ještě 7 zl předních peněz.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Klimek
Bednář za grunt Janovi Ševčíkovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Klimek
Bednář za g[runt] Janovi Ševčíkovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Klimek
Bednář za g[runt] Janovi Ševčíkovi 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Klimek
Bednář za g[runt] Janovi Ševčíkovi 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Klimek
Bednář za grunt Janovi Ševčíkovi posledních 1 zl.
A tak má grunt zouplna zaplacený.
Pusté
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7 Grunt Jana Hanáčka

f 61a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 82 ten Jan vejš psaný koupil jest
podsedek z roubanicí v Krátký od Václava Filipova za 42 zl.
Na kteroužto summu závdanku ten Jan Václavovi výš psanému
položil 7 zl a ostatek 35 zl náleží osobám níže psaný[m], a to
takto:
Item Mikulášovi Škrobenému 28 zl. Ty jemu jíti mají od
letha [15]93 při Vánocích po 2 zl.
Item Václavovi Fiolipovému též náleží 7 zl. Ty jemu jíti
mají, když Mikuláš výš psaný svou spravedlnost vybere, též po
2 zl.
Letha [15]93 při Vánocích položil Jan Hanáček peněz
purkrechtních Mikulášovi Škrobenému 2 zl.
Rukojmě za zaplacení toho gruntu Matěj Kozub, Mikuláš Pecen
a Martin Bánovskej R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jan Hanáček Mikulášovi Škrobenému
2 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hanáček Mikolášovi Škrobenýmu
2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Hanáček Mikolášovi Škrobenýmu za
grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hanáček Mikolášovi Škrobenýmu za
grunt 2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Hanáček Mikulášovi Škorbenýmu za
grunt 2 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan
Hanáček za grunt svůj Mikulášovi Škrobenému 2 zl.
f 61b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Hanáček za grunt Mikulášovi Škrobenému 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Hanáček za grunt Mikulášovi Škrobenýmu 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jan Hanáček
prodal podsedek svůj se 2 roubanicemi Janovi Strážskému za
summu 54 zl, závdanku dal 4 zl a o s[vaté]m Janě ještě dáti má
3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Škrobený, Mikuláš Baňař
S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Bulů
položil za Jana Strážského za g[runt] Mikulášovi Škrobenýmu
1 zl.
A prve jemu Jan Strážský dlužen půjčených na roubanici 3 zl
a tak toho dluhu bude 4 zl Martinovi Bulovýmu. Ty se jemu,
když se g[runt] prodá, navrátiti mají. Ty 4 zl Jan Strážský
Janovi Bulovýmu zaplatil.
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Téhož letha a purg[mistra] ut s[upr]a Jan Strážský prodal
podsedek svůj se 2 roubanicemi Pavlovi Surýmu z Petrova za
summu 56 zl, závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od
letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan
Tomášů, Martin Stravů S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel
Surý za g[runt] Mikulášovi Škrobenýmu 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Pavel Surý
za g[runt] Mikulášovi Škrobenýmu 2 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Pavel Surý
prodal podsedek požár Jírovi Tomášovýmu, což za něj dopláceti
jest, totiž za summu 44 zl, závdanku jemu dal 1 zl, ostatek
platiti má každého roku při Vánocích po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jan Tomášů, Vašek Šavara S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Tomášů za grunt Mikulášovi Škrobenýmu 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Tomášů za grunt Mikulášovi Škrobenýmu 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Tomášů
za gr[unt] Mikulášovi Škrobenýmu 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikulášovi
Škrobenýmu Jíra Tomášů 2 zl 15 gr. Z toho dáno Mikulášovi
Škrobenýmu ostatních peněz 1 zl 15 gr a Václavovi Filipovýmu
1 zl prvních peněz.
f 62a
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jíra Tomšů prodal
podsedek svůj z roubanicí v Krátkém a z druhou v Jiříkovci
Martinovi Ondrovi za summu 44 zl, závdanku mu dal 4 zl 15 gr,
ostatek platiti má po 2 zl. A jakož na něm náleželo ještě
Jírovi Tomšovýmu 2 zl 15 gr, ty jest pustil Martinovi
Ondrovýmu. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Rabáček a
Macek Ochlasta SRS.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Martin
Ondrů za podsedek Václavovi Filipovýmu 2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Ondrů
položil za grunt a odvedl je na kostel kněždubský podle
poruč[enství] n[ebožtíka] Václava Filipového 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Ondrů položil
za grunt na kostel kněždubský 4 zl. Z toho dáno na kostel
kněždubský ostatní 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Hanáčka prvních 1 zl, dány Kateřině.
Pusté
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f 71a

8 Grunt Martina Baňaře

Ten Martin výše psaný má podsedek svůj podle zápisu knih
starých prostředních purkrechtních v listu 47 koupený za
33 zl. Kterýž jest, jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje,
zouplna zaplatil a žádnýmu za něj povinen platiti nejni.
Pusté
Letha 1630 za purgkmistra Jana Machule Jan Baňař budouc
nápadníkem po otci svém i na místě švakra svého grunthu ut
s[upr]a, prodal jej Michalovi Pivkovému za 15 zl bez závdanku,
platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a povinnosti
panské i obecní Jan Vachúnů a Jan Baňařů S.R.S.N.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Vácslav Michala
Pivkového položil za gr[unt] Janovi Baňařovi 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Václav Michalů
položil za gr[unt] peněz ročních, ty přijal Jan Baňař 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Václav Michalů
položil za grunt peněz ročních Janovi Baňařovému 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Václav Michalů
položil za grunt a ty jsou obráceny do důchodův JHM 1 zl.
f 71b
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky a starších jeho
jest ten zvrchu psaný podsedek ze čtvr[tí] roli po n[ebožtíku]
Václavovi Michalovém zaprodán Pavlovi Škromachovi za summu
25 zl, závdanku dal ihned při odevzdávce pozůstalý vdově po
n[ebožtíku] Kateřině 1 zl 15 gr, placení ostatek poročně po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu
gr[untu], povinnosti panské i obecní Václav Pivka a Vítek Bača
SRSaN.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Pavel Škromach
položil za grunt a ten přijal Jan Baňař 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Škromach
položil a ten přijal Jan Baňař 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Škromach
za rok 1646, ten přijal Jana Blanař, položil 5 zl.
Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Pavel
Škromach z podsedku svrchu psaného zešel, takový podsedek bez
roli prodán jest Martinovi Bechyňovi za summu 15 zl bez
závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný
a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. i obecní
Pavel Hrabáček a Jíra Ochlasta SRSaNR.
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Letha 1652 za purgkmistra Jana Molera Martin Bechyňa prodal
grunt svůj Martinovi Bařinovi bez roli za summu 15 zlm
f 72a
bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zlm. Opdevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. i
obecní Jan Kolář, Jakub Hřivnák S.R.S.a N.R.
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f 81a
9 Grunt Martina Bánovskýho
Ten Martin výš psaný má svůj grunth podle zápisu knih
starých prostředních purkrechtních v listu 71 zouplna
zaplacený.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového prodán jest
grunt tento požár Ozvoldovi Šelpickýmu za summu 20 zl bez
závdanku a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Thomáš Cigánek S.R.S.a N.
Pusté
Letha 1630 za purgmistra Jíry Machule Ozvald Šelpický
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Bánovského, kteréž zůstávají za ouřadem 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Ozvald Šelpický
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Bánovského, kteréž za ouřadem zůstávají 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Ozvalda
Šelpický položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Bánovského a ty zůstávají za ouřadem 15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Ozvalda Šelpický
položil za grunt obci veleckej 15 gr.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Ozvalda Šelpický
položil za grunt obci velickej 1 zl.
f 81b
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Ozvolda položil za
grunt obci městečka Velikej 15 gr.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Ozvolda položil za
grunt obci městečka Velikej 15 gr.
Letha 1640 za Jíry Machuly položil Ozvolda za gr[unt] svůj
k obci velickej 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Ozvolda položil za
grunt ročních peněz k obci velickej 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Ozvolda
Šelpický položil peněz ročních k obci velickej 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Ozvalda
Šelpický položil za rok 1646 a [16]47 peněz ročních obci
velickej 1 zl.

23
10 Grunt Matěje Kozuba

f 91a

Ten Matěj vejš psaný má svůj grunth podle regimentu letha
1592 učiněného letha [15]93 v pátek před památkou Zvěstování
Panny Marije za purgkmistra poručeného Martina Blanařového
koupený z osetím, jednou krávou, sviněmi štyřmi a jiným
hospodářstvím za 100 zl.
Na kderoužto summu závdanku a peněz purkrechtních položil
7 zl, ten závdanek i ty peníze purkrechtní dán jest za dluhy
nebožt[íka] Vaňka Ďatlového. Ostatek 93 zl náleží osobám níže
psaným:
Item Kateřině Jurika Mokrých peněz za vinohrad jí povinných
20 gr.
A sirotkům nebožt[íka] Vaňka Ďatlového, totiž Eliášovi,
Martinovi, Janovi a Zuzanně mateři jejich náleží 92 zl 10 gr.
Dělíce na štyri díly přijde na každý díl po 23 zl 2 ½ gr.
Matěj Kozub díl manželky Zuzanny svej na to[m] gruntě srazil.
A ostatek sirot[kům] od letha [15]94 při Vánocích pokládati má
po 4 zl.
Rukojmě za zaplacení toho gruntu Kuba Žádalů, Jan Kopřiva,
Mikuláš Šidláků, Mikuláš Pecen, Martin Žádalů RSN.
Letha [15]94 položil Matěj Kozub za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Kateřině Jurika Mokrých 20 gr
a ostatek obráceno na sirot[ky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
3 zl 10 gr.
f 91b
Letha [15]95 položil Matěj Kozub za grunth peněz
gruntovních 4 zl.
Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný jest Matěj Kozub ze
štvrtí roli prodal Tomáši Kujovi za summu 100 zl, závdanku dal
témuž Kozubovi 6 zl a k tomu roční pení[ze] položil 4 zl a
ještě platiti má od letha [15]97 po 4 zl. Rukojmě za placení,
opravu gruntu i povinnosti panské Jan Santal, Jan Pikna, Jan
Tomášů, Jíra Tomášů SRSN.
Leta [15]97 položil Tomáš Kujů za grunt svůj peněz
purgkrecht[ních] 4 zl.
Leta 1598 položil Tomáš Kuja za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového 4 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Tomáš Kujů
prodal grunt ze čtvrtí roli Mackovi Zámečníkovi za summu
100 zl, závdanku jemu dal 9 zl a přidal jemu k tomu gruntu
jeden los žita obsetého v Závodským poli, ostatek platiti má
od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Jan Zámečník, Jíra Karasů, Jan Lička, Jíra Jež SRSN.
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Macek
Zámečník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka
Ďatlového4 zl.
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Jakož náleželo Tomášovi Kujovi posledních peněz na tomto
gruntě 5 zl, ty jest prodal Mackovi Zámečníkovi. A tak na tom
gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Macek
Zámečník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Macek
Zámečník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
2 zl.
f 92a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Macek Zámečník
prodal grunt se čtvrtí roli, s 5 hony osetí ozimého obilí
v Závodském poli a přidal mu 2 m[ěřice] ovsa, a jiným k tomu
příslušenstvím Martinovi Humpoleckýmu za summu 80 zl. Závdanku
jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 4 zl.
odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Škrobený, Vašek
Michálků, Václav Pernů, Tobiáš Oulehlů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Humpolecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Humpolecký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny Martin Humpolecký
prodal grunth se čtvrtí roli Ondrovi Byčanskému za 80 zl,
závdanku jemu dal 3 zl a pustil jemu Martin Humpolecký, což na
něm zaplaceného měl 7 zl, ostatek platiti má od letha ut
s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě
Mikuláš Švehla, Jíra Hašaš, Martin Humpolecký, Jan Kuchynka
S.R.S.N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra Byčanský
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového 4 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Jíry Žilky purgk[mistr] a starší
prodali grunt ze čtvrtí roli Martinovi Zálešákovýmu za summu
50 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha 1616 po 2 zl.
A skoupil od Eliáše, s[irotka] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového, a
Jana švakra jeho od každého po 8 zl, což učiní 16 zl. Odevzdán
mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Kroměřížský a Václav
Ziků SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Zálešák
položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka
Ďatlového 4 zl. Dáno z nich Eliášovi 2 zl a Janovi též 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Zálešák
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového
2 zl. Dáno z nich Eliášovi 1 zl a Janovi též 1 zl.
Pusté
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Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky prodán jest ten
grunth požár se čtvrtí roli Janovi Kolářovi za summu 13 zl,
platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinnosti panské i obecní
Mikuláš Zvedinosů a Jíra Sekerka S.R.S.a N.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho a jinších osob
ouředních k němu přidaných koupil jest grunt svrchu psanej
Pavel Matoušů od Jana Kolářového v tý summě, jakž ho sám
v kupě měl, ve 16 zl, za vzdělání gruntu přijal ut supra Jan
Kolář 5 zl 15 gr, platiti ročně po 1 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu, povinnosti panské
a obecní Martin Kelečský, Pavel Tomášových SRSN.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Matoušů položil
za grunt a ty přijal Eliáš Ďatlů 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel
Matoušů položil na s[irotky] n[ebožtíka] Eliáša Ďatla a
zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 Pavel Mathoušků zemrouce, majíc sobě grunt
ukoupený od Jana Kováře, zase takový grunth Jan Mathoušků syn
ujal v penězích, tak jakž jej byl sám otec jeho ukoupil, totiž
za summu 13 zl, platiti ročně má po 1 zl. Rukojmě za placení a
povinnosti J.H.M. i obecní Mikuláš Rabáček a Jan Machů
S.R.S.N. Stalo se za purgkmistra Jana Molera.
f 93a
Letha 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka tak jakž jest Jan
Matoušků ten grundt v držení měl, takovej zase prodala
Kateřina manželka jeho Mikulášovi Čejkovi za summu 13 zlr,
placení každoročně po 1 zlr. Závdanku položil při odevzdávce
1 zl, ten přijala Kateřina svrchu psaná. Rukojmě za dílo,
placení povinnosti panské i obecní Ozvalda Šelpický a Pavel
Rabáček SRSAN.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli
Vácslavovi Kubálkovi za summu 13 zl bez závdanku, platiti má
každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Škrha a Jíra
Janošků SRSN.
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11 Grunt Jíry Holenkového
Letha Páně 1593 Jiřík vejš psaný koupil jest grunth ze
štvrtí roli od Jakuba Fulneckého za 80 zl. Závdanku témuž
Jakubovi položil 8 zl a ostatek 72 zl náleží osobám níže
psaným, a to takto. A mimo ten závdanek má na témž gruntě
Jiřík Holenků podle odvodu učiněného peněz zaplacených 50 zl a
tak ještě dopláceti zůstává za grunth svůj 22 zl osobám níže
psaným, a to takto:
Item sirotkům nebožt[íka] Matěje Mitáčkova náleží 17 zl. Ty
takto jíti mají: letha 1609 1 zl a od letha 1610 pořadně po
3 zl.
Týž náleží Janovi Štefanovému posledních peněz na tom
gruntě 5 zl. Ty sobě, když sirotci vejš psaní spravedlnost
svou vyberou, vyzdvihnouti má.
Rukojmě Václav Švec, Pavel Suchomele, Tobiáš Oulehlů a
Vašek Pastejřů R.S.N.
Leta 1598 Jíra Holenka prodal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí
roli Janovi Kuchynkovi za summu 105 zl, závdanku položil
Jírovi Holenkovi při odevzdávce 10 zl, ostatek platiti má od
leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Martin Kujů, Tomáš Kujů, Matěj Skalička, Jíra Skalička
S.R.S.N.
f 101b
Ta summa z toho gruntu náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka předních peněz 50 zl.
Janovi Štefanovému 5 zl.
Jiříkovi Holenkovi 29 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Kuchynka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka
4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 3 zl
a Jírovi Holinkovi dáno 1 zl.
Jakož náleželo Jírovi Holinkovi na tomto gruntě 28 zl,
takové peníze prodal Janovi Kuchynkovi za hotových peněz 3 zl
22 gr. A tak ten Jíra Holinka na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Kuchyňka na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Kuchyňka na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Kuchyňka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka
1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Kuchyňka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka
2 zl.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny Jan Kuchyňka
prodal grunth se čtvrtí roli a se vším k tomu příslušenstvím
Mikulášovi Pecnovi za summu 105 zl, závdanku jemu dal 10 zl,
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za
volný [a] svobodný. Rukojmě Jíra Skalička, Mikuláš Sekerka,
Jíra Jež, Jan Kuchyňka S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš
Pecen za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 4 zl.
Z toho dáno Janovi Kuchyňkovi povejšených peněz 1 zl a do
truhlice dáno 3 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana
ouředníka tento g[runt] na placení po 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Pecen za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 1 zl.
f 102a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Mikuláš Pecen
prodal grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Kociánovi za summu 105 zl,
závdanku jemu dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a
po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Oulehla,
Macek Škromach SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Pavel Kocián za g[runt] na
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Kocián
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 2 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka prodali starší
grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Kociánovi Jakubovi
Zigovi za 96 zl bez závdanku, platiti má rok po roku po 2 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jíra Janků a
Tomáš Černý SRSN.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky Jakub Ziga položil
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 4 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Ziga položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka peněz ročních
2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Ziga položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka za 2 leta
3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jakub Ziga položil
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 2 zl. Ty
2 zl přijal Jan Mitáčků.
Pusté
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Letha 1629 za purgkmistra Jana Baňařového prodán jest ten
grunth požár Mikulášovi Srnovému za 15 zl bez závdanku,
platiti jej má při Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti
panské i obecní Jiřík Barvínek.
Letha 1630 za purgkmistra Jíry Machule Jan, s[irotek]
n[ebožtíka] Matěje Mitáčka, cožkoliv na tom gruntě k dobírání
měl, to jest všecko Mikulášovi Srnovému prodal za hotových
peněz 2 zl. A tak Jan Mitáčků na tom gruntě nic víceji nemá.
Actum ut s[upr]a.
A tak má grunt za zaplacený.
f 102b
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly ujal Mikuláš Srna na
místě tej čtvrti půl lánu roli, která nekdy jsouce Jana
Mitáčka, a tu čtvrt zase k Mitáčkovému gr[untu] pouští a má za
takový půl lánu roli do důchodů JHM 30 zl poučnouce po vyjití
třech leth každoročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti všelijaké JHM i
obecní Pavel Hrabáček a Jan Bartoněc SRSaN.
Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře prodán jest
nadepsaný grunt Janovi Baládkovi z jednou čtvrtí roli za summu
30 zl bez závdanku, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za
volný. Rukojmě za opravu grunthu, placení a povinnosti
všelijaké J.H.M. i obecní Matěj Hrazánek a Pavel Kuchyňka
S.R.S.a N.R.
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12 Grunt Mikuláše Čejkové[ho]

f 111a

Ten vejš psaný Mikuláš má grunth svůj od dávních leth
zaplacenej.
Pusté
Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského po smrti
Mikuláše Čejky prodán jest grunth ut s[upr]a z achtelem
vinohradu v Dolní hoře, s jednou krávou a jalovicí Janovi
Bílému za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po
1 zl. odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jíra Čejků,
Ozvalda Šelpický S.R.S.a N.
Letha 1630 za purgmistra Jíry Machule Jan Bílý položil za
grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Čejkového 15 gr.
Zůstávají za ouřadem.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Jan Bílý položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Čejkového 1 zl. Ten
přijal Jan, s[irotek] n[ebožtíka] Lukáše Masaře.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Jan Bílej
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Čejkového,
ten přijal Jan Mikuláše Masaře 15 gr.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Bílej za grunt
položil s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Čejkového, ten přijal
Jan Mikuláše Masaře 15 gr.
f 111b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Bílej položil
za grunt a ten přijal Jan Kovář 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Bílej položil za
grunt a ten přijal Jan Kovář 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Bílej položil za
gr[unt] a ty přijal Jan Kovář 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jan Bílej položil
za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijal Mikuláš Kovář.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Bílej
položil za gr[unt] ročních peněz 1 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš
Kovář.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodali spolu
z ouřadními grunt svrchu psaný z jednou štvrtí roli od
poloulání, kteréž jest na Závodí pusté, po Janovi Bílém
Lukášovi Sládkovému za summu 30 zl bez závdanku, platiti ročně
po 1 zl tomu, komu se platiti míti bude. Rukojmě za placení a
povinnosti J.H.M. i obecní Martin Keleckej a Matěj Zálešák
SRSaN.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Lukáš
Sládků položil ročních peněz 1 zl. Ten přijal s[irotek]
n[ebožtíka] Jana Bílého.
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13 Grunt Martina Ležakujového
Letha Páně 1561 v outerý po neděli provodní podle zápisu
kněh starých purkrechtních v listu 31 Martin výš psaný koupil
grunth se štvrtí roli za 60 zl.
Na kderýž jest hned při odevzdávce závdanku a peněz
purkrechtních položil 24 zl a od letha 1564 dopláceti Janovi
Sládkovi zůstává peněz od Anny Janečkovej skoupených 36 zl.
Kderéž jsou již vyšlé a za tímž Martinem Ležakujovým zadržalé
zůstávají.
Správu tenž Martin dává, že by takové peníze nebožt[íku]
Janovi Sládkovi zouplna zaplatiti měl, povinen jest to
ukázati.
Jakož jest Martin Ležakujů za grunth 36 zl dopláceti
zůstal, toho jest dobrejmi a hodnověrnejmi lidmi ukázal, že
jest takové peníze Janovi Sládkovi zouplna a docela zaplatil.
A tak grunth svůj doplacenej má.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka podle rozdílu
statku n[ebožtíka] Martina Ležakuje prodán grunt ut s[upr]a
Kateřině dceři jeho i z vinohradem v Dolní hoře za summu
110 zl 15 gr. Z toho sobě porazila dílu svého 26 zl a tak
dopláceti zůstává 84 zl 15 gr, placením od letha 1600 po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Ondra Matoušů, Jan
Kuchyňka, Jíra Škulín SRSAN.
f 121b
Letha 1600 za purgkmistra ut s[upr]a položila Kateřina za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ležakuje 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položila Kateřina
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ležakuje 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Kateřina
Ležakujová prodala grunt se čtvrtí roli Václavovi Kšticovému
za summu 50 zl, závdanku jí dal 3 zl, ostatek platiti má od
letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Čejků a Jan Kuchyňka SRSAN.
Z té všecké summy Václav Kšticů srazil sobě dílu po Markytě
manželce své i dílu Janového, co jest jí na smrtedlné posteli
poručil 44 zl 15 gr. A tak zůstává ještě dopláceti na kostel
velický 2 zl 15 gr.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Václav Kšticů za
g[runt] na kostel velický 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Václav
Kšticů za g[runt] na kostel velický ostatní 1 zl.
A tak má grunt zouplna zaplacený.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Václav Kšticů
prodal podsedek bez roli Mikulášovi Pecnovi za summu 27 zl,
závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha 1610 po
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Martin Žádalů,
Václav Šidláků SRSAN.
Jakož náleželo na tomto gruntě Václavovi Kšticovi peněz,
kteréž na něm vyplatil ještě 23 zl, takové peníze prodal
svrchu psaný Václav ouřadu velickému za hotovejch 4 zl. A tak
tu nic více nemá.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Pecnů
za gr[unt] obci velicské 2 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka Mikuláš Pecen
prodal podsedek svůj bez roli Jírovi Žilkovi za summu 32 zl,
závdanku mu dal 8 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu
za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Tomášů a Martin Chudý
S.R.S.N.
A jakož náleželo na tomto gruntě Mikulášovi Pecnovi peněz
vydělaných posledních 3 zl, ty jest prodal Jírovi Žilkovi za
hotových 16 gr. A tak tu Pecen nic nemá.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil týž Žilka za
podsedek dvojích peněz 6 zl. Zůstávají k obci velické
skoupených peněz.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jiřík Žilka
položil za grunt peněz ročních na obec velickou 2 zl.
Leta Páně 1616 v neděli před památkou Vstoupení Krista Pána
na nebe za ouředníka pana Thobiáše Purgkrábka jakož jest
Václav Kšticů z toho gruntu preč ušel, za tou příčinou jest ta
čtvrt roli zase připojena k tomuto gruntu Jiříka Žilky ve 4 zl
a má z ní robotovati podle jiných sousedův robotujících. Stalo
se letha a dne ut s[upra] za purgkmistra Jana Baňaře.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jiřík Žilka položil
za grunt na obec velicskou za 2 letha 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jiřík Žilka
položil za grunt obci velické 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti
Jíry Žilky ujal tento grunt Martin Žilka za summu 7 zl, což za
něj obci velické dopláceti pozůstává, placením po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a
odbývání povinností panských i obecníéch Ozvoldt Šalpický a
Mikuláš Babirád SRSaN.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře položil za grunt
obci Martin Žilka 1 zl.
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Letha 1628 za purg[mistra] Pavla Radějovského Martin Žilka
prodal ten grunth ut s[upr]a Jírovi Barvínkovi za summu, což
dopláceti jest, totiž 6 zl bez závdanku, platiti jej má ročně
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jan Kuchyňka
a Jan Baňařů S.R.S.a N.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňařového Jiřík Barvínek
položil za g[runt] ut s[upr]a obci peněz ročních 2 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jíry Machule Jiřík Barvínek
položil za gr[unt] obci velické 2 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Kateřina Barvínková
položila za gr[unt] obci velické 2 zl.
Má ho za zaplacenej.
f 122b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machula Kateřina
Barvínková prodala grunt Pavlovi Rabáčkovému za summu 20 zl,
placení komu náležeti bude ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení gruntu
Jan Rabáček, Václav Hrazánek SRSN.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Rabáček
položil za grunt a ty přijala Kateřina Barvínko[vá] 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Rabáček položil
za grunt a ty přijala Kateřina Barvínková 15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly Pavel Rabáček
položil za gr[unt] a ty přijala Kateřina Barvínková 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Pavel Rabáček
položil za grunt a ten přijala Kateřina Barvínková 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Rabáček
položil za gr[unt] a ten přijala Kateřina Barvínková 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Rabáček
položil za rok 1646 15 gr. Ty jsou položeny na kostel od
Kateřiny Barvínkovej a již jsou vydané.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Pavel
Rabáček položil za rok 1647 na kostel velický peněz ročních
15 gr.
f 123a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Pavel Rabáček zemrouc po sobě zanechal
manželku svou, vdovu Šimon Skočovský pojmouc sobě za manželku
takový grunt se jemu připisuje za 20 zl 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 Zháněl a Mikuláš Štěrba SRSAN.
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14 Grunt Mikuláše Sekerky
Ten Mikuláš výš psaný měl svůj grunth z půl lánem roli
podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu
97 za 105 zl koupený.
Kterýž do letha [15]93 již má zouplna zaplacený.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Mikuláš Sekerka
prodal grunt s půl lánem roli, s polovicí obojího osetí, se
2 pluhy, s vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím
Martinovi Řičicovi za hotových 30 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný. Rukojmě Mikuláš Sekerka, Jíra Řehák S.R.S.A N.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny Martin Řičice
prodal grunth s půl lánem roli Martinovi Humpoleckému za
hotových 21 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš
Škrobený, Jíra Bošáckých, Mikuláš Švehla, Jíra Tomšů S.R.S.N.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt požár ut s[upr]a z půl lánem roli a jiný[m]
k tomu od starodávna příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíku]
Martinovi Humpoleckým, Václavovi Kšticovýmu za summu 60 zl bez
závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Pecen, Martin Žádalů, Jan
Kuchyňka S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Václav Kšticů dal
za dluh neb[ožtíka] Martina Humpoleckýho Martinovi Baňařovi
1 měřici žita za 1 zl.
NB. Z toho gruntu má se zaplatiti Mikulášovi Čejkovi dluhu
za n[ebožtíka] Martina Humpoleckýho 4 zl.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Václav
Kštice za grunt 1 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš Čejka na dluh
svůj.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Kšticů za grunt 1 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš Čejka na dluh
jeho.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Kšticů
za gr[unt] 2 zl. Z toho vzal Mikuláš Čejka za dluh ostat[ní]
1 zl a Mikuláš Formánek též za dluh svůj 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Kšticů
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Humpoleckého 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Kšticů
prodal grunt ten s jednou čtvrtí roli Jano[vi] Michalačovi za
summu 50 zl bez závdanku, platiti jej má počna leta 1615 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. A což jest Václav na tom
gruntě zaplatil, totiž 10 zl, to jest Janovi pustil. Rukojmě
za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Mikuláš
Švehla a Jan Sup SRSN.
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Téhož leta za téhož purgkmistra Jan Michalačů položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Humpoleckého 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Michalačů prodal
ten grunt Jírovi Barvínkovi za 53 zl, závdanku jemu dal 3 zl,
platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě
Jura Tomášů a Jan Subků SRSAN.
NB. Jakož jest měl Jan Michalač sobě puštěného 10 zl a
zaplaceného 2 zl, na to přijal závdanku 3 zl a pouští jemu
9 zl.
Téhož letha Jíra Barvínek položil za grunt na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Humpoleckého za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Barvínek
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Humpoleckého
2 zl.
Pustý
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Kateřina
Barvínková prodala ten gr[unt] požár se čtvrtí roli Pavlovi
Zoubkovi za summu 17 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kuchyňkových
a Jan Švehlů S.R.S.N.
Letha 1633 za purgmistra (nedopsáno).
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Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového prodali týž
grunt se čtvrtí roli Martinovi Zhánělovi za 15 zl, placení po
1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu,
povinnosti panské a obecní odbejvání Mikoláš Zháněl, Jan
Lukášů SRSN. Placení má ročně po 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Martin
Zháněl, ty přijala Kateřina Barvínková 1 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Martin Zháněl
položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten přijala Kateřina
Barvínková.
Leta a dne ut supra Martin Zháněl od svrchu psaného gruntu
prodal čtvrt roli Mikolášovi Zhánělovi otci svému na doplacení
svrchu psané summy za 13 zl, placení komu náleží ročně po
1 zl. A co na něm zaplaceného jměl, totiž 2 zl, ty jest otci
svému dobrovolně upustil. Odevzdán za volný. Rukojmě za
placení roli a jinších povinností Martin Zháněl, Pavel Šebesta
S.R.S.A N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš
Zháněl prodal tu čtvrt svrchu psanú Martinovi Zhánělovi synu
svému za 13 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Pavel
Rabáček a Martin Žílů SRSaN.
Item položil a ten přijala Kateřina Barvínkové 1 zl.
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Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Martin Zháněl
položil a přijala Kateřina Barvínková 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Martin
Zháněl za rok 1646 15 gr. Kteréž jsou od Kateřiny Barvínkovej
na kostel poručeny a již vydány.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového položil
Martin Zháněl za rok 1647 na kostel velický ročních peněz
15 gr.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Martin Zháněl pustil grunt svůj Janovi
Světlíkovi. A poněvadž po manželce svej nápad má, takový grunt
bude míti zaplacený, toliko bude povinen dopláceti to,
cožkoliv Martin Zháněl na něm vyplatil, každoročně po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti
panské i obecní Jan Buranský, Jakub Soukeník SRSN.
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15 Grunt Mikuláše Lazebníkového
Letha Páně 1594 podle zápisu kněh purkrechtních starých
prostředních v listu 160 Mikuláš vejš psaný koupil jest grunth
z spůl lánem roli, dvěma koňmi, pluhem, bránou, vozem a jiným
k tomu příslušenstvím, jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, za
114 zl.
Za kderýž jest Pavlovi Suchomelovi závdanku a peněz
purkrechtních zadržalých položil 11 zl a ostatek 103 zl
dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl osobám
níže psaným, a to takto:
Item Kateřině, sirotku po nebožt[íku] Vaňkovi Drozdkovi
zůstalému 55 zl 18 gr.
Item Barboře Drozdkově, manželce Vaňka Fňukalova z Veliké
11 zl 14 gr.
Item Dorotě Drozdkově do Bošáce 22 zl 23 gr.
Ta spravedlnost všem třem jíti má od letha [15]94, tak jak
se svrchu píše, při Vánocích po 6 zl.
Item Mahdě, mateři těch sirot[ků], též náleží 5 zl 26 gr.
Item Danielovi Baťovýmu podle kšaftu náleží ještě 3 zl.
Item Markytě Kuby Baťovýho týž náleží na tom gruntě 2 zl.
Týž na tom gruntě náleží Janovi Hanáčkovi posledních peněz
2 zl 9 gr.
Rukojmě za zaplacení a opravy toho grunthu
f 141b
Jan Zdeňků, Thoman Smolínský, Mikuláš Mokrých, Jan Mitáčků,
Jíra Košťálů, Adam Bošácký R.S.N.
Letha [15]94 položil napřed psaný Mikuláš za grunth svůj
peněz purgkrechtních 4 zl.
A mimo ty položené peníze skoupil od Vaňka Fňukala 11 zl
14 gr. A tak tenž Fňukal po Barboře manželce své žádné
spravedlnosti více míti nebude.
A tenž Mikuláš Lazebníků nebude povinen než od letha [15]95
za grunth svůj pokládati po 4 zl.
Letha vejš psaného vydáno Danielovi Baťovýmu podle kšaftu
2 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Lazebníků za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl. Z toho Danielovi Baťovému [dáno]
ostatních 1 zl, Dorotě Droskové též dáno 1 zl 15 gr a
sirot[kům] po nebož[tíku] Vaňkovi Droskovi 1 zl 15 gr.
Letha [15]96 položil Mikoláš Lazebníků za grunth peněz
4 zl. Z toho dáno Mahdě, mateři napřed psané 2 zl, Dorotě též
dáno na díl její 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Droska
1 zl.
Letha [15]96 Pavel Svodník ten jest na místě Doroty
manželky své díl její, což jí náleželo 20 zl 8 gr, Mikolášovi
Lazebníkovému prodal za 4 zl 9 gr, kteréž se je[mu] na
zaplacení gruntu sníti mají. A táž Dorota již tu více
spravedlnosti žádné jmíti nebude a nemá.
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Leta [15]97 položil Mikoláš Lazebník za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Lazebník za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 zl.
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Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Lazebník za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
2 zl.
A jakož Janovi Hanáčkovi náleželo posledních peněz 2 zl
9 gr, takové peníze prodal Mikulášovi Lazebníkovi za měřici
rži. A tak na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákového položil
Mikuláš Lazebník na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Lazebník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Lazebník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
1 zl.
Jírovi Botkovi dáno po Mahdě mateři jeho ostatek 3 zl
26 gr. A tak tu nic více nemá.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Lazebník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Mikuláš
Lazebník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Lazebník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Lazebník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Lazebník za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš
Lazebník za g[runt] dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka]
Vaňka Drostka, totiž 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Lazebník
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Lazebník
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Drostka za
2 leta 4 zl.
Letha 1618 purgkmistr a starší prodali ten gr[unt] po smrti
Mikuláše Švehly jinak Lazebníka s půl lánem roli, 3 koňmi
tažnými, 1 hříbětem, 1 krávou a 10 kusy dobytka svinského,
s půl vozem, pluhem, bránou, s obilí[m] nemláceným a vína
z 5 věd[er] Kateřině, vdově zůstalé po témž n[ebožtíku]
Mikulášovi Švehlovi, ta summu 112 zl 3 gr bez závdanku,
platiti jej má od [leta] 1618 po 3 zl. Odevzdán jí za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Baňař, Pavel Větrů a Vaněk Plšků SRSaN.
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Na tom gruntě náleží těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Vaňka Drostka předních peněz 2 zl
3 gr, placením po 2 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Švehly jinak Lazebníka
92 zl, placením po 1 zl.
Pusté

Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho s povolením
pana ouředníka strážnického ten grunt ut supra jsouce požár
pustej ujal ho Jan Švehla, však jestli nápadníci n[ebožtíka]
Vaňka Drostka vynajíti se nemohou, teda jemu těch 20 zl 3 gr
na témž gruntě pasirováno bejti jmá. Rukojmě za opravu gruntu
a povinnosti panské i obecní odbejvání Jiřík Chmel, Jan Tomášů
SRSN.
Poněvadž pak se sirotci n[ebožtíka] Vaňka Drostového
nenachází, tehdy z jistú vůlí pana Johanesa Kluga, toho času
ouředníka na Strážnici, za purgkmistra Jíry Machuly jsou ty
20 zl 3 gr Janovi Švehlovi tedt(!) vypsány. A tak ten gr[unt]
má zouplna a docela zaplacený.
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16 Grunt Martina Žádalového
Letha Páně 1594 v neděli masopustní podle zápisu kněh
starých prostředních purkrechtních v listu 77 tenž Martin vejš
psaný koupil jest grunth z půl lánem roli od Štefana
Porubského z jednou klisnou, pluhem, osetím a jiný[m] k tomu
příslušenstvím za summu 122 zl.
Na kteroužto summu závdanku žádného nepoložil, platiti jej
má letha [15]94 při Vánocích pořadně po 5 zl.
Rukojmě Jan Zoubek, Pavel Babirád, Jan Blahů, Filip Šarda,
Kuba Žádalů R.S.N.
Ta summa na tom gruntě náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] a nápadníkům po nebožt[íku] Matějovi
Blanaři zůstalým mimo první vyzdvižení ještě 10 zl. Ty jíti
mají od letha [15]94 při Vánocích po 5 zl.
Item Pavlovi Zelenému do Kněžduba týž náleží 65 zl.
Item sirot[kům] neboštíka Jíry Šidlákového 47 zl. Ty jim
jíti mají, když napřed psaný osoby svou spravedlnost vyberou,
též po 5 zl.
Letha [15]94 položil Martin Žádalů za grunth 5 zl. Ty
přijaty do statku Matěje Blanaře.
Letha Páně [15]95 při Vánocích položil Martin Žádalů 5 zl.
Ty odvedeny do statku Matěje Blanaře.
Letha [15]96 položil Martin Žádalových peněz purgkrechtních
5 zl. Z toho dáno Mandě, nápadnici po témž nebož[tíku] Pavlovi
Zelené[mu] na díl 5 zl.
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Leta [15]97 položil Martin Žádalových za grunt svůj 5 zl.
Ty jsou vydány Jírovi, nápadníku Pavla Zeleného.
Leta 1598 položil Martin Žádalových za grunt svůj
nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Zeleného 5 zl. Jsou dány do
truhlice sirotčí a jsou vydány Mandě na díl její.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin
Žádalů za grunt nápad[níkům] neboštíka Pavla Zeleného 5 zl. Ty
sou vydány Jírovi Kušovi do Kněžduba.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Žádalů za gr[unt] nápadníkom Pavla Zeleného 2 zl 15 gr. Ty sou
vydány Jírovi Kušovi do Kněžduba. Nejsou vydány Kušovi, než
Danielovi Pecovi na místě manželky jeho Mandy jsou vydány.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Žádalů za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Pavla Zeleného 2 zl.
Z toho dáno Danielovi Pecovýmu po Mandě ženě jeho ost[atní]
15 gr a Jírovi Kušovi do Kněžduba, též nápad[níku] Pavla
Zeleného 1 ½ zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Žádalů za g[runt] nápadníkům Pavla Zeleného, totiž na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Kuše do Kněžduba 1 zl 15 gr. Sou
dány do truhlice sirotčí velické.

40
Zůstává se ještě těmž sirotkům z toho g[runtu] 2 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kuše do Kněžduba, totiž
Kateřině, Bětě a Markytě, každej po 10 zl, což učiní 30 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Žádalů za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Jíry Kuše ostatních 2 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka]
Pavla Kuše 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin
Žádalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 5 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana
ouředníka tento grunt na placení po 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin
Žádalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše do
Kněžduba 1 zl.
Pustý místo
f 152a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Jiříkovi Chmelovi za
summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl.
Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti
J.H.M. a jinších i placení gruntu Jiřík Čejka a Jiřík Machula
S.R.S.N.

41
f 161a
17 Grunt Gabriele Lackového
Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 151 ten Gabriel vejš psaný drží grunt po
nebožt[íku] otci svém zůstalý v summě 208 zl.
Na kderoužto summu živíce se společně s mateří a s jinými
bratřími svými vyplnil závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]92 38 zl a tak ještě za ten grunt od leta [15]94 dopláceti
zůstal 170 zl.
Letha [15]94 ve středu den s[vatéh]o Mistra Jana Husi
Gabriel výš psaný prodal zase grunth nahoře psaný s povolením
mateři, bratřích a sestry své Šťastnýmu Hladkých za summu
170 zl.
Na kderýž jest závdanku vyplnil 10 zl, těch 10 zl vydány
jsou Markytě, nápadnici po ne[božtíku] Janovi Brkalovi zůstalé
do Lhoty Vostrovské. A tak ještě od letha [15]94 při Vánocích
dopláceti zůstává 160 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Markytě, nápadnici po ne[božtíku] Janovi Brkalovi
zůstalé 7 zl 15 gr. Ty jí položiti povinen bude letha [15]94
při Vánocích příštích.
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Item Martinovi Kšticovu náleží na tom gruntě 152 zl 15 gr.
Ta spravedlnost jemu takto jíti má: letha [15]94 při Vánocích
2 zl 15 gr a od letha [15]95 pořadně po 6 zl.
Rukojmě za téhož Šťastného Lačných Petr Tomšů, Kuba Žádalů,
Mikuláš Sekerka, Václav Švec, Martin Žádalů, Jíra Holenků a
Jan Hanáček R.S.N.
Letha [15]94 položil Šťastnej Lačných za grunth 10 zl.
Z toho dáno Margetě Brkalovej 7 zl 15 gr a Martinovi Kšticovi
2 zl 15 gr.
Jakož jest Martinovi Kšticovi, sousedu měst[ečka] Veliké,
na gruntě Šťastnýho Hladkých jináče Lačných spravedlnosti
150 zl náleželo, a těch peněz jemu náležitých, totiž těchto
150 zl, jest s povolením pana Jana Šponara z Blinzdorfu,
ouředníka na Strážnici, poněvadž jich držitel téhož gruntu
koupiti nemyslil, nýbrž dobrovolně od nich upustil a on Martin
Kšticů snažně, abychom my, totiž předně správce zboru
velického a potom hospodářé téhož zboru i všeckni jiní k témuž
zboru naležející takové peníze od něho k záduší a vzdělání
zboru velického koupili, za to prosil. I znaje my toho, že nám
pan ouředník na místě Jeho Mi[l]osti Páně k takovému kupu
laskavě povoluje, sme podle téhož povolení takovejch 150 zl od
Martina Kštice za 30 zl koupili a jemu hned od koupení těch
peněz sme 22 zl dali a ostatek při posudku nejprve příštím
letha tohoto [15]95 připovídáme 8 zl ostatních vyplniti. A
takové peníze se k témuž zboru vyplniti mají počna od letha
[15]95 při Vánocích rok po roku pořadně po 6 zl až do vyplnění
summy ut sup[ra].
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Letha [15]95 položil Šťastný za grunth peněz
purgkrechtních, kteréž na zbor velický přijaty sou podle
ukoupení 6 zl.
Téhož letha [15]95 jakož sou hospodářé zboru velického
ještě Martinovi Kšticovi na peníze skoupené povinni byli
dodati 8 zl, takových 8 zl sou oni témuž Kšticovi položili a
odvedli. A tak ty peníze na zbor od něho koupené zaplaceny
sou.
Letha [15]96 položil Šťastný za grunth peněz purgkrechtních
na zbor 6 zl.
Leta [15]97 položil Šťastný za grunt svůj na zbor velitský
6 zl.
Leta 1598 položil Šťastný za grunt svůj na zbor velický
6 zl. Ty přijal Mikoláš Škrobený a Jura Šimků hospodáři.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Šťastný
za grunt svůj na zbor velitský 6 zl. Ty přijali hospodáři
téhož zboru.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Šťastný
za g[runt] na zbor velický 3 zl. Ty přijal hospodář téhož
zboru.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Šťastný
za grunt na zbor velický 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Šťastný
za grunt na zbor velický 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Šťastný
Lačných za grunt na zbor velický 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Šťastný Lačných za g[runt] na zbor velický 6 zl.
Pustý

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli
Mikulášovi Babirádovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří let
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za
všelijaké povinnosti JHM a jinších Mikuláš Srna a Jan Vachoun
S.R.S.N.
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Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jakub Soukeník
z toho poloulání ujal jednu čtvrt roli za summu 20 zl, placení
po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Pavel Drmíšek a Václav Pivků
S R S a N.
Item Jan Buřanský ujal druhou čtvrt roli za summu 20 zl,
placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan Švehla a Štěpán
Klobúčník SRSaN.
Letha 1660 Jakub Soukeník položil za grunt asvůj ročních
peněz 15 zl. Ty jsou odvedeny na chrám Páně.
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Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Jakub Soukeník pustil tu čtvrt
Václavovi Budínkovi za 20 zl, platiti má po 1 zl komu náležeti
bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení
povinnosti panské i obecní Tomáš Pešek a Jan Vachún SRSN.
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18 Grunt Kuby Žádalového
Letha Páně 1561 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu
57 Jakub Žádalův má grunth z spůl lánem roli po nebožt[íku]
otci svém koupený za 70 zl.
Za kderýž ještě dopláceti zůstává i s tím 1 zl z vinohradu
zadrželým 1 zl 25 gr. A mimo to vyplnil bratru a sestrám svým
69 zl 5 gr, z toho náleží Janovi bratru jeho 5 gr a Markétě,
sestře téhož Jakuba 1 zl 20 gr.
A když to doplní, bude míti grunth svůj zaplacený.
Letha [15]94 položil Kuba Žádalů za grunth svůj 1 zl 25 gr.
Janového dílu Kuba zas přijal 5 gr a do truhlice sirotčí na
nápadníky Margety svrchu psané složeno 1 zl 20 gr. Ty jsou
dány Jírovi, synu Margetinému při posudku.
Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný drží manželka
dotčeného n[ebožtíka] Kuby Žádalového a z dětmi spolu se živí.
Pustý od leta [15]96
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala nápadníci po
n[ebožtíku] Kubovi Žádalovém prodali grunt s půl lánem roli
Martinovi bratru své[mu] na ten spůsob, aby za dluh
n[ebožtíka] Kuby Žádalového do peněz míšených sirotčích
vyplnil 11 zl, placením od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán jemu
za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu i všelijaké
povinnosti J.M. Páně Mikuláš Juríků, Jíra Ochlasta S.R.S.A N.
Z té summy náleží těmto:
Nápadníkům Blanařovým za obilí 5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Mlynáře 6 zl.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Martin Žádalů
prodal grunt s půl lánem roli Martinovi Řičicovi za summu
21 zl, dal závdanku jemu 1 zl, platiti má od letha 1603 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Sysel, Mikuláš
Hlavatý S.R.S.A N.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka položil Martin
Řičiců za podsedek 2 zl. Ty sou dány na nápadníky n[ebožtíka]
Matěje Blanařového za obilí.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Martin Řičiců
prodal grunth s půl lánem roli a jiným vším příslušenstvím
Janovi Supovi za summu 20 zl, závdanku jemu dal 3 zl, ostatek
platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě Martin Žádalů, Mikuláš Švehla S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Sup za
g[runt] 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje
Blanařového za obilí.
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Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Sup
za grunt 1 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje
Blanaře ut s[upr]a.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Sup
za g[runt] 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje
Blanaře ut s[upr]a.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Sup za
gr[unt] 2 zl. Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Matěje
Blanařového ut sup[ra].
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Sup za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanařového trojích
peněz po 2 zl, což učiní 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Sup položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanařového 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Sup položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanařového za 2 leta
4 zl.
A tak grunt svůj doplatil.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Ozvalda Šarpický
ujal ten svrchu psaný grunt s půl lánem roli za summu 8 zl,
placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu za
volný odevzdán. Rukojmě Pavel Šeptal a Pavel Rabáček S.R.S.N.
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Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jan Čejka ujímá
z poloulání ut s[upr]a toliko jednu čtv[rt] v summě za 20 zl,
placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Ozvolda Šarpický a Jakub
Soukeník SRSaN.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Ozvald Šalpický maje jednu čtvrt roli
ukoupenou, po smrti jeho Jan syn téhož Ozvalda Šalpického ujal
ji a jemu se pouští, tak jakž otec jeho byl ujal, za summu
8 zl, platiti má ji každoročně komu náležeti bude po 1 zl.
Odevzdána za svobodnou. Rukojmě za placení povinnosti panské i
obecní Jura Hudců a Pavel Supů SRSN.
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19 Grunt Jozefa kněze Felixova

f 181a

Ten Jozef výš psaný má grunth od Václava Kosticova podle
zápisu knih starých purkrechtních prostředních v listu 127
učiněného vyfrejmarčený, tak jakž týž zápis v sobě šíře
obsahuje, kteréhož jemu za zaplacený a žádnému v ničemž
nezávadný postoupil a že od žádného hindrován ani napomínán
nejni i na časy budoucí býti nemá, se tenž Václav ve všem
zastoupiti podvolil.
A Jozef zase proti tomu Václavovi výš psanému gruntu svého
na ten spůsob, což sirot[kům] Raškovým a druhým Drškovým
náleží, ten aby sobě, co se spravedlivě vyhledá, doplatil,
postoupil.
A tak Jozef ten grunth již zouplna má zaplacený.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jozef Felixů
prodal ten grunt zaplacený Martinovi Mokrému za 31 zl bez
závdanku, platiti počna leta 1616 po 3 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný. Rukojmě za opravu, stavení a placení gruntu,
povinnosti panské i obecní Jan Sup a Mikuláš Kozub SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Mokrý položil
za gr[unt] Jozefovi Felixovi za 2 leta 6 zl.
Pusté
Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Machule prodán jest ten
gr[unt] požár Pavlovi Šeptalovi za 30 zl bez závdanku, platiti
jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Jan Bílý a Jan Rabáček S.R.S.a N.
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Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Šeptal položil
za grunt ut s[upr]a Jozefa Felixe, ty zůstávají za ouřadem
1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly Pavel Šeptal položil
za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jozefa Felixového, ty
zůstávají za ouřadem 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Šeptal
položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jozefa
Felixového a zůstává za ouřadem 1 zl.
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Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Šeptal prodal ten
gr[unt] vejš psaný ze vším příslušenstvím, jak jej sám držel,
Mikulášovi Štěrbovi za summu 30 zl a ty tři zlm, které na něm
vyplaceného jměl, jemu pustil, placení po 1 zl. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Vachún a Jakub Soukeník SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Mikuláš Štěrba
položil a přijali nápadníci n[ebožtíka] Jozefa Felixového,
zůstávají za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Štěrba
položil za rok 1646 a přijal ouřad 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúnového Mikuláš
Štěrba položil za rok 1647 a přijal ouřad 1 zl.
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20 Grunt Mikuláše Šidlákové[ho]
Letha Páně 1593 podle regimentu letha [15]92 za purgkmistra
Jana Jurkového učiněného prodán jest grunth sirot[ků] po
nebožt[íku] Ondry Nejedlých zůstalý ze štvrtí roli, osetím
trojích honů a na skopným dvojích, krávami třemi, ovcemi
třemi, náčením cínovým osmi kusy a jiným k tomu příslušenstvím
Mikulášovi Šidlákovi, otčímovi těch sirot[ků] za 100 zl.
Na kderoužto summu závdanku na sirotky ne[božtíka] Ondry
Nejedlého položil 3 zl a Mandě, manželce nebožt[íka] Petra
Nejedlého též 3 zl a tak toho závdanku vyplnil 6 zl. A ostatek
summy 94 zl dopláceti zůstává od letha [15]93 pořadně po 5 zl,
jak níže položeno jest.
Však ten grunth i s těmi věcmi nahoře psanými jest otčímu
těch sirot[ků] za tou příčinou, aby sirotkův při sobě do
zrostu jejich zanechávajíc, jsouc malí a ochrany potřebujíce
(což učiniti připověděl) náležitě ochraňoval a křivdy nečinil,
jest puštěn.
Rukojmě zadosti tomu vše[mu] učinění Vašek Havranů, Jíra
Švejský, Martin Šidláků, Daniel Třískalů, Mikuláš Kovářů a
Martin Rabáček R.S.N.
Ta summa mimo závdanek napřed psaný položený náleží osobám
těmto:
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Item peněz sirotčích a obecních, které nebožtík Ondra
Nejedlých za nebožt[íka] Petra Nejedlého otce svého, co jest
jsouce purgkmistrem na počtu podle cedule řezané ještě
nezaplaceného doplniti zůstal, zaplatiti má 10 zl 24 gr. Těch
10 zl 24 gr takto se má vyplniti: letha [15]94 při Vánocích
5 zl, též letha [15]95 při témž času 5 zl a letha [15]96
24 gr.
Item Mandě, manželce po nebožt[íku] Petrovi Nejedlém
zůstalé, dílu jejího i s tím, což jest jsouce na tom gruntě
vyplatila, náleží jí 29 zl 26 gr. Tu spravedlnost takto má
bráti: letha [15]93 2 zl 15 gr a potom letha [15]94, též
[15]95 nemá se jí nic vydávati, až letha [15]96 při Vánocích
4 zl 6 gr a od letha 1597 pořadně má spravedlnost její po 3 zl
vycházeti.
Týž náleží na tom gruntě sirot[kům] nebožt[íka] Ondry
Nejedlého mimo závdanek vyzdvižený ještě 53 zl 10 gr. Ta
spravedlnost jim takto jíti má: letha 1597 při Vánocích 2 zl a
od letha 1598 při témž časi dotud, dokudž Mandalena napřed
psaná své summy nevyzdvihne, těm sirot[kům] pořadně po 2 zl
půjde
f 192a
a po vyzdvižení spravedlnosti její na ty sirot[ky] po 5 zl
vycházeti bude.
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Letha [15]93 při Vánocích položil Mikuláš Šidláků
purkrechtních peněz 2 zl 15 gr. Ty vyzdvihla Mandalena výš
psaná.
Letha [15]94 položil Mikoláš Šidláků za grunth svůj peněz
purgkrechtních, kteréž na termíny nebož[tíka] Ondry Nejedlýho
obráceny sou 5 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Šidláků za grunth svůj peněz
purgkrechtních, kteréž na termíny obráceny sou 5 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Šidláků za grunth peněz
purkrechtních 5 zl. Z toho dáno do termínů n[ebožtíka] Ondry
Nejedlýho 4 gr, Mahdě, manželce po nebožt[íku] Petrovi
Nejedlým dáno 4 zl 6 gr.
Leta [15]97 Mikoláš Šidláků prodal grunt svůj ze čtvrtí
roli Janovi Drabíkovému za summu 110 zl, závdanku položil při
odevzdávce Jan Drabíků Mikolášovi Šidlákovému 16 zl a ostatek
platiti má od leta [15]97 po 5 zl. Rukojmě za platcení, opravu
gruntu i povinnosti panské Šimon Mozolů, Jan Kvizín, Janek
Talajů, Mikoláš Šidláků S.R.S.A.N.
Téhož leta [15]97 položil Jan Jíry Drabíkového za grunt
svůj 5 zl. Ty jsou vydány Mahdě, manželce po n[ebožtíku]
Petrovi Nejedlým.
Též k tomu gruntu náleží roubanice v Jiříkovci, co ji drží
od mnoha let a jemu z vůlí vrchnosti k tomu gruntu puštěna
jest Jan Jurků, z kteréž J.M. Pánu platí i všelijaké
povinnosti spravuje.
Leta 1598 položil Jan Jurků za grunt svůj 5 zl. Ty přijala
Mahda, n[ebožtíka] Petera Nejedlého manželka.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Jurků za grunt svůj 6 zl. Ty přijala Mahda, manželka
n[ebožtíka] Petra Nejedlého.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Jurků za grunt 4 zl. Ty přijala Mahda, manželka n[ebožtíka]
Petra Nejedlého.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Jurků
za grunt 3 zl 5 gr. Ty přijala Mahda n[ebožtíka] Petra
Nejedlého. A tak tu nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Bulů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého
prvních peněz 2 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Bulů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin
Bulů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 5 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana
ouředníka Jírovi Žilkovýmu, náměstku neb[ožtíka] Martina
Bulového, kterýž manželku po něm zůstalou sobě pojal, aby
tento g[runt] po 4 zl doplácel.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Žilků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 2 zl.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Žilků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil týž Jíra za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlýho 4 zl.
Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášovýho položil Jíra
Žilků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlýho
2 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka Jíra Žilků
prodal podsedek svůj ze čtvrtí roli Vaškovi Kašovi za summu
116 zl bez závdanku a pustil mu Jíra Žilků na něm 30 zl,
ostatek platiti má po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Hašaša, Václav Dobša, Martin Žádalů a Pavel Řepa
SRSN.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Vašek Kaše za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 6 zl.
f 193a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vašek Kaše
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého
3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vašek Kaše položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vašek Kaše položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Nejedlého 2 zl.
Pusté
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule prodán jest ten
gr[unt] požár Lukášovi Hudcovi za summu 20 zl bez závdanku,
platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jakub Světlík a Mikuláš Zvedinosů S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Lukáš Hudcův
položil za krunt 1 zl.
A jakož ouřad dává zprávu, že sirotci zběhli, ta
spravedlnost, jakž ještě dopláceti přijde, takž ještě 19 zl do
důchodův JHM přicházeti jmá. A jeden zlatý ut s[upr]a, kterýž
položil, přijal jest, jakž vejš položeno jest.
Letha 1637 loncského roku dala se omylná správa o těch
19 zl, však přináležeti budou Pavlovi Měsíčkovi jakožšto po
bratrovi jeho.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Lukáš Hudcův položil
za grunt a ty přijal Pavel Měsíček 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Lukáš Hudců položil
za grunt a ty přijal Pavel Měsíček 15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra Jíry Machuly Kateřina, pozůstalá
vdova po n[ebožtíku] Lukášovi Hudcovi, položila za gr[unt], ty
přijal Pavel Měsíček 1 zl.
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Leta Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali čtvrt roli od gruntu 112 Kateřině Kozubce za
summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl.
Odevzdána jí za volnou. Rukojmě za placení a povinnosti JHM
Jan Zdenků a Mikula Štěrba S.R.S.N.
Kateřina Kozubka položila za grunt 15 gr. Ten přijal Pavel
Měsíček.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Kateřina
Kozubka položila a přijal Pavel Měsíček 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Kateřina Kozubka
položila a přijal Pavel Měsíček 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera po zemřetí
Lukáše Hudce ujal ten grunt svrchu psaný syn jeho Jíra Hudců
v tejž summě, jak jej byl otec jeho ukoupil, za summu 20 zl
bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl. Rukojmě za
placení a povinnosti J.H.M. i obecní Pavel Měsíček a Jan
Vachounů SRSaN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jura Hudec
položil za rok 1646 na summu prodejnou 1 zl. Ty přijal Pavel
Měsíček.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jíra Hudců
položil za rok 1647 peněz ročních 1 zl. Ten přijal Pavel
Měsíček.
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Jíra Hudců majíce grunt svůj ze čtvrtí
roli připsaný, zase jej pustil, tak jak sám měl, totiž za
20 zl Janovi Formánkovi, platiti má každoročně po 1 zl.
Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti
panské i obecní Štefan (nečitelné) a Jakub (nečitelné) SRSN.
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21 Grunt ne[božtíka] Jíry Sučanských

f 201a

Letha Páně 1565 v pondělí po s[vat]é Trojici podle zápisu
kněh purkrechtních starých v listu 74 Jíra Sučanský výš psaný
koupil grunth svůj z spůl lánem roli i jiným k němu
příslušenstvím od Zuzanny Třískalky za summu 44 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha [15]85
peněz purkrechtních vyplnil 42 zl a ještě za něj dopláceti
zůstává 2 zl. Ty jsou zadržalé, mají se s téhož gruntu do
jiných peněz sirot[čích] doložiti.
Letha [15]94 položil Mikuláš a Jíra peněz ostatních 2 zl.
Ty vloženy do truhlice sirotčí.
A tak má grunth svůj zúplna zaplacenej.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Jíra Sučanský
prodal grunt z půl lánem roli a z vinohradem v Dolní hoře
Mikulášovi bratru svému za summu 44 zl peněz hotových. A tak
jej zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Martin Kuby
Němcového, Martin Bednář S.R.S.N.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt ut s[upr]a z půl lánem roli, s achtelem
vinohradu v Dolní hoře, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi
Sučanským, Anně, manželce téhož neb[ožtíka] Mikuláše
Sučanského, za summu 150 zl. Z toho sobě srazila, což jí
neboštík Mikuláš Sučanský manžel její poručil na posledních
penězích 20 zl, zůstává ještě předních peněz dopláceti na
sirotky 130 zl, placením každého roku při Vánocích po 4 zl.
Odevzdáno za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Janků, Pavel
Větrů, Martin Žádalů, Thomáš Pešků S.R.S.a N.
f 201b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Kroměřížský na místě Anny manželky své za g[runt] na s[irotky]
n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 4 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav
Kroměřížský na místě Anny manželky své za gr[unt] na s[irotky]
n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 2 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky Václav Kroměřížský
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Sučanského 8 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Kroměřížský
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského
4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Kroměřížský
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského
za 2 leta 6 zl.
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Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Kroměřížský
položil za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Sučanského peněz ročních 3 zl.
Pusté
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly ujal Pavel Volf
ten grundt požár po ne[božtíku] otci svém Mikuláši Sučanským
nápadem. Za svobodný, zaplacený a v ničemž závadný jemu jest
odevzdán. Rukojmí za stavení gruntu a povinnosti všelijaký
panský a obecní Jan Bartonec a Jakub Soukeník SRSaN.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Pavel Volf z lásky svej otcovskej jako
zeti svému ten grunt svůj maje zaplacený a žádnému nezávadný
odevzdává Mikulášovi Čejkovi zase za zaplacený a žádnému
nezávadný. Rukojmě za opravu, povinnosti panské i obecní Pavel
Vachún a Jan (nečitelné) SRSN.
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22 Grunt Jíry Řehákového
Ten Jíra výš psaný má grunth svuoj ze štvrtí roli od
několika leth zaplacený.

Leta [15]97 Jíra Řehák prodal grunt svůj ze čtvrtí roli
Jírovi Košťálovi za summu 52 zl, závdanku položil týž Jíra
Košťálů Jírovi Řehákovi hned při odevzdání 7 zl a ostatek
platiti má od leta [15]98 po 3 zl.
Téhož leta [15]97 položil Jíra Košťál ročních peněz 3 zl.
Ty přijal Jíra Řehák.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské
Mikoláš Sučanských, Macek Adamův, Jíra Janků, Matouš Šavara
S.R.S.A.N.R.
Leta [15]98 položil Jura Košťál za grunt svůj Jírovi
Řehákovi ročních peněz 3 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jíra
Košťál za grunt svůj Jírovi Řehákovi 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Košťál za grunt 1 zl 15 gr. Ty jsou vydány Jírovi Řehákovi.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Košťál za grunt Jírovi Řehákovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Košťál za g[runt] Jírovi Řehákovi 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Košťál za g[runt] Jírovi Řehákovi 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Košťál za g[runt] Jírovi Řehákovi 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Košťál za grunt Jírovi Řehákovi 1 zl.
f 211b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Košťál za grunt Jírovi Řehákovi 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Košťál
za g[runt] Jírovi Řehákovi 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Košťál za
grunt ročních peněz po 2 zl – 6 zl. Ty přijal Jíra Řeháků.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Košťál
položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijal Řeháků Jura.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Košťál položil
za grunt peněz ročních za 2 leta 4 zl. Ty přijal Jura Řeháků.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Košťál
položil za grunt Jírovi Řehákovi 2 zl.
Pusté
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Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového týž purgkmistr
a ouřad prodali grunt požár Matějovi Kubkovi za summu 16 zl,
platiti po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení
gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Pavel Šebesta,
Pavel Monků SRSN.
Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky týž purgkmistr
s ouřadem prodali ten svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli
Matyášovi Solnovskému za summu 12 zl, placení komu náležeti
bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení a
opravy gruntu Pavel Dermíšek, Jobšajd švec S.R.S.N.
f 212a
Leta 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly prodán jest ten
grundt požárem Pavlovi Tomášovému za summu 8 zl, platiti jej
má po tři leta po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmí za placení, opravu gruntu, povinnosti
všelijaký panské i obecní Jan Rabáček a Martin Větrův SRSaN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Pavel
Tomášů na zadržalé peníze 4 zl. Takový zůstávají za ouřadem
Velkej.
Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka Pavel Tomáš
z toho gruntu zešel, takový zase týž purgkmistr z ouřadem
prodali Pavlovi Chubotovi ze štvrtí roli za summu 12 zl bez
závdanku, placení po vyjití lhot každoročně po 1 zl. Odevzdán
za volné. Rukojmě za dílo panské i obecní Štefan Kloboučník,
Jan Vachounů SRSN.
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše prodán jest týž svrchu psaný grunt ze
čtvrtí roli Vácslavovi Bartošovi za summu 12 zl bez závdanku,
platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za
volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i
obecní Jan Vachún, Pavel Baňař SRSN.
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23 Grunth Jana Jurkového
Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 44 Jan Jurků koupil jest grunt ze štvrtí
roli a s achtelem vinohradu v Dolní hoře, tak jakž týž zápis
v sobě šíře obsahuje, za summu 120 zl.
I nachází se, že jest od téhož kupu až do leta [15]93
závdanku a peněz purkrechtních i z dílem svým sraženým vyplnil
92 zl a ještě dopláceti od letha [15]94 při Vánocích zůstává
Bětě a Zuzanně sestrám svým oběma spolu 28 zl, na každej díl
po 14 zl. Ty jim povinen platiti od téhož leta [15]94 při času
výš psaným na každej díl po 2 zl.
Více drží tenž Jan Jurků roubanici v Jiříkovci po nebožtíku
Martinovi Bulatém bratru jeho pozůstávající, kterouž jest po
smrti jeho od Martina Radova za hotových 9 zl ukoupil.
Kteroužto má zaplacenou a žádnému za ni nic více povinen
nejni.
Letha [15]94 položil Jan Jurků za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány Bětě a Zuzaně sestrám jeho.
f 221b
Letha 1594 při posudku v přítomnosti a s dovolením pana
ouředníka stal se frejmark o grunty mezi Janem Jurkovým a
Šalomounem Židem, a to takový: Jan Jurků oddává grunth svůj
Šalomounovi za podsedek bez roli a přidává jemu na tejž
frejmark hotových 12 zl. A tak tenž Žid povinen bude za tejž
podsedek (jakž zápis v registřích těchto list 231 ukazuje)
platiti obci velické od letha [15]95 při Vánocích po 4 zl
summy 48 zl. A Jan Jurků čtvrt roli k gruntu od Žida
vyfrejmarčenému přivlastňuje i s roubanicí a z toho Jeho
[Mil]osti Pánu roboty i platy podle jiných čtvrtníků odbejvati
má.
Letha [15]95 položil Šalomoun Žid peněz purgkrechtních obci
velické 4 zl.
Letha [15]96 položil Šalomoun Žid peněz purgkrechtních obci
velické 4 zl.
Leta [15]97 ten grunt napřed psaný jest prodán od Jana
Jurkového Mikolášovi Václava Jakšova ze čtvrtí roli za summu
60 zl, závdanku položil při odevzdávce Mikoláš Janovi
Jurkovému 6 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 4 zl.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan
Talajů, Jan Matěje Miláčka, Jan Vaňka Jakšového, Daněk
Bartošův S.R.S.A.N.
Leta [15]97 položil mimo závdanek ročních peněz Mikoláš
Václava Jakšových 4 zl. Ty jsou vydány Bětě a Zuzanně napřed
psaným.
Leta 1598 položil Mikuláš Jakšových za grunt svůj 4 zl. Ty
přijaly Běta a Zuzana, nápadníci napřed psaní.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Jakšů za grunt svůj 4 zl. Ty přijali nápad[níci] napřed psaní.
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Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Jakšů za grunt 4 zl. Ty přijali nápadníci svrchu psaní.
f 222a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Jakšů za grunt 2 zl. Ty přijali nápadníci svrchu psaní, totiž
Mikl Srnů sám.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Jakšů za grunt nápadníkům ut s[upr]a 2 zl. Ty přijal Mikl Srnů
po Zuzaně ut s[upr]a.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Jakšů za grunt nápadníkům svrchu psaným 4 zl. Z toho dáno
Mikulášovi Srnovýmu po Zuzaně 2 zl a na kostel velický
poručených od Jozefa Felixa po Bětě 2 zl. A tak ti nápadníci
tu nic víc nemají.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Mikuláš Jakšů za g[runt] 3 zl. Ty přijal Martin Písecký na díl
Kateřiny manželky své.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Jakšů za grunt 1 zl 15 gr. Ten přijal Jíra Žilků na díl
Kateřiny manželky své.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Jakšů za grunt Jírovi Žilkovi na díl Kateřiny manželky je[ho]
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Jakšů
za gr[unt] Jírovi Žilkovi na díl Kateřiny manželky jeho 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Jakšů
Jírovi Žilkovi dvojích peněz 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Jakšů
položil za grunt Jírovi Žilkovi peněz ročních 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Jakšů položil
za grunt za 2 leta Jírovi Žilkovi 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Jakšů
položil za gr[unt] Jírovi Žilkovi 2 zl.
Pusté
Letha 1628 po smrti Mikuláše Jakše purgkmistr a starší
prodali ten grunth ut s[upr]a ze čtvrtí roli Tomášovi
Cigánkovi za summu, což na něm dopláceti jest, platiti jej má
ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Martin
Kelecký, Jakub Světlík S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Tomáš Cigánek
položil za gr[unt] Martinovi Žilkovi 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vác[lava] Pivky Thomáš Cigánek
položil za gr[unt] Martinovi Žilkovi 1 zl.
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Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Tomáš Cikánek
položil za grunt Martinovi Žilkovi, kteréž přijal 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového Tomáš Cikánek
položil za grunt Martinovi Žilkovi, kteréž přijal 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Tomáš Cikánek
položil za grunt Martinovi Žilkovi, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Tomáš Cikánek
položil za grunt a ty přijal Martin Žilka 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Tomáš Cikánek položil
za gr[unt] a ty přijal Martin Žilka 15 gr.
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Tomáš Cikánek
položil Martinovi Žilkovi 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Tomáš Cikánek
položil a ten přijal Martin Žilkův 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Tomáš
Cigánek za rok 1646 1 zl. Ty přijal Martin Žilkův.
Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávky tak jakož jest
Kateřina Gigánkova v držení měla, takovej zase Zachariášovi
Landeckému jest prodala za summu 22 zlr, placení každoročně po
1 zlr. Závdanku položil při odevzdávce 2 zlr, ty přijala
Kateřina svrchu psaná. Rukojmě za dílo, povinnosti panské i
obecní Tomáš Šlajer, Bartoň Klem SRSN.
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24 Grunt Mikuláše Votický[ho]
Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 70 Mikuláš výš psaný má svůj grunth
z půl lánem roli od Martina Řičice za summu 105 zl koupený.
Na kderýž jest do letha [15]90 s závdankem a penězi
purkrechtními vyplnil 43 zl 10 gr a ještě od letha [15]91
dopláceti zůstává 61 zl 20 gr. Na tu summu jest zadržel letha
[15]91, též [15]92 a letha [15]93 15 zl. A od letha [15]94 při
Vánocích pořadně pokládati má po 6 zl, ta všecka summa náleží
obci velickej.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti toho gruntu Martin
Kšticů, Martin Blanařů, Matěj Čapek, Vaněk Jakšů, Gregor
Bahulů, Jan Gregorů, Mikuláš Žilků, Jakub Žádalů a Václav
Havranů S.R.S.N.
Letha Páně [15]94 položil Mikuláš Otický za grunth svůj
peněz purgkrechtních 6 zl. Ty přijali obec na peníze své
zkoupené.
Letha [15]95 položil Mikoláš Otický obci velické 2 zl. A
tak ještě dopláceti na obec má po 2 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Otický obci velické 2 zl.
f 231b
Grunt Šalomouna Žida
Letha Páně 1594 Mikuláš Votický prodal napřed psaný grunth
zase bez roli i bez louk dotčenému Šalomounovi Židu za 60 zl,
na kderýž jest závdanku témuž Mikulášovi Otickýmu položil
12 zl a tak ještě od letha [15]95 při Vánocích dopláceti
zůstává po 4 zl – 48 zl. Ta summa všecka náleží obci velickej.
Rukojmě Matěj Trkva, Martin Rabáček a Pavel Šidláků R.S.A.N.
Avšak napřed psaný Šalomoun Žid poněvadž týž grunth jeho za
podsedek zůstává, bude povinen s téhož gruntu svého Jeho
Mi[l]osti Pánu plat dávati a roboty, též i berně Jeho
Mi[l]osti Císařské i jiné povinnosti vykonávati, tak jakž jiní
podsedníci povinni jsou dávati a vykonávati.
Letha [15]94 podle zápisu knih těchto (list 221) tento vejš
psaný podsedek Jan Jurků vyfrejmarčil od Šalomouna Žida a
přivlastnil sobě k ně[mu] čtvrt roli od gruntu svého, kterejž
Šalomounovi za tento podsedek oddal. A tak má za to vyplniti
Bětě a Zuzanně sestrám svým 24 zl, ty jim od letha [15]95 po
4 zl při Vánocích pokládati má.
Letha [15]95 položil Jan Jurků za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 4 zl. Ty sou dány Bětě a Zuzanně sestrá[m]
jeho.
Letha [15]96 položil Jan Jurků za grunth peněz
purgkrechtních 4 zl. Ty sou dány Bětě a Zuzanně na díly
jejich.
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f 232a
Leta [15]97 Mikoláš Voticský prodal grunt svůj z půl lánem
rolím i jiným k tomu gruntu příslušenstvím Jírovi Sučanskýmu
za summu 105 zl, závdanku hned při odevzdávce Jíra Sučanský
položil Mikolášovi Voticskýmu 17 zl a ostatek platiti má od
leta [15]97 pořadně po 6 zl. Rukojmě za platcení, opravu
gruntu i povinnosti panské Jan Šubela, Jan Měsíček, Jura
Ochlasta, Martin Žádalů S.R.S.A.N.R.
Leta [15]97 položil ročních peněz mimo závdanek obci
velitské 6 zl. A tak ještě za týž grunt od leta [15]98
vyplniti má 81 zl. Z toho náleží obci velitské 32 zl 20 gr,
Mikulášovi Otickému 24 zl 10 gr, Šalomounovi Židu též náleží
na posledních penězích 20 zl.
Těch 24 zl 10 gr, kteréž Mikolášovi Otickému náležejí,
Jírovi Sučanskýmu, držiteli téhož gruntu, za 5 v[ěder] vína
pustil, kteréž jse jemu na zaplacení gruntu vypisují.
Leta 1598 položil Jíra Sučanský za grunt svůj k obci
velické 6 zl.
A jakož náleželo na tomto gruntě Šalomounovi Židu na
posledních penězích 20 zl, takové peníze týž Šalomoun Žid
Janovi Jurkový[mu] za dluh svůj odvedl. A tak on tu nic nemá
Žid.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Sučanský za grunt svůj obci velitské 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodán grunt
z půl lánem roli, z vinohradem a se vším příslušenstvím, po
n[ebožtíku] Jírovi Sučanským pozůstalý, Bětě manželce jeho za
summu 220 zl. Z toho sobě porazila dílu svého 34 zl 26 gr,
ostatek platiti má od letha 1600 po 6 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Martin Kšticů, Mikuláš Sučanský, Adam
Bošácký, Jan Ondrušů, Jan Hanáček, Mikuláš Janíčků, Ondra
Matoušů, Eliáš Radějovský S.R.S.A.N.
f 232b
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Obci velické předních peněz 25 zl 20 gr.
Janovi Jurkovému 20 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Sučanského 139 zl 14 gr.
Téhož letha ut s[upr]a položila Běta obci velické 4 zl.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položila Běta
svrchu psaná obci velické 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Moňků na místě Běty ženy své za g[runt] obci velické 4 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Moňků za grunt obci velické 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Moňků za g[runt] obci velické 6 zl.
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Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jíra Moňků
prodal grunt ut s[upr]a z půl lánem roli a jiným k tomu
příslušenstvím Jírovi Bartoňcovi za summu 145 zl bez závdanku,
platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Václav Kšticů, Václav Šavara, Jan Kuchyňka,
Martin Hrubý S.R.S.A N.
Jakož Jíra Moňků na tomto gruntě prodělal 18 zl, ty jest
povinen z vinohradu svého v Dolní hoře s[irotkům] n[ebožtíka]
Jíry Sučanského vyplniti po 2 zl, za tou příčinou, že koupíc
tento g[runt] s týmž vinohradem, jej od něho odjal.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Bartoňců obci velecké 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Bartoňců obci velické za grunt 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Bartoňců
za gr[unt] 2 zl. Ty přijal Jíra Žilků po manželce svej.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Bartoňů
za g[runt] trojích peněz po 4 zl – 12 zl.
f 233a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Bartoňů
položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno Jírovi
Žilkovi na místě Kateřiny manželky jeho posledních peněz 2 zl.
A tak tu nic nemá. A na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sučanského
zanecháno prvních peněz 2 zl, dány Kateřině.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Bartoňů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Sučanského za 2 leta
8 zl. Ty sou vydány Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry
Sučanského.
Téhož letha Jíra Moňků položil za vinohrad za 2 leta 4 zl.
Ty sou dány do s[irotků] n[ebožtíka] Jíry Sučanského.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Bartoňů
položil za grunt [na] s[iroty] n[ebožtíka] Jíry Sučanského
4 zl.
Leta ut s[upra] za téhož purkmistra Pavla Víthového jakož
Jíra Moňků povinen byl za ten vinohrad v Dolní hoře doplatiti
Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry Sučanského, 14 zl, ty
jest od Kateřiny skoupil za 4 zl 15 gr. A tak ta Kateřina na
tom vinohradě nic nemá, než na gruntě samém.
Táž Kateřina, dcera n[ebožtíka] Jíry Sučanského, z své
dobré vůle pustila na tomto gruntě Jírovi Bartoňovému 7 zl
14 gr, kteréž se jemu za položený vypisují. A tak zůstává
doplatiti Jíra Bartoňů za ten grunt 100 zl, ty peníze náleží
s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Kozuba.
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Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového po smrti
n[ebožtíka] Jíry Bartoňce prodán jest grunt tento Kateřině,
vdově po něm pozůstalé, s jednou klisnú a dvěma krávami za
summu 145 zl bez závdanku a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností
panských i obecních Jura Moňků, Mikuláš Rabáček a Václav
Šabara S.R.S.a N.
A má táž Kateřina sirotkům jednu krávu dochovati.
Pusté
Letha 1633 za purgmistra Jíry Čajky prodán jest ten gr[unt]
požár s půl lánem roli Janovi Bartoňovi za s[umm]u 24 zl bez
závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Machů a Pavel Thomášů S.R.S.N.
f 233b
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho ten grunt,
kterýž v sobě obsahuje půl lánu roli, Jan Bartoňů toho gruntu
drží jednu čtvrt a druhú čtvrt koupil od ouřadu velicského Jan
Kolář za 12 zl, placení rok po roku polhocení po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu
gruntu, povinnosti panské a obecní Mikuláš Rabáček, Jan Bílej
SRSN.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jura Švajský tu
čtvrt ze gruntem ut s[upr]a vzal, jakž rozdělen jest na dvý,
kterouž v držení jměl Jan Kolář, za summu 12 zl ujal a platiti
jej jmá každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán jemu
za volný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní a placení
gruntu Mikuláš Blanařů, Pavel Dermíšek SRSN.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jíra Švajský za svůj
grunt položil 1 zl a Jan Bartoněc za druhou čtvrt 2 zl. Ty
přijala na díl svůj Lukáš Hudců na místě manželky své.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Jíra Švajský položil
za grunt za svou čtvrt 15 gr a Jan Bartoněc za druhou čtvrt
15 gr. Ty oboje peníze přijal Lukáš Hudců na místě manželky
své.
f 234a
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Jíra Švajský
položil za gr[unt] svůj Kateřině, pozůstalý vdově po
n[ebožtíku] Lukáše Hudca 1 zl.
Item za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Bartoněc za svou
čtvrt roli, ty přijala Kateřina ut s[upr]a 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jíra Švajský
položil za grunt peněz ročních 15 gr. Ten přijala Kateřina ut
s[upr]a.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jura Švajský
položil za gr[unt] peněz ročních, ten přijala Kateřina po
n[ebožtíku] Lukáša Hudcovém 1 zl.
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Item Jan Bartoněc položil a přijala Kateřina ut s[upr]a
1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jan Bartoněc
položil 15 gr.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra Švajský
1 zl. Ty peníze přijala Kateřina Hudcová.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jíra
Švajský za rok 1646 1 zl. Ty přijala Kateřina Hudcová.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jan
Bartoněc za rok 1646 1 zl, které přijala Kateřina Hudcová.
Letha Páně 1647 den s[vat]é Barbory prodal Jiřík Švajský
grunth svůj ze štvrtí roli Mikulášovi Bartoňcovi za summu
17 zlm, závdanku dal 5 zl, placení každoročně po 1 zl. A
cožkoliv ten Jíra Švajský na tom gruntě zaplaceného měl, totiž
6 zl 15 gr, ty jest Mikulášovi Bartoňcovi dobrovolně pustil.
Rukojmě za dílo a placení a povinnosti panské i obecní Mikuláš
Štěrba a Jan Vojtek SRSaN.
f 234b
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jan Bartoněc
položil ročních peněz a přijala Kateřina Kozubka 15 gr.
Letha Páně 1648 za purgkmistra ut s[upr]a Mikuláš Bartoněc
položil ročních peněz a přijala Kateřina ut s[upr]a 15 gr.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera Manda, pozůstalá
vdova po Mikuláši Bartoňcovi, prodala grunt svůj ze štvrtí
roli Šimonovi Čerbíkovi za summu 17 zlm, závdanku dal tejž
Mandaleně Bartoňce 3 zlm 15 gr, platiti jej má každoročně po
1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaký
povinnosti J.H.M. i obecní Jakub Hřivňák, Jakub Pikna
S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jan Pivky Šimon Štěrbík zejdouce z gruntu svého
prodán jest Pavlovi Vizovskému za summu 17 zl bez závdanku,
platiti jej má každoročně komu náležeti budou po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti
panské i obecní Jíra Gronos a Štefan Klobúčník SRSN.
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25 Grunt Daniele Bučka

f 241a

Letha Páně 1584 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 27 Daniel Buček koupil jest grunth svůj,
tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, za 150 zl.
Na kderoužto summu od koupení toho gruntu do letha [15]93
závdanku a peněz purkrechtních nápadníkům, kterýmž tu co
náleželo, vyplnil 138 zl a tak ještě dopláceti zůstává Mackovi
Ondráčkovu podle zápisu těchž knih starých v listu 28 od letha
1593 12 zl. Na to jest jemu téhož letha zadržel 4 zl a ostatek
letha [15]94 při Vánocích a [15]95 při témž časi po 4 zl jemu
povinen dopniti jest.
Rukojmě Jan Hanáček, Martin Řičice, Martin Bulatých, Kuba
Žádalů, Vašek Švec, Martin Miklásků a Jan Holbař R.S.N.
Letha [15]94 položil Daniel Buček peněz purgkrechtních za
grunth 4 zl. Ty jsou dány do truhlice obecní a zanechány
Mackovi Ondráčkovu. A ty jsou vydány témuž Mackovi Ondráčkovu.
Letha Páně 1595 položil Daniel Buček za grunth 4 zl. Ty
jest přijal Macek Ondráčků.
Letha [15]96 položil Daniel Buček za grunth peněz
purgkrechtních 4 zl. Ty přijal Macek Ondráčků. A tak on tu již
v městečku Velkej nic nemá. A Buček má grunth zaplacený.
f 241b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Daniel Buček
prodal grunt s půl lánem roli, s polovicí osetí ozimého, se
2 koňmi, pluhem, bránou a jiným k tomu příslušenstvím
Mikulášovi Sekerkovi za hotových 40 zl 15 gr. Odevzdán mu za
volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Sučanský, Macek Adamů
S.R.S.A N.
A tak má grunt zaplacenej.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky nápadníci po
n[ebožtíku] Mikulášovi Sekerkovi prodali tento požár místo
pustý s půl lánem roli, k tomu zahrádku a jinými věcmi k tomu
požáru přináležejícími Martinovi Václava Kšticova za hotových
5 zl. A tak má zouplna zaplacený. Rukojmě za stavení, opravu a
jiné povinnosti Jíra Bartoňů, Václav Šidláků slíbili rukou SN.
Zaplacený.
Pusté
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Janovi Juralíkovi za
summu 30 zl, placení komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu
za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení
gruntu Jan Vachoun, Václav Šavara a Václav Pivků SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan
Juralík s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Tomášového 1 zl.
Zůstávají za ouřadem, jsou vydány.
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Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky položil Jan Juralík
s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Tomáše a jsou jemu na učení
řemesla krejčovskýho vydány 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití
Jana Juralíka z téhož gruntu tenž purgkmistr z ouřadem prodali
takový gr[unt] zase s polouláním roli Jurovi Gronosovi za
summu 30 zl, placení po 2 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Mikuláš
Horák a Pavel Pešek SRSaN.
f 242a
Letha 1646 za purgkmistra Mikoláša Blanařů Jura Gronos
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Tomášového 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jura Gronos
položil Pavlovi Tomášovému za rok 1646 1 zl.
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26 Grunt Jana Košťálového

f 251a

Letha Páně 1583 podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 18 ten Jan Košťál vejš psaný koupil jest
grunth nadepsaný s půl lánem roli a jiným k tomu
příslušenstvím, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje, za
summu 182 zl 15 gr.
Na kderoužto summu jest do letha [15]92 i s těmi 4 zl,
kteréž po smrti toho Jana Košťála od syna jeho položeny jsou,
závdanku a peněz purkrechtních tenž Jan Košťál vyplnil 85 zl.
A tak ještě za ten grunth se dopláceti má od letha 1593 při
Vánocích 97 zl 15 gr, ty se mají pokládati po 10 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Kateřině, dceři nebožt[íka] Mikuláše Ďatle 10 zl. Ty
se mají pokládati jim po 3 zl.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Jiříka Baňaře též 87 zl 15 gr
náleží. Ty se se jim pokládati mají po 7 zl.
Ten Jan Košťál prostředkem smrti s tohoto světa sešel a ten
grunt po něm zůstalý neprodaný jsouce, manželka po něm zůstalá
i z dětmi svejmi na něm se chová a rozuměti tomu, že kdyby
k prodaji přijíti měl, že se na tak velké placení roční
neprodá.
f 251b
Rukojmě za toho Jana Košťála Vašek Slováků, Matěj Mitáčků,
Pavel Košťál, Matouš Gregorů, Vašek Pastýřů, Jan Gregorů, Jan
Dřínka a Václav Brkalů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Košťálů za grunth svůj na místě
otce svého 5 zl. Z toho jest zanecháno Kateřině, dceři
nebošt[íka] Mikuláše Ďatlového do truhlice 3 zl a sirotkům
neboštíka Jiříka Baňaře 2 zl. Ty tři zlaté vydány Kateřině
Mikuláše Ďatlových na díl její.
Letha [15]95 položil Jan Košťálů za grunth 5 zl. Z toho
dáno Kateřině n[ebožtíka] Mikoláše Ďatlového 3 zl a na
s[irotky] Baňaře 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Košťálů za grunth 5 zl.
Ty všecky troje peníze Jíra Košťálů položil.
Téhož letha [15]96 ten grunth měl Jíra Košťálů koupený po
neb[ožtíku] otci svém Janovi Košťálovi za 140 zl a teď jej
zase prodal Matějovi Adamových s půl lánem roli, ze třema
koňmi, vůz, pluh, brány, osení polovici ze štyř honů a skopný
všecko a ovsa pět měřic jemu dáti má za summu 130 zl. Závdanku
dal hned při odevzdávce 10 zl, z toho závdanku dáno Jírovi
Košťálovi 5 zl a Kateřině Ďatlové dáno 3 zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Jiříka Baňaře necháno 2 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské
Tobiáš Oulehlů, Mikoláš Sekerka, Václav Kšticů, Jan Santal,
Jan Pikna S.R.S.N.
A tak týž Macek grunth svůj od letha [15]97 platiti má po
4 zl.
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f 252a
Leta [15]97 položil Macek Adamů za grunt svůj 4 zl. Z toho
dáno ostatních peněz Kateřině Ďatlové 1 zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Baňaře 3 zl.
Leta 1598 položil Macek Adamů za grunt svůj 4 zl na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Macek
Adamů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Macek
Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Macek
Adamů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Macek
Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 1 zl
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Macek
Adamů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Matěj Adamů
prodal grunth s půl lánem roli, s 1 klisnou a půl vozem i
jiným k tomu příslušenstvím Janovi Kuchynkovi za 130 zl.
Závdanku jemu dal 25 zl, ostatek platiti má od letha ut
s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Jan
Skalička, Mikuláš Pecen, Mikuláš Sekerka S.R.S.N.
Jakož náleželo na tomto gruntě Martě, s[irotku] n[ebožtíka]
Jiříka Baňaře, dílu jejího mimo prvnější vybrání 24 zl
22 ½ gr, ty jest prodal Pavel Houdků manžel její Janovi
Kuchynkovi za hotových 5 zl. A tak nebude povinen platiti
nežli po 2 zl až do 13 leth.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan
Kuchynka za g[runt] 2 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka]
Jíry Baňaře.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Kuchynka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Jan Kuchynka
prodal grunt z půl lánem roli, se dvěma konimi, s polovicí
osetím, z vozem, pluhem, bránú a jiným příslušenstvím Pavlovi
Řepovi za summu 130 zl. Závdanku jemu dal 10 zl a pustil jemu,
což zaplaceného měl,
f 252b
totiž 42 zl 22 ½ gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav
Kroměřížský, Václav Kštica, Jíra Řehák, Mikuláš Švehla R.S.N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Pavel Řepa za g[runt] na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Řepa za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Řepa za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře trojích peněz
6 zl.
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Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Řepa prodal grunt
svůj s polouláním roli, s jedním koněm a pluhem vozem, bránú a
jiným příslušenstvím Martinovi Žádalovýmu za summu 130 zl.
Závdanku mu dal 14 zl 15 gr a což Pavel Řepa na tom gruntě
zaplaceného, totiž 45 zl 7 ½ gr měl, ty jest Martinovi
Žádalovýmu pustil, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Šidláků, Mikuláš Mirošovský,
Vašek Kaša a Jíra Hrnčíř SRSN.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Martin
Žádalů na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře za g[runt] 2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Žádalů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře 2 zl.
Letha Páně 1616 za purgkmistra Jana Baňaře manželka Martina
Žádala položila na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baňaře peněz
1 zl 15 gr.
Podle bedlivého vyhledání nachází se, že Dorotě, s[irotku]
n[ebožtíka] Baňaře, náleží ještě dovzíti spravedlnosti
náležité 19 zl 22 ½ gr. Ty jest Macek Zámečník, kterýž tu
Dorotu za manželku měl, prodal purgkmistru a ouřadu velickému
na obec velicskou za hotových peněz 5 zl 3 ½ gr. A tak tu nic
nemá.
Takové peníze budou pokládané obci velicské po 2 zl.
Pusté
f 253a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt ten, jest půl lánu roli sobě
obsahující, po Martinovi Žádalovi Matoušovi Nedošelovi, ujal
čtvrt gruntu s rolím za 16 zl, platiti jej má komu náležeti
bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti
panské a obecní Jakub Soukeník a Jan Bartoněc SRSAN.
Pusté
Letha 1651 za purgkmistra Jana Molera ujal grunt ze štvrt
roli Mikuláš Košťál po Matoušovi Nedošelovi za summu 16 zlm,
platiti jej má komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný
a svobodný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. i obecní
Jan Kunžas, Martin Kaňourek S.R.S.a N.R.
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27 Grunt Pavla Bošáckýho
Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 153 Pavel Bošáckýho koupil jest grunth
z spůl lánem roli a jinými věcmi podle téhož zápisu znějícícho
jemu přidanými po nebožt[íku] Mikulášovi Gregorovým zůstalý za
summu 330 zl.
Na kderúžto summu do letha [15]93 z závdankem a penězi
purkrechtními vyplnil 52 zl a ostatek 278 zl dopláceti zůstává
od letha 1594 při Vánocích osobám zejména těmto:
Item Daňkovi Třískalovému 114 zl. Ty jemu jíti mají pořadně
od téhož letha [15]94 po 8 zl.
Item Mikulášovi Gregorovému vyplacených peněz i z vejdělkem
164 zl. Ta spravedlnost jemu jíti má, když Daniel svou summu
napřed psanou vybere, též po 8 zl.
Rukojmě za dosti tomu učinění Jíra Zuzanových, Jan Morús,
Jakub Žádalů, Mikuláš Čejků, Jan Lacků, Jan Nezdenských, Jíra
Nezdenských, Štefan Porubských a Jan Štefanů R.S.N.
Letha 1594 položil Pavel Bošácký za grunth svůj peněz
purgkrechtních 8 zl. Ty přijal Daněk Třískalů na summu svou
napřed psanou.
f 261b
Letha [15]95 položil Pavel Bošácký za grunth peněz
purgkrecht[ních] 8 zl. Ty sou dány Danielovi Třískalovi.
Letha [15]96 položil Pavel Bošácký Danielovi Třískalovi
6 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Bošácský za grunt svůj Danielovi
Třískalovi 6 zl.
Leta 1598 položil Pavel Bošácký za grunt svůj 6 zl. Ty
přijal Daniel Třískalů.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Pavel
Bošácký za grunt svůj Danielovi Třískalovi 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Pavel
Bošácký Danielovi Třískalovi 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Pavel
Bošácký za gr[unt] jemu 3 zl.
Jakož náleželo Mikulášovi Gregorovýmu na tomto gruntě, jakž
napřed doloženo, mimo 8 zl, kteréž se za dluh jeho na kostel
velický po vybrání peněz Daniele Třískalového vyplniti mají,
ještě summy 156 zl, takové peníze Palko Komarňanský, zeť téhož
Mikule Gregorového, za 1 bečku vína Holomkovi Židu prodal, tak
jakž sou o tom vysvědčili osoby tyto: Jíra Ochlasta, Daniel
Třískal, Jan Mitáčků a Martin Řičice, všickni z Velkej. Stalo
se z dovolením Pavla Bošáckého, držitele toho gruntu.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel
Bošácký za g[runt] Danielovi Třískalovi 4 zl.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Pavel Bošácký
prodal grunt s půl lánem roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem,
s železy, s bránou a jiným hospodářstvím Jírovi Bošáckýmu synu
svému za summu 310 zl. Závdanku dal otci svému 14 zl, ostatek
platiti má od letha ut s[upr]a po 6 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jiřík Ochlasta, Jan Měsíček, Jan Balcar,
Adam Bošácký, Mikuláš Sekerka, Mikuláš Jakšů, Jíra Pecnů,
Martin Rosa S.R.S.A N.
f 262a
A Pavel Bošácký vymínil sobě světničku, starou maštálku a
zadní přístodolek, aby toho do smrti své bez překážky užíval.
Též má jemu Jíra syn jeho osívati 3 hony poloulání,
l v Bozatíně, druhý v Dlouhém poli, třetí v Závodským, však
Pavel Bošácký otec jeho semeno své dávati má.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Bošácký
za grunt Danielovi Třískalovi 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Bošácký za g[runt] Danielovi Třískalovi 6 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala pustil on
Jírovi Bošáckýmu tento grunt na placení po 4 zl.
Jakož náleželo Danielovi Třískalovi na tomto gruntě
předních peněz 53 zl, takový peníze prodal sirotkom
n[ebožtíka] Ondřeje Juračového za hotových 15 zl 26 gr. Takové
peníze těm sirotkom po 4 zl jíti mají.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Srnů
na místě Jíry Bošáckého za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka]
Jana Ondry Juračového 1 zl.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Srnů, náměstek
Jíry Bošáckého, prodal grunt z půl lánem roli, ze 2 koňmi
Martinovi Žádalovému za tu summu, což za něj dopláceti jest,
totiž 208 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 4 zl.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Rosáň, Jíra Janků,
Jíra Bartoňů, Jan Ševců SRSAN.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ondry Juračového 52 zl.
Nápadníkům Holomkovým 156 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin
Žádalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Juračového
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Žádalů
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 1 zl.
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Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky Martin Žádal prodal
grunt svůj s půl lánem roli a jiným k tomu gruntu
příslušenstvím, též ze 2 koňmi, pluhem, vozem, bránú Martinovi
Mlynářovi za summu 205 zl. Závdanku mu dal 4 zl a pustil mu
zaplacených 3 zl, ostatek plaf 262b
titi má pořadně po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Santalů a Pavel Řepa RSN.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky položil Martin Mlynář
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Juračového
peněz 4 zl.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a týž Martin Mlynář
prodal grunt svůj s půl lánem roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem,
bránú a jiným hospodářstvím Václavovi Křižanovému za 208 zl.
Závdanku mu dal 6 zl 15 gr, ostatek platiti má po 4 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Tomášů, Martin
Žádalů, Jíra Kazička a Vítek Zálešák SRS.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Křižanů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 3 zl.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Pavlovi
Baňařovi za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude
po 1 zl. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Jan
Tuřanský a Pavel Šeptal S.R.S.N.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera ujal grunt
Martin Kaňourek ze štvrtí roli po Pavlovi Baňařovi za summu
8 zlm, platiti se má každoročně komu náležeti bude po 1 zlm.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaký povinnosti
J.H.M. i obecní Mikuláš Horák, Václav Procháska S.R.S.a N.R.
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28 Grunt Jíry Ochlasty
Letha Páně 1586 podle regimentu Mikuláše Gregorovýho letha
[15]85 učiněného Jíra Ochlasta koupil jest grunth z spůl lánem
roli, s vobilím jarým i ozimým, koňmi, pluhem, vozem a jinými
věcmi k tomu podle téhož zápisu přidanými po n[ebožtíku]
Bartoňovi Silném zůstalý za summu 220 zl.
Na tu summu závdanku a peněz purkrechtních i s těmi od
Václava Kuchynky, měštěnína Hradce Králova, koupených vyplnil
do letha [15]93 140 zl. A tak ještě dopláceti má za ten grunth
teprv srážejíc sobě peníze skoupené sirot[kům] n[ebožtíka]
Bartoně Silného počnouc letha 1599 při Vánocích po 8 zl –
80 zl.
Rukojmě Jan Klimentů, Pavel Jež, Jan Zoubek, Daniel Buček,
Jan Thomášů, Pavel Pastýř, Václav Felixů, Vaněk Polák, Jan
Hanáček, Janek Baďurů R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jíra Ochlasta za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Bartoně Silného 8 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Ochlastů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Ochlastů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
8 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Ochlastů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Ochlasta za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
6 zl.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Ochlasta za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silného
6 zl.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Ochlasta
prodal grunth s půl lánem roli, se 2 koňmi, s půl vozem
kovaným, s pluhem, železem, bránou, s 4 kusy dobytka svinského
a se 2 ovcemi Matějovi synu svýmu (a přidal jemu 4 hony žita
na Padělku, 2 hony rži na Díle) za summu 200 zl bez závdanku,
platiti má od letha 1605 po 6 zl až se s[irotkům] n[ebožtíka]
Bartoně Silného zaplatí, potom platiti má po 5 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ševčíků, Jan Havranů, Jíra
Bošácký, Ondra Duchků, Lukáš Burian, Jíra Hašaša S.R.S.N.
Jíra Ochlasta vymínil sobě, aby jemu Macek syn jeho
v Závodském poli jedny hony, druhé od předu v Dlúhém poli za
cestou prostřední, v Bozatíně přední hony třetí opravoval [a]
zasíval, však Jíra Ochlasta svý semeno povinen dávati bude.
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Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Barthoně Silných předních peněz
43 zl, placením po 6 zl.
Jírovi Ochlastovi posledních peněz 157 zl, placením po
5 zl, když se sirotkům Barthoně Silných vyplatí.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana
ouředníka tento grunt na placení po 4 zl.
Pustý
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly ujal Zdeňků
Jan ten grundt požár za summu 12 zl, placením po 1 zl po
vyjití tří leth počnouce komuž náležeti bude. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení gr[untu],
povinnosti panské a obecní Václav Zdenek a Jiřík Machula
SRSaN.
Ty všecky peníze na tom gruntě Kateřině, pozůstalé vdově po
n[ebožtíku] Lukášovi Hudcovi náleží.
f 272a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Janovi
Rabáčkovi za summu 6 zl, placení po vyjití tří let komu náleží
po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti
Mikuláš Srnů a Jan Vachoun S.R.S.A N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Rabáček
zemřel, tenž purgkmistr z ouřadem prodali zase ten gr[unt]
s polouláním roli Janovi Buřanskému za summu 6 zl, placení po
vyjití jednoho rokhu po 1 zl. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Pavel
Volfů a Jan Bartonec SRSaN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodali zase ten
grunth s polouláním roli ouřad Janovi Vachúnovému za summu
25 zl, placení ročně po 1 zl. Rukojmové Jan Vachún otec jeho a
Mikuláš Blanařů SRSaN.
A jakož ten grunth od mnoha leth pustej ležel a do důchodův
J.H.M. mnoho zadržáno jest, tehdy po vyjití třech let má
nápadníkům z tohož gruntu 20 zl přijíti a ostatních 5 zl do
důchodův oddati povinnen bude.
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29 Grunt Martina Vodného
Letha Páně 1564 podle zápisu knih starých sirot[čích]
v listu 73 prodán jest grunth po nebožt[íku] Jiříkovi Vodném
zůstalý ze čtvrtí roli a jiným k to[mu] hospodářstvím
náležitým Martinovi, otčímu těch sirot[ků] za summu 200 zl a
vinohrad totiž achtel v Dolní hoře za 50 zl.
Na kderúžto summu od téhož letha do letha [15]78 tenž otčím
těch sirot[ků] vyplnil za ten grunth a vinohrad toto:
Item za grunth vyplnil všeho podle sečtení 142 zl a za
vinohrad týž položil po ta letha 44 zl. A dílu svého, co ještě
na podíl manželky své nedobral, sobě srazil 9 zl 28 gr
1 ½ den. Summa toho vyplnění 195 zl 28 gr 1 ½ den.
A tak ještě dopláceti zůstává za grunth i za vinohrad 54 zl
1 gr 5 ½ den, za každú věc obzvláštně toto:
Item za grunth 48 zl 1 gr 5 ½ den a za vinohrad 6 zl.
Vtom jest tenž Martin Vodný, otčím těch sirotkův, umřel a
manželky své na něm zanechal, za kterýžto grunth a vinohrad,
majíc to vše již zaplaceno býti, jest se všecko zadrželo. Ta
summa náleží Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Vodného,
z toho gruntu i z vinohradu.
Rukojmě za grunth Matěj Hošek a Matěj Hudců R.S.N.
f 281b
Letha Páně 1594 tento svrchu psanej grunth podle regimentu
purgmistra Vaňka Jakšového tento svrchu psanej grunth se vším
příslušenstvím prodán Václavovi Ševci za summu totiž 80 zl, ty
pokládati při Vánocích od letha ut s[upra] po 4 zl. Rukojmě
Vávra Petruželka, Martin Rabáček, Jan Měsíček, Jan Morús
R.S.N.
Letha [15]94 při Vánocích položil Václav Švec 4 zl. Složeny
do truhlice sirotčí.
Ten napřed psaný Vašek položil napřed psaný[m] sirotkům,
kteréž jim na spravedlnost jejich vydány, 22 gr 6 den. A tak
letha [15]95 nebude povinen tenž Vašek ročních peněz položiti,
toliko 3 zl 7 gr 1 den.
Letha [15]95 položil Vašek Švec za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 3 zl 7 gr 1 den.
Letha [15]96 položil Vašek Švec peněz purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Vašek Švec za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Vašek Švec za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Vodných 2 zl.
Téhož leta puštěno jemu od p[ana] Jana Vokouna, aby platil
již rok po roku od leta [15]99 po 3 zl za příčinou, že grunt
velmi pustý ujal.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Vašek
Švec za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného
3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Vašek
Švec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vodného 3 zl.
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Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vašek
Švec za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 1 zl
15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vašek
Švec za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 1 zl
15 gr.
f 282a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Vašek Švec
prodal grunt ze čtvrtí roli Martinovi Hlávkovýmu za summu
100 zl, závdanku jemu dal 12 zl, ostatek platiti má od letha
ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Martin Rabáček, Mikuláš Srnů, Jiřík Ochlasta, Jiřík Švejský
S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Hlávků za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin
Hlávků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného
3 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od
p[ana] ouředníka Martinovi Hlávkovi, aby platil po 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin
Hlávků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodnýho 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin
Hlávků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
Jakož náleželo Václavovi Švecovi na tomto gruntě
vyplacených peněz 35 zl, takové peníze prodal Martinovi
Hlávkovi za hotových 3 zl 26 ½ gr. A tak ten Václav Švec na
tom gruntě nic více jmíti nebude.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky položil Martin Hlávků
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 1 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Martin
Hlávků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného
6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hlávků
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hlávků položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného za 2 leta
4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Hlávků
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného
2 zl. Ty 2 zl jsou vydané do s[tatku] n[ebožtíka] Martina
Vodného.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Martin
Hlávků prodal grunt tento Pavlovi Radějovskýmu za summu 90 zl,
závdanku dal 8 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností
panských i obecních Jan Kuchyňka a Martin Baňařů S.R.S.a N.
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Martin Hlávků vymínil sobě při prodeji, aby na tom gruntě
do štyr leth mohl v jednej obzvláštní světnici zůstávati,
k čemuž týž Pavel Radějovský povolil.
Pusté
f 282b
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového prodali ten
grunt svrchu psanej Jírovi Strumenskému za 18 zl, placení po
1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu,
povinnosti panské a obecní odbejvání Jan Tomášů, Martin Žilků
SRSN.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jíra
Strumenský položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného a
zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jíra Strumenský
položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného a zůstává za
úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jíra Strumenskej
položil s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného a zůstává za
ouřadem 1 zl.
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30 Grunt Kateřiny Šepelkový

f 291a

Ta Kateřina Šepelková výš psaná má grunth, kterýž jest
n[ebožtík] Martin Srnů manžel její se štvrtí roli za 73 zl
koupil.
Na kderýž jest nebožt[ík] a táž Kateřina po smrti je[ho]
56 zl vyplnila a ještě za něj dopláceti 17 zl zůstává. Těch
17 zl ta Kateřina dílu po druhém muži posledním n[ebožtíku]
Janovi Šepelkovi jest sobě srazila a tak ten grunth zouplna
doplacený má.
Leta 1598 Joachym prodal grunt ze čtvrtí roli i z zahrádkou
pod Vinohrádky na místě Kateřiny Šepelkové manželky své
Matějovi Skočovskýmu za summu 40 zl, závdanku jemu dal při
odevzdávce 2 zl a což jemu ještě mimo vzetí závdanku náleželo
38 zl, ty j[es]t Joachym Mackovi Skočovskýmu za hotových 9 zl
15 gr prodal. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu
a povinnosti panské Jan Santal, Dobiáš Oulehla, Václav Mlynář
S.R.S.N.
A tak ten grunt zouplna zaplatil.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Macek Skočovský
prodal grunt ze čtvrtí roli, z zahrádkou pod Rovnými Janovi
Balcarovi a přidal jemu dvoje honce žita pod Hájem a půl honců
v Bozatíně za summu 30 zl peněz hotových. Rukojmě Mikuláš
Šidláků, Mikuláš Pecen S.R.S.N.
A tak ten Jan Balcarů má grunt svůj zaplatcený.
f 291b
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky ouřad prodali požár ze
čtvrtí roli, z roubanicí a zahrádkú [ve] Vinohrádcích Jírovi
Tomášovýmu za summu 25 zl bez závdanku, platiti má od letha
1617 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Klimek
Bednář, Martin Hlávků SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Tomášů položil
za grunt peněz prvních 2 zl. Ty jsou vydány Václavovi Křížovi
Nivnickýmu do Polehradic.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Tomášů
položil za gr[unt] Václavovi Křížovi ut s[upr]a 2 zl.
Letha 1618 svrchu psaného Jíra Tomášů prodal ten grunt se
čtvrtí roli Janovi Bačanému za 21 zl bez závdanku, platiti má
ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě
Mikuláš Rabáček a Mikuláš Jakšů SRSaN.
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Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Eva, vdova
pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Bačaným, prodala tento grunt
zase Vaňkovi Ondrových za summu 31 zl, závdanku jí dal 6 zl a
platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan
Thomášů a Jíra Čejků S.R.S.a N.
Pusté
Letha 1632 za purgmistra Jíry Čajky prodán jest ten gr[unt]
se čt[vrtí] roli Jakubovi Soukeníkovi za s[umm]u 12 zl bez
závdanku, placením po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Hrnčíř a Jíra Hroša S.R.S.N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Jakub Soukeník
položil za gr[unt] svůj, ty přijal Pavel Tomášů 1 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jakub Soukeník
položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijal Pavel Tomášů.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jakub
Soukeník položil za gr[unt] svůj peněz ročních, ten přijala
Dorota Tomášová 1 zl.
f 292a
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jakub Soukeník
položil a ten přijala Dorotha Tomášová 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jakub Soukeník
prodal ten grunt svůj i ze čtvrtí roli Bartošovi Kleinovi za
summu 24 zl, závdanku dal 5 zl, ostatní summy platiti povinen
bude ročně po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za
dílo a placení i povinnosti panské i obecní Řehoř Šrek, Jakub
Soukeník SRSaN.
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31 Grunt Kuby Němcové[ho]

f 301a

Letha Páně 1586 podle regimentu letha [15]85 za purgmistra
Mikuláše Gregorova Jakub výš psaný koupil jest grunth po
n[ebožtíku] Martinovi Mikloškovému zůstalý za 69 zl.
Závdanku na tu summu položil 2 zl a mimo ten závdanek peněz
purkrechtních do letha [15]93 vyplnil 15 zl 15 gr a zadržel do
téhož letha 6 zl 15 gr. A mimo ty položené a zadržalé peníze
ještě dopláceti zůstává s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Plevy,
totiž Jírovi od letha [15]94 při Vánocích 45 zl po 4 zl.
Rukojmě za dosti tomu učinění a toho gruntu placení i jinou
povinnost Jan Žobský, Pavel Jež, Martin Škopů a Martin
Slavkovský z Javorníka R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Kuba Němců za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Kuba Němců za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Kuba Němců za grunth 4 zl.
Leta 1598 Kuba Němců prodal grunt ze čtvrtí roli Ondrovi
Bytčanskýmu za summu 50 zl bez závdanku a Ondra Bytčanský zase
jej prodal Petrovi Štyrletýmu za summu 70 zl. Závdanku jemu
položil při odevzdávce 3 zl, ostatek platiti má od leta [15]98
po 3 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti
panské Macek Skočovský, Tomáš Kujů, Jan Krocín S.R.S.N.
f 301b
Leta [15]98 položil Petr Čtyrletý peněz ročních na
s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy za grunt svůj 3 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Petr
Čtyrletý za g[runt] svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy
3 zl.
A jakož Kubovi Němcovýmu náleželo na tomto gruntě summy
29 zl 15 gr, takové peníze prodal Petrovi Čtyrletýmu za
hotových 5 zl. A tak Kuba na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Petr
Čtyrletý za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Petr
Čtyrletý za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Petr
Čtyrletý za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy
3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Petr
Čtyrletý za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy
3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Petr
Čtyrletý za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Plevy
3 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jírovi, s[irotku]
n[ebožtíka] Matěje Plevy, ještě summy 16 ½ zl, takové peníze
prodal Petrovi Čtyrletýmu za hotových peněz 1 zl 15 gr. A tak
Petr Čtyrletý má grunt svůj zaplacený.
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Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi pozůstalý
po neb[ožtíku] Ondrovi Byčanským, kterýž týž Ondra od Petra
Čtyrletého za 1 zl 15 gr hotových koupenej a zaplacenej měl,
Jírovi Košťálovi za 40 zl bez závdanku, platiti má při každých
Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel
Eliášů, Jíra Kozičků S.R.S.A N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a starší
prodali ten grunt se čtvrtí roli Martinovi, synu n[ebožtíka]
Václava Kšticového, za 10 zl bez závdanku, platiti má počna
letha 1620 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě
Jíra Tomášů a Mikuláš Santal SRSAN.
Pusté
f 302a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho a jinších osob
k němu přidaných prodal ouřad velický ze čtvrtí roli grunt
Janovi Bačanému, totiž požár, bez závdanku v summě 12 zl,
placení rok po roku po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a opravy gruntu a povinností vrchnosti
odbejvání i obecní Jan Kolář, Mikoláš Švajský S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Bačanej prodal
grunt se čtvrtí roli Janovi Molerovi za summu 12 zl, placení
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za
placení gruntu, povinnosti panské a obecní Jan Pešek a Pavel
Dermíšek SRSAN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil za gr[unt]
svůj Jan Moler obci velický 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jan Moler položil
za grunt peněz ročních 15 gr. Ten přijala obec velická.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Moler
položil obci velické peněz ročních 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Moler
prodal ten grunt zase ze čtvrtí roli Gregorovi Šrekovi za
summu 23 zl, závdanku dal, kteréž Jan Moler přijal 3 zl,
placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Matěj Brodský a Jakub
Hřivňák SRSaN.
f 302b
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Gregor Šrek
položil peněz ročních za rok 1647 1 zl. Ten přijal Jan Moler.
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Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Gregor Šrek
prodal jest ten grunt ut supra z jednou čtvrtí roli Pavlovi
Vizovskému za summu 23 zl, závdanku dal, kterýž Gregor Šrek
přijal 1 ½ zl a 4 zl, kteréž Gregor vyplatil, ty jest Pavlovi
pustil. A tak bude míti na tom gruntě zaplaceného 4 zl,
platiti ostatní summu má každoročně po 1 zl. Rukojmě za opravu
grunthu, placení povinnosti všelijaké J.H.M. i obci Jakub
Hřivnáč a Zachariáš Landecký S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky po zhoření ujal týž grunt Martin
Švajský za summu 23 zl bez závdanku, platiti má každoročně po
1 zl komu náležeti budou. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Pivků a
Zachariáš Landecský SRSN.
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32 Drunt Daniele Bučka

f 311a

Letha Páně 1594 ve čtvrtek před s[va]tou Maří Magdalenou
mezi Danielem Bučkem jedné a Janem Morúsem strany druhé stala
se z jistým dovolením pana Jana Šponara z Blinsdorfu,
ouředníka strážnického, smlouva o místo po shoření bez roli
pusté a kus roli nad vinohrady ležící od gruntu Daniele Bučka
k gruntu Jana Morúsa přikoupené celá a dokonalá, a to taková,
že jest tenž Daniel Buček od gruntu svého místo pro zlepšení
gruntu druhého Janovi Morúsovi za hotových 2 zl však na tento
spůsob prodal, aby ten Jan každého platu při s[vaté]m Jiří a
při s[vaté]m Václavu ku pomoci Jeho Mi[l]osti Pánu témuž
Danielovi po 4 gr a žita lazebnickýho ½ čt[vrti] mu aby
vykonával.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Daniel Buček
prodal čtvrt roli a Jan Morús grunt s druhou čtvrtí roli, jakž
nahoře o tom dotčeno, a tak již půl lánu spojeno bude, Jírovi
Ševčíkovi za summu 14 zl, závdanku dal Danielovi Bučkovi 6 zl,
ostatek platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Martin Rabáček.
Z toho gruntu náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Morousa předních peněz 2 zl.
Danielovi Bučkovi 6 zl.
f 311b
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Jíra Ševčík za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Morousa 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Ševčík za g[runt] 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Morousa ostatní 1 zl a Danielovi Bučkovi dáno 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Ševčík za g[runt] Danielovi Bučkovi 2 zl. Ty zůstávají při
ouřadu, ty sou jemu vydány.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Ševčík za g[runt] Danielovi Bučkovi 3 zl.
A tak grunth svůj zouplna a docela zaplatil.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali požár s půl lánem roli, z jednou krávou, svinského
dobytka 2, pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Ševčíkovi, Janovi
Baňařovýmu, zeti téhož neb[ožtíka] Jíry Ševčíka, za summu
100 zl. Závdanku dal 8 zl, přijal jej purgmistr na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Ševčíka, ostatek platiti má při každých
Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan
Hlávků, Jíra Okénko, Jíra Trnka, Pavel Větrů S.R.S.A N.
Skoupil od Lukáše Ondřejových z Souchova, což jemu na díl
Anny manželky jeho, dceři nebo[žtíka] Jíry Ševčíka, náleželo
41 zl 7 ½ gr za hotových 7 zl. A tak tu ten Lukáš ut s[upr]a
nic více nemá.
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Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil za
g[runt] Jan Baňař na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 1 zl.
Za tento grunt placení jest dále podle tohoto za tou
příčinou, že jest spolčen.
Pusté
f 312a
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho jednu čtvrt
roli ujal po neboštíkovi Janovi Baňařovi Jiřík Cibina, kteráž
jemu podle nápadu příslušející jemu, takže dobrovolně Jan
Baňař, co jemu vedle register přináleží, připisuje a daruje. A
tak ho má za zaplacený. Odevzdán za volný [a] svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání
Jan Švehla, Jan Bílej S.R.S.N.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jiřík Cibina
zemřel, tehdy ten grunt ze čtvrtí roli [prodán] Matějovi
Brodskému za summu 12 zl bez závdanku, placení po 1 zl.
Od[evzdán]. Rukojmě Gregor Šrek a Adam Mladík SRSaN.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil Matěj
Landecký grundt ze čtvrtí roli po Matěji Brodském za summu
12 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a
obecní Jan Hroš a Pavel Obětkovskej S.R.S.a N.R.
Letha páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Vácslav Pivků zemrouc zanechal svůj
grunt, po smrti jeho ujímá týž grunt Jíra Pivků za summu
12 zl, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti
panské i obecní Mikuláš Čajka a Martin Drahotuský SRSN.
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f 321a
33 Grunt Jana Morúsa
Letha Páně 1579 podle zápisu knih starých sirot[čích]
v listu 104 Jan výš psaný má grunth svůj koupený za summu
80 zl.
Na kderýž jest Zuzanna manželka jeho i on sám přiženíce se
k ní vyplnil 65 zl 14 gr 5 ½ den a ještě za něj dopláceti
zůstává 14 zl 15 gr 1 ½ den. Ty všecky za ním zadržalé
zůstávají a sirot[kům] nebožt[íka] Martina Morúsa náležejí.
Rukojmě Vítek Lazebník, Lukáš Košťál, Pavel Zelený, Jan
Žobskej, Jan Ďatlů R.S.A.N.
A mimo nadepsaný grunth tenž Jan Morús přikoupil jest sobě
místo po shoření pusté od Daniele Bučka za 2 zl, z kteréhož ku
pomoci tomu Danielovi Bučkovi dvojího platu při s[vaté]m Jiří
4 gr a při s[vaté]m Václavě též 4 gr a žita lazebnického
½ čt[vrti] dávati a trojí robotu lesní vykonávati, jakž
v těchto knihách v listu 311 položeno, má.
Letha [15]94 položil Martin(!) Morús peněz ročních za
grunth, což od nápadníkův toho statku skoupil, jakž se o tom
v knihách sirotčích obšírněji najde zapsáno, 7 zl 15 gr.
Téhož letha ut s[upra] položil Jan Morús peněz hotových
zasedělých za grunth svůj ostatních 7 zl 1 ½ den. Ty jsou
složeny do truhlice sirotčí.
A tak má grunth svůj zouplna zaplacenej.
f 321b
Leta [15]97 Jan Mores(!) prodal grunt svůj ze čtvrtí roli,
též z druhý[m] sedlištěm i jiným vším k tomu příslušenstvím
Jírovi Ševčíkovi za summu 100 zl. Závdanku při odevzdávce
položil Jíra Ševčíků témuž Marysovi(!) 10 zl a ostatek platiti
má od leta [15]97 po 5 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu
i povinnosti panské Martin Pavla Jakšových, Mikoláš
Žídlíkových, Martin Rabáček, Petr Čtyrletý, Jan Duchkových,
Matěj Karas S.R.S.A.N.
Téhož leta [15]97 položil Jíra Ševčík za grunt svůj 5 zl.
Ty přijal Jan Mores.
Leta 1598 položil Jíra Ševčík za grunt svůj 5 zl. Ty přijal
Jan Mores.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Jíra Ševčík
zkoupil sám na sobě na tomto gruntě od Jana Moryse summy 49 zl
za hotových peněz 13 zl 22 ½ gr a na gruntě Jana Hafrova
Cigánka ostatek odvedl témuž Janovi Moresovi 31 zl. Ty jak
jemu přijdou, při tom gruntě Jana Hafrova se spravíš.
A tak Jíra Ševčík má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.
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Letha 1606 za purgkmistra Daniele Třískala podle rozdílu
statku n[ebožtíka] Jíry Ševčíka Jan Baňař ujal grunt v summě
100 zl. Z toho sobě srazil dílu svého na témž gruntě 15 zl
7 ½ gr a skoupil od Lukáše Ondřejových z Souchova, což se jemu
na díl Anny manželky jeho, dcery n[ebožtíka] Jíry Ševčíka,
dostalo 41 zl 7 ½ gr, zůstává ještě dopláceti 43 zl 15 gr,
placením po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan
Hlávků, Jíra Okénko, Jura Trnků, Pavel Větrů S.R.S.A N.
Téhož letha položil Jan Baňař závdanku za grunt svůj na
sirotky Jíry Ševčíka 8 zl.
f 322a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Baňař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Baňař
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Baňař za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Baňař za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka čtverých peněz
po 2 zl – 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistrovství svého Jan Baňař položil
za ty dva grunty peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka
3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře týž Jan Baňař položil
za ty dva grunty peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka
za 2 letha 8 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Baňař položil
za dva grunty na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 4 zl.
Pusté
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švajskýho Václav Pivků
ten grunt požár ze čtvrtí ujal s rolí a má jej odevzdaný za
zaplacený sobě. Rukojmě za stavení gruntu, odbejvání
povinnosti panské a obecní Jan Tomášů, Jan Vachoun SRSN.

86
f 331a
34 Grunt Pavla Šidlákové[ho]
Letha 1593 podle zápisu knih starých purkrechtních v listu
108 Pavel Šidláků koupil jest grunth po n[ebožtíku] Janovi
Šidlákovi otci svém, za summu 150 zl.
I nachází se, že jest s poraženým podílem svým a penězi
purkrechtními vyplnil do letha [15]93 53 zl 6 gr a ještě
dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích bratřím a
sestře své, tak jakž v registřích sirotčích nových položeno
jest, 96 zl, a to takto:
Item Martinovi 27 zl 6 gr.
Item Jírovi 47 zl 6 gr.
Item Kateřině 22 zl 12 gr.
Tu summu má platiti od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl.
Z těch peněz ročních přijde na ty štyri napřed psané nápadníky
každého letha po 1 zl 15 gr. Ten Jíra umřel a sirot[ků] po
sobě, kteříž do register sirot[čích] zapsáni jsou, zanechal.
Rukojmě Vašek Havranů, Jan Měsíček, Jan Miklů, Jan Šubelů,
Kašpar Nedvěd a Jan Havranů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Pavel Šidláků za grunth svůj peněz
purgkrechtních 6 zl. Z toho vydáno Martinovi, Jírovi a
Kateřině každému po 1 zl 15 gr a sirotkům nebožt[íka] Jíry
Šidlákového položeno do truhlice 1 zl 15 gr.
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Letha [15]95 položil Pavel Šidláků za grunth peněz
purgkrecht[ních] 6 zl. Z toho dáno Martinovi 2 zl, Kateřině
dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákového 2 zl.
Letha 1596 Pavel napřed psaný umřel, grunt po něm zůstalý
z půl lánem roli, se třema koňmi, vozy, pluhem, bránami, osení
ozimé i jařní, z štěpnicí, jatkou, náčením cínovým i jiným
hospodářstvím a nářadím sedlským, též i z dobytkem hovězím,
ovcemi a svinmi prodán týž grunth Kateřině, manželce pozůstalé
po tomž nebožt[íku] Pavlovi Šidlákovi, za summu 200 zl. Místo
závdanku sobě díl svůj, což jí na tom gruntě náleželo, srazila
57 zl 18 gr a tak ještě dopláceti zůstává za týž grunth svůj
142 zl 18 gr. Ty pokládati má od letha [15]96 při Vánocích
pořadně po 6 zl až do vyplnění summy svrchu psané. Rukojmě za
placení, opravu gruntu i povinnosti panské též placení zejména
tito: Daniel Třískalů, Vaněk Drahotuský, Jíra Nezdenských,
Mikoláš Škutlů, Matěj Kozub z Nezdenic S.R.S.N.
Lukáš Jíry Šturmových, kterejž sobě Kateřinu nahoře psanou
pojal za manželku, na ten kup vstoupil a jej platiti bude.
Letha [15]96 položil Lukáš Šturmů za grunth 6 zl.
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Leta [15]97 prodán grunt od dole psaného Lukáše Šturma
z půl lánem rolím i jiným k tomu gruntu příslušenst[vím]
Mikolášovi Šidlákovému za summu 160 zl. Závdanku týž Mikoláš
Šidlák hned při odevzdávce položil Lukášovi Šturmovi 12 zl a
ostatek platiti má pořadně od leta [15]97 po 6 zl. Rukojmě Jan
Bílků, Janek Talajů, Jan Matěje Mitáčka, Jura Karas, Šimon
Mozolů S.R.S.N.
Téhož leta položil Mikoláš Šidláků ročních peněz 6 zl.
Z toho dáno Martinovi 2 zl, Kateřině 2 zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Šidlákového 2 zl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Šidláků za grunt svůj 6 zl.
Z toho dáno Martinovi bratru jeho 2 zl, Kateřině sestře jeho
též dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákového
zanecháno 2 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil
Mikuláš Šidláků za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Martinovi
bratru jeho 2 zl, Kateřině sestře jeho též dáno 2 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákového zanecháno 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákového položil
Mikuláš Šidláků za grunt 6 zl. Z toho dáno Martinovi bratru
jeho 2 zl, Kateřině sestře jeho též dáno 2 zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Šidlákového zanecháno 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Šidláků za grunt 6 zl. Z toho dáno Martinovi bratru jeho 2 zl,
Kateřině sestře jeho též 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry
Šidlákova zanecháno 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Šidláků za grunt] 3 zl. Z toho dáno Martinovi bratru jeho
1 zl, Kateřině sestře jeho též 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka]
Jíry Šidláka zanecháno 1 zl.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil on za
grunt 6 zl. Z toho dáno Martinovi Šidlákovi bratru jeho 2 zl,
Kateřině sestře jeho též dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka]
Jíry Šidláka zanecháno v truhlici 2 zl. Ty 2 zl Kateřininy sou
dány na sirotky její do truhlice sirotčí.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Mikuláš Šidlák za g[runt] 6 zl. Z toho dáno Martinovi
Šidlákovi bratru jeho 2 zl a na s[irotky] Kateřiny sestry jeho
do truhlice dáno 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] zanecháno též
2 zl, jsou dány do Senice.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana
ouředníka tento grunt na placení po 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Šidlák za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Martinovi 15 gr, na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka dáno 15 gr a na dítky
Kateřininy do Senice při ouřadu zuostává 15 gr, jsou dány do
truhlice sirotčí.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Šidlák za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Šidláka 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
1 zl a na dítky Kateřininy do Senice 1 zl, dán jest do
truhlice sirotčí.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Šidlák za gr[unt] 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Šidláka 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
1 zl a na dítky Kateřininy do Senice 1 zl, dán jest do
truhlice sirotčí.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš
Šidláků za 4 leta po 2 zl – 8 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Šidláka 2 zl 20 gr a na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Šidláka též dáno 2 zl 20 gr a na dítky
Kateřininy do Senice 2 zl 20 gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šidláků
položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Šidláka 1 zl 10 gr, na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Šidláka 1 zl 10 gr, na dítky Kateřiny do Senice 1 zl
10 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šidláků
položil za grunt peněz ročních za 2 leta 3 zl. Z toho dáno na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 1 zl, na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Šdidláka 1 zl a na dítky Kateřininy do
Senice 1 zl.
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Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Šidláků
položil za grunt 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Jíry Šidláka 1 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka
1 zl a na dítky Kateřininy do Senice 1 zl.
Pusté
Letha 1631 za purgkmistra Jíry Machule týž purgkmistr a
starší prodali ten požár s půl lánem roli i s jiným k němu
přináležejícím příslušenstvím Mikulášovi Holbařovi za s[umm]u
44 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Zvedinosa, Mikuláš Krupice a
Pavel Dermíšek S.R.S.a N.
Leta 1635 za purgkmistra Václava Pivkového Pavel Baňař ten
grunt od Mikuláše Holbaře, tak jak ho sám jměl koupenej od
ouřadu svrchu psaného za summu 44 zl bez závdanku, placení po
1 zl ročně komu náležeti bude. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě
za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan
Tomášů, Václav Pivků SRSN.
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Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Pavel Baňař
položil za gr[unt] svůj, ten přijal Jan Pivka na místě Zuzany
manželky svej po Mikulášovi Šidlákovi 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Baňař
položil, ten přijali Jan Halíček, Jan Pivků a Václav Šidláků,
totiž 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Baňař
položil, ten přijali Jan Halíček, Jan Pivků a Václav Šidláků
1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Baňař
položil za rok 1646 1 zl. Ten přijali Jan Halíček, Jan Pivků a
Václav Šidláků.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Pavel Baňař
položil ročních peněz Janovi Pivkovi, Václavovi Šidlákovi a
Anně Halíčkové 1 zl.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jan Hroše Jan Vojtků, zeť Pavla Baňaře, ujal čtvrt
roli za summu 22 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu
náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě
za placení povinnosti panské i obecní Martin Zdeněk a Jíra
Švehla SRSN.
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35 Grunt Jana Krejčího

f 341a

Letha Páně 1585 podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 46 tenž Jan výš psaný koupil jest
podsedek a půl sklepu pod ním, jakž v starých knihách mimo
těch prostředních obzvláštní zápis v listu 8 ukazuje, za
40 zl.
I nachází se, že jest od téhož kupu svého až do letha
[15]93 za ten grunth Jan Krejčí vyplnil 17 zl a ještě za něj
dopláceti zůstává od letha [15]94 23 zl. Ta summa náleží
osobám těmto:
Item Jírovi Baťovi 10 zl. Ty jemu jíti mají od letha [15]94
při Vánocích po 2 zl.
A sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Juráně do Javorníka též
náleží po vybrání spravedlnosti Jíry Baťové[ho] 13 zl. Ty jim
jíti mají též po 2 zl.
Rukojmě poněvadž předešlí zemřeli, tyto nové při spravování
rejster zastaví.
Letha [15]94 položil Jan Krejčířů za grunth svůj peněz
purgkrechtních 2 zl. Ty sou vydány manželce Jíry Baťového a
ona je obrátila na panské poplatky.
Letha [15]95 položil Jan Krejčířů za grunth peněz
purgkrecht[ních] 2 zl. Ty sou dány Jírovi Baťovi. Ten Jíra
umřel, spravedlnost ještě 6 zl na děti jeho připadla.
Letha [15]96 položil Jan Krejčí za grunth svůj peněz
purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Krejčí za grunt svůj peněz
purgkrecht[ních] 2 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baťového.
f 341b
Leta 1598 položil za grunt svůj Jan Krejčí na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Baťového ostatních peněz 2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Krejčí za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Baťového
2 zl. Ty zůstávají při ouřadu a náleží s[irotkům] n[ebožtíka]
Jana Juráně do Javorníka, jsou na ty sirotky vydané.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Remšík na místě Jana Krejčího za grunt na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Juráně do Javorníka 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Remšík za gtr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně do
Javorníka 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položila Běta
Remšíková za g[runt] za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Juráně 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Běta Remšíková
prodala podsedek Martinovi Kašpárkovému za 40 zl, závdanku jí
dal 2 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
1 zl, až se Anně Zálešíčce vyplní, potom po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Petr Štyrletý, Jan Oulehle S.R.S.N.
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Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin
Kašpárků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně
(neuvedeno).
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin
Kašpárků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin
Kašpárků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně 1 zl
Ten přijala Kateřina, dcera neb[ožtíka] Jana Juráně na díl
svůj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin
Kašpárků na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně 1 zl. Zůstává
při ouřadu, vydán jest Kateřině, dceři n[ebožtíka] Juráně.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Martin
Kašpárků trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně za
grunt svůj, totiž 3 zl. Z toho dáno Kateřině, dceři
n[ebožtíka] Jana Juráně 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kašpárků
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně 1 zl.
Ten 1 zl dán jest Zuzanně, dceři n[ebožtíka] Jana Juráně
z milosti, nebo ona sirotek zběhlá jest a spravedlnost její
Jeho [Mil]osti Pánu náleží.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Kašpárků
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Juráně za
2 leta 2 zl.
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Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Kašpárků
položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Krejčího 1 zl.
Tolikéž ten Martin Kašpárků dal Bětě, dceři n[ebožtíka]
Jana Krejčího, peněz za ten grunt položený 1 zl.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali ten svrchu psaný podsedek Janovi Nedošelovi
za summu 2 zl, placení po vyjití tří let Mikulášovi Babirádovi
po 15 gr. Jest odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti Jan Zálešák a Jíra Vyhalovský SRSN.
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36 Grunt Petra Duspivy
Ten Petr výš psaný má grunth svůj podle zápisu knih starých
prostředních purkrechtních v listu 66 za summu 60 zl koupený.
Kterýž jest z penězi, což na něm od mateře manželky své
koupil, zouplna zaplatil a tak za něj žádnému nic více povinen
není.
Leta 1598 Petr Duspiva prodal grunt svůj Ondrovi
Bytčanskýmu za summu 40 zl bez závdanku, platiti má od leta
[15]99 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě
Jura Ševčíků, Mikuoláš Jakšů a Jan Duchků S.R.S.N.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Ondra
Bytčanský za grunt svůj Petrovi Duspivovi 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Ondra
Byčanský Petrovi Duspivovi 3 zl.
Petr Duspivo majíce na tomto gruntě spravedlnosti své mimo
vyzdvižení ještě 34 zl, ty jest prodal Jírovi Barvínkovi za
8 ½ zl. A tak tu nic nemá.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Ondra
Byčanský za gr[unt] Jírovi Barvínkovi na peníze skoupené 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Ondra
Byčanský za g[runt] Jírovi Barvínkovi 1 zl 15 gr.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodal podsedek svůj
Thomášovi Hrnčířovi za summu 40 zl, závdanku jemu dal při
odevzdávce 3 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Lukášů, Vávra
Drahotouský, Ondra Byčanský, Ondra Duchků S.R.S.A N.
f 351b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Thomáš
Hrnčíř Jírovi Barvínkovi za grunt 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Tomáš
Hrnčíř Jírovi Barvínkovi za g[runt] 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Tomáš
Hrnčíř na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za grunt 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Tomáš
Hrnčíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Tomáš Hrnčíř položil
[na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za grunt peněz
ročních 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Tomáš Hrnčíř položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za 3 leta
9 zl.
Pusté
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Letha 1633 za purgmistra Jíry Čejky prodán jest ten
podsedek požár Matyášovi Miklovi za s[umm]u 10 zl bez
závdanku, placením po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vácslav Šavara a Mikuláš Doubek S.R.S.N.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil Mikuláš
Juřík grunt ze štvrt roli od Tomáše Hrnčíře za summu 12 zlm,
platiti má po vyjití 3 leth po 1 zlm až do vyplnění summy.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a
obecní Pavel Baňař a Jan Silnej S.R.S.a N.R.
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37 Grunt Jana Zigy
Ten Jan má půl podsedku, kterýž jest od něho vystaven a měl
jej zaplacený a nyní zase k spuštění pro obstávku pro Kašpara
Křtěnce z města Strážnice přišel. A tak až posavad od mnoha
leth pustý a zbořený toliko samo místo zůstává.
Pusté
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38 Grunt Matěje Skočovské[ho]

f 371a

Ten Matěj výš psaný má grunth letha [15]94 od Vaška
Pastejřova podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 134 za 46 zl koupený.
Na tu summu závdanku položil Vaškovi Pastejřovu 3 zl a
ostatek 43 zl náleží osobám níže psaným dopláceti, a to takto:
Item Barboře, sirotku n[ebožtíka] Jana Gregorového podle
kšaftu n[ebožtíka] Mikuláše Gregorového strejce jejího
učiněného náleží 6 zl. Ty jí mají jíti od letha [15]94 při
Vánocích pořadně po 3 zl.
Item Ondrovi Dotkovi po vybrání spravedlnosti Barboře vejš
psané náleží jemu 6 zl.
A ostatek 31 zl náleží Vaškovi Pastýřovému. Ty jemu jíti
mají po vybrání napřed psaných osob po 3 zl.
Rukojmě Martin Prachař, Adam Hranický a Mikuláš Kaše R.S.N.
Letha [15]94 položil Macek Skočovský za grunth 3 zl.
Složeny ty peníze do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 prodán grunth nahoře psaný i z rolí k němu
náležité Jakubovi Jihlavskýmu za summu 66 zl, závdanku položil
týž Jihlavský 3 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 po
3 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Petr
Štyřletej, Tomáš Ležakujů S.R.S.N.
f 371b
Téhož letha [15]96 položil Jakub Jihlavský roční peníze
3 zl. Ty sou dány Ondrovi Dotkovi.
Téhož letha [15]96 majíc Macek Skočovský od Vaška
Pastejřovýho 31 zl koupenej na tom gruntě, ty jest Jakubovi
Jihlavskýmu podstavil. A když se týž Jihlavský s Mackem
Skočovským o ty koupené peníze srovná, tehdy nebude povinnen
za grunth svůj toliko letha [15]97 tři zlatý položiti. A když
se položí, bude jmíti grunth svůj zaplacenej.
Jakož jest Macek Skočovský koupené peníze i to, což na tom
gruntě vyplaceno měl, Jakubovi Skočovskýmu půjčíc jemu na
roční peníze 3 zl do Vánoc letha [15]96 půjčil na takový
spůsob, jestliže týž Skočovský takové 3 zl při jmenovaném čase
nepoloží a Jihlavský je za něho dáti musel, tehdy aby ta
všecka summa jemu náležitá na toho Jihlavského připadla. Tenž
Macek Skočovský se nepostavil, pročež on o svou spravedlnost
přišel a tak ta summa na Jakuba Jihlavského připadla.
Leta [15]97 Jakub Jihlavský prodal grunt z rolí Martinovi
Dotkovi z tím se vším, což k němu přináleží, za hotových peněz
9 zl. A tak má grunt svůj zaplatcený a nezávadný, kromě
bratřím svým povinen bude vyplniti 4 zl. Rukoj[mě] za
povinnosti panské a opravu gruntu Jíra Jež, Jíra Řičice
S.R.S.A.N.
Takové peníze 4 zl vejš psané j[es]t bratřím svým zúplna
vyplnil. Zaplatcený j[es]t.
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Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Martin Dotků
prodal podsedek ut s[upra] Jírovi Štěpánovému za summu 40 zl,
závdanku jemu dal 2 zl a odvedl jemu na gruntě, kterýž jemu
prodal a sou jemu vypsány 35 zl 15 gr. Zůstává ještě tomu
Martinovi Dotkovi doplatiti 2 zl 15 gr, placením od leta 1600
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek
Skočovský, Vaněk Petrů S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Štěpánů
prodal podsedek Martinovi Hrnčířovi za summu 40 zl bez
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Václav Kšticů, Mikuláš Škarka,
Václav Slovák.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Martin
Hrnčíř za grunt Martinovi Dotkovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Hrnčíř za g[runt] Martinovi Dotkovi ostatní 15 gr.
Váíce položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Hrnčíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin
Hrnčíř za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového
2 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Martin Hrnčíř
prodal podsedek požár ut s[upr]a Lazarovi Židu, Pinkusčinému
synu, za summu 40 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti
má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Koža, Martin Hrnčíř S.R.S.A N.
Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala prodán grunt,
z kderého Lazar Pinkusčin Žid ušel, Jírovi Ježovi za summu
38 zl bez závdanku, platiti má každýho roku po 2 zl. Odevzdán
za volné a svobodné. Rukojmě Jan Pikna, Jan Lukášů.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Jež
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Jež
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Jež za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánovýho 1 zl.
f 372b
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Jež za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového štverých
peněz 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Jež položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového 2 zl.
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Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Jež položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového za 2 leta
4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Jež položil
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Štěpánového 2 zl.
Pusté
Letha 1638 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a
ouřad prodali grunt svrchu psanej Pavlovi Šebestovi za 12 zl,
placení po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný. Rukojmě
za placení gr[untu], povinnosti panské a obecní Jan Baňař, Jan
Kovář SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Pavel
Šebestových, ten přijal Martin Jež z dědiny Louky 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel
Šebestových položil, ten přijal Martin Jež z dědiny Louky
1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Šebesta
prodal ten grunt z rolí k němu přináležející Jáchymovi
Štancovi za 15 zl, závdanku dal 5 zl, placení po 1 zl.
Od[evzdán]. Rukojmě Jakub Hřivnák a Jiřík Strumenský SRSaN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jáchym
Štanc za rok 1646 1 zl. Takový zůstává za ouřadem měst[ečka]
Velkej.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúňa položil Jáchym
Štancl(!) ročních peněz 1 zl. Takový zůstává za ouřadem
měst[ečka] Velkej.
f 373a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt z čtvrtí roli
Janovi Jozefovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti má
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan
Jurčík a Martin Trebula SRSN.
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39 Grunt Martina Blanařového

f 381a

Ten Martin Blanařů má grunth svůj podle zápisu kněh starých
purkrechtních v listu 214 od Matouše Gregorového za 60 zl
koupený.
Kterýž jest letha [15]87 doplatil a tak má jej zouplna
zaplacený.
Leta [15]97 prodán grunt po n[ebožtíku] Martinovi Blanařovi
Danielovi Blanařovému z 1 roubanicí, kteráž leží vedle drah na
kostelem, za summu 30 zl a platiti jej má od leta [15]98 po
2 zl. Rukojmě Jura Ševčíků, Florián Blanařů S.R.S.N.
Leta [15]98 Daniel Blanařů prodal podsedek ut s[upr]a
z roubanicí vedle drah, z loukou a rolí na Podsedcích a jinejm
k tomu příslušenstvím od starodávna Martinovi Rabáčkovi,
kderejž týž Martin Rabáček Mikolášovi synu svému koupil a jej
jemu oddal, za 30 zl. Závdanku položil Martin Rabáček na místě
syna svého 2 zl, ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Blanařového jinak Trkvy místo peněz ročních. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i
povinnosti panské Jan Větrů, Jan Tomášů, Tomáš Kujů S.R.S.N.
Platiti má tu summu od leta [15]99 Mikuoláš, syn Rabáčků po
2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Rabáčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Rabáčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
jinak Trkvy 1 zl.
f 381b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Mikuláš Rabáčků
tento grunt svůj se čtvrtí roli Martinovi otci svému pustil i
s tím se vším, což na něm 5 zl zaplacených měl, toliko aby jej
sobě doplatil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě napřed
psaní.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin
Rabáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
jinak Trkvy 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Rabáček za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanře
jinak Trkvy 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Martin
Rabáček za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
jinak Trkvy 2 zl.

99
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali podsedek požár ut s[upr]a z rolí i z roubanicemi a
jiným k němu příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíku]
Martinovi Rabáčkovi, Janovi synu jeho za 70 zl. Závdanku dal
3 zl, ty přijala Barbora, manželka Ondry Rabáčkového syna na
díl svůj, ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl.
devzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáčků, Mikuláš
Raška, Vašek Šavara S.R.S.A N.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Rabáček
prodal podsedek z roubanicí i se vším k němu od starodávna
příslušenstvím Šimkovi Pasířovi za 74 zl. Závdanku jemu dal
7 zl a platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukoj[mě] Jan Zdeňků, Jan Mitáček, Martin Žádal
S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Šimek
Pasíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanařového
jinak Trkvy 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Šimek
Pasíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak
Trkvy 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Šimek Pasíř
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak
Trkvy 1 zl.
Letha 1611 za purgkmistra Jíry Žilky Šimek Pasíř prodal
podsedek svůj z roubanicí i jiným k tomu podsedku
příslušenstvím Janovi Kouřilovi za summu 74 zl. Závdanku mu
dal 8 zl a což Šimek Pasíř na něm mimo vzetí závdanek
zaplaceného měl, to jest Janovi Kouřilovi pustil. A tak Šimek
Pasíř na tom podsedku nic nemá. A Kouřil ostatek platiti má
pořadně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu a jiné povinnosti všelijaké Pavel Pivko a Jan Zdeněk
SRSN.
Téhož letha za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Kouřil za
podsedek svůj peněz trojích na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Blanaře jinak Trkvy 4 zl.
f 382a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Kouřil
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
2 zl.
Letha Páně 1618 purgkmistr Pavel Vítů spolu [s] staršími
prodali ten grunt se čtvrtí roli po n[ebožtíku] Janovi
Kouřilovi zůstalý dvojctihodnému knězi Danielovi Dvorskému za
summu 70 zl. Závdanku dal 8 zl, platiti má ročně po 2 zl.
Rukojmě Jan Šáchů a Jan Michaláč SRSaN.
Téhož letha Kateřina, vdova po n[ebožtíku] knězi zůstalá,
položila za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanaře
2 zl.
Pusté
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Na tom gruntě náleží předních peněz sirotkům n[ebožtíka]
Martina Blanaře 9 zl.
A potom budou náležeti Barboře, manželce Ondry Rabáčkového
Letha 1633 za purgmistra Jíry Čejky prodán jest ten grunth
požár Martinovi Kšticovi za summu 20 zl bez závdanku, placením
po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vachoun a
Jan Tomášů S.R.S.N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Martin Kšticů
polo[žil] za gr[unt] svůj, ty zůstávají za ouřadem s[irotkům]
n[ebožtíka] Martina Blanaře 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin
Kšticů položil za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Martina
Blanařa 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Martin Kšticů
položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Martina Blanařa 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položila vdova
po neb[ožtíku] Martinu Kšticů 15 gr. Ty přijal Mikuláš
Blanařů.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna položila Zuzana
Kšticová ročních peněz 15 gr. Ty přijal Mikuláš Blanař.
f 382b
Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Martin Kštica pryč z gruntu ušel,
takovej jest zase prodán Valentovi Píšťanskýmu za summu 20 zl
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 Psík a Martin Hrozánek
SRSN.
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40 Grunt Jana Duchkového
Ten grunth po n[ebožtíku] Duchkovi Mitáčkovi otci svém
zůstalý Jan výš psaný ujal, na nějž po smrti otce jeho voheň
až do skázy všeho gruntu přišel, skrz což nemalou škodu
vezmouc ten grunth jest tomu Janovi za summu 50 zl puštěn.
Z těch 50 zl náleží Martinovi bratru téhož Jana 25 zl a sám
Jan na osobu svou sráží dílu 25 zl. Těch 25 zl témuž Martinovi
náležitých již, poněvadž ho Pán Bůh prostředkem smrti z světa
povolati ráčil, na dítky po něm zůstalé zejména tyto náleží:
Ondrovi, Janovi, Alžbětě a Kateřině, všem štyrem sirot[kům]
pánuov Skaličanuov.
Kterýmžto strejcům a tetkám svým Jan se v to uvolil, když
by z nich kterýkoli k živnosti své dílu svého potřeboval, že
jemu jej beze vší odpornosti vydati a spraviti chce.
Rukojmě Martin Ležakujů a Jíra Štěpánů R.S.N.
Leta [15]98 položil Jan Duchků za grunt 6 zl 7 ½ gr. Ty sou
vydány Kateřině na díl její, jakž nahoře zápis ukazuje. A tak
ona tu nic nemá.
Téhož letha [15]98 položil Jan Duchků za grunt svůj 1 zl
15 gr. Ty přijala Alžběta na díl svůj.
f 391b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka jakož Ondrovi
náleželo, synu n[ebožtíka] Martina Duchkova 6 zl 7 ½ gr, ty
jest jemu Jan Duchků na vinohradě, které mu prodal, odvedl. A
tak tu nic nemá. Zůstává ještě týž Jan Duchků doplatiti těmto:
Alžbětě, dceři n[ebožtíka] Martina Duchkova 4 zl 22 ½ gr.
Janovi bratru jejímu 6 zl 7 ½ gr.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a Babuše pozůstalá
vdova podli rozdílu statku grunt ut s[upr]a z vinohradem a
jinejmi věcmi koupila za summu 125 zl. Z toho sobě srazila
dílu svého, což na ni přišlo 31 zl 7 ½ gr a tak zůstává
dopláceti mimo poražení dílu svého summy 93 zl 22 ½ gr,
placením od leta 1600 po 5 zl. Odevzdáno za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Zvedinos, Martin Dotků, Jan Tomášů S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položila Babuše
závdanku 6 zl. Z toho dáno Alžbětě, dceři n[ebožtíka] Martina
Duchkova do Skalice 1 zl a Janovi Ducháňovi bratru jejímu na
sukno 1 zl, ostatek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duchkova do
truhlice sirot[čí] vloženo 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Hrubý na místě manželky své za statek ut s[upr]a na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Duchka 19 zl 15 gr. Z toho dáno Alžbětě
svrchu psané na díl její 1 zl a Janovi na šaty též dáno 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Hrubý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duchka 8 zl.
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Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka Martin Hrubý
prodal grunt svůj se čtvrtí roli Ondrovi Duchkovému za summu
65 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, ostatek platiti má od letha ut
s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Petr
Čtyrletý, Adam Bošácký, Lukáš Šturmů, Mikuláš Škrobený
S.R.S.A N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra
Duchků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duchkova 4 zl
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Ondra
Duchků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duchkova 1 zl
15 gr. Ty sou dány do truhlice sirotčí na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Duchkova.
f 392a
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, pozůstalý po
neb[ožtíku] Ondrovi Duchkovým, Martinovi Hrubýmu za summu
64 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kovář,
Martin Kašpárek S.R.S.A N.
Jakož na tomto gruntě náleželo Martinovi Hrubýmu peněz
vyplacených i od Kateřiny, dcery neb[ožtíka] Jana Duchkového,
zkoupených summy 45 zl 15 gr, ty sobě na tom gruntě svém,
kterýž ukoupil, sráží. Toliko dopláceti za něj bude povinen
osobám těmto:
Nápadníkům neb[ožtíka] Martina Duchkového předních peněz
5 zl 15 gr.
Ondrovi Duchkovýmu posledních peněz 13 zl. Z těch 13 zl
náleží Martinovi Písecký[mu] dluhu 8 zl a Mikulášovi
Čejkový[mu] týmž způsobem 5 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin
Hrubý za grunt na nápad[níky] n[ebožtíka] Martina Duchkové[ho]
1 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Mikulášovi Čejkovýmu dluhu
na Ondrovi Duchkovým na posledních penězích 5 zl, takové
peníze týž Mikuláš ut s[upr]a prodal Martinovi Hrubému za
hotových 1 zl 7 ½ gr. A tak tu nic nemá.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin
Hrubý za grunt nápadníkům Martina Duchkového 2 zl. Zuostávají
v truhlici sirotčí.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Hrubý
za gr[unt] 1 zl. Zůstává v truhlici sirotčí.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Martin Hrubý
za g[runt] čtverých peněz 9 zl 15 gr. Z toho dáno nápad[níkům]
n[ebožtíka] Martina Duchkového ostatních 1 zl 15 gr, Jírovi
Žilkovi na Alžbětu n[ebožtíka] Martina Píseckýho 8 zl.
A tak grunt svůj doplatil.
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Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hrubý prodal
ten grunt ze čtvrtí roli Janovi Michaláčovi za 65 zl, závdanku
dal 4 zl, platiti má po 3 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jura Řehák, Jan Valíků SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Michaláč
položil za grunt Martinovi Hrubému 3 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Michaláč
ušel z toho gruntu a Martin Hrubý prodal zase ten grunt Jírovi
Fridrichovému a týž Jíra Fridrichů prodal opět ten grunt
Janovi Ševcovi za summu 65 zl. Závdanku dal při odevzdávce
1 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních
Mikuláš Rabáček a Jan Pešků S.R.S.a N.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Švec položil
za grunt Martinovi Hrubé[mu] 2 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jury Machule Jíra Košťál budouc
nápadníkem gr[untu] ut s[upr]a prodal jej i ze čtvrtí roli
Pavlovi Dermíškovi bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má
ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení, stavení gr[untu] a povinnosti panské i obecní Vácslav
Srnů a Vácslav Krupice S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Pavel Dermíšek
položil peněz vejrunku Jírovi Košťálovi, kteréž on přijal
1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Dermíšek
položil za grunt a ty přijal Jíra Košťál 1 zl.
Letha a dne ut s[upr]a jakož jměl na tom gruntě Jíra Mikluš
na svou stranu 10 zl, ty peníze Pavel Dermíšek od něho skoupil
za 1 zl. A tak tu Mikluš nic víceji nemá ani potomci jeho.
f 393a
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Dermíšek prodal
grunt se čtvrtí roli Mikulášovi Horákovému za 20 zl, placení
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Jan
Vachoun a Pavel Dermíšek SRSaN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Mikuláš
Horák za gr[unt] svůj, ty zůstávají za ouřadem, náleží Jurovi
Košťálovi do Louky 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš
Horák položil Jírovi Košťálovi 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Mikuláš Horák
položil Jírovi Košťálovi 1 zl.
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Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře poněvadž Mikuláš
Horák z gruntu ut supra zběhl, takový prodán jest z jednou
čtvrtí roli Janovi Šimečkovi za summu 20 zl, placení komu
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě Pavel Baňař
a Mikuláš Zhořal S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Jan Šimečků prodal týž grunt svůj
Zachariášovi Landeckýmu za summu 20 zl bez závdanku, platiti
má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra
(nečitelné) a Mikula Světlý SRSN.

,
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41 Grunt Jíry Štěpánové[ho]

f 401a

Ten Jíra vejš psaný má grunth svůj letha [15]92 podle
zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 155
učiněného po n[ebožtíku] Štěpánovi otci svém koupený za 60 zl.
Na kderoužto summu vyrážejíce díl svůj i s penězi
purgkrechtními vyplnil jest do letha [15]93 i s tím, což 1 zl
odpuštěn, 35 zl 15 gr. A ještě zůstává dopláceti 4 zl 15 gr.
Ta summa všecka náleží Matějovi Fulneckýmu po Margetě
Kubějce manželce jeho. Ty má takto pokládati: letha [15]94 při
Vánocích položiti má 1 zl 15 gr a potom od letha [15]95 týž
při témž časi platiti má po 3 zl.
Rukojmě Jíra Skalický, Martin Prachař a Martin Stravů
R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jíra Štěpánů za grunth svůj peněz
purgkrechtních Matějovi Fulneckému 1 zl 15 gr.
Letha [15]95 položil Jíra Štěpánů za grunth 3 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Štěpánů za grunth 1 ½ zl.
Leta [15]97 položil Jíra Štěpánů za grunt svůj 1 ½ zl
s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho.
Leta [15]98 položil Jíra Štěpánů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho 1 ½ zl.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Jíra Štěpánů
prodal grunt ze čtvrtí roli Martinovi Dotkovi a přidal jemu
skopní ze dvojích honců, kdež jest obseto, totiž za summu
50 zl. Závdanku jemu
f 401b
dal 5 zl a platiti má od leta [15]99 po 3 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Václav Pastýřů, Ondra Bytčanský, Jan
Duchků S.R.S.N.
Letha [15]99 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin
Dotka za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Matěje Fulneckýho ty 3 zl.
Jakož náleželo posledních peněz Jírovi Štěpánovému summy
35 ½ zl, ty jest Martinovi Dotkovu pustil, neb je sobě na
podsedku, kterýž od něho koupil, porazil. A tak nebude povinen
ten Martin Dotků na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho
doplatiti 9 zl 15 gr, placením ut s[upr]a.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Dotků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého
2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Dotků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho
2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Dotků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho
1 zl.
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Letha
Dotků za
2 zl.
Letha
Dotků za
2 zl.

1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckýho
1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého

Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt ze
štvrtí roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Dotkovi,
Václavovi Gejdošovi za summu 60 zl bez závdanku, platiti má
každého roku od letha 1608 po 2 zl. Odevzdáno za volné a
svobodné. Rukojmí Jan Pikna, Jan Polách S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého předních peněz
3 zl 15 gr.
S[irotku] n[ebožtíka] Kateřině Martina Dotkového 56 zl
15 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav
Gejdoš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého
1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Gejdoš za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Fulneckého
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Gejdoš
za gr[unt] 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje
Fulneckýho posledních 15 gr a Kateřině, dceři n[ebožtíka]
Martina Dotka na Souchov prvních pe[něz] 1 ½ zl.
f 402a
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky jakož náleželo na
tomto gruntě ještě peněz dovzíti po letech Kateřině, dceři
n[ebožtíka] Martina Dotkového, na Souchov summy 49 zl, ty jest
prodala Václavovi Gejdošovi za hotových 8 zl. A tak tu již nic
více nemá a Václav Gejdoš má tento grunt zaplacený.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Gajdoš prodal
ten grunt se čtvrtí roli Šimonovi Morkovickému za 30 zl,
závdanku dal 6 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný. Rukojmě Jan Kuchyňka, Šimon Karas SRSAN.
Letha ut s[upr]a Šimon Morkovický položil za ten grunt
prvních peněz Václavovi Gajdošovi 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Šimon Morkovický
položil za grunt Václavovi Gajdošovi 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového po smrti
Šimona Morkovického prodán jest grunt tento Gottfrídovi
Krauzovi za summu 30 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a
odbývání povinností panských i obecních Pavel Švec a Mikuláš
Babirád S.R.S.a N.
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Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Gottfríd Krauz
položil za grunt na nápadníky Václava Gejdoše 2 zl. Ty přijala
Anna, dcera téhož Václava Gejdoše.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Gottfríd Krauz
prodal jest ten grunt zase, tak jakž ho sám jměl, na něm nic
nevyplatil, Martinovi Otépkovi za summu 30 zl a vyplatil 2 zl
na poslední summu, jemu náležeti budou, placení po 1 zl.
Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu,
povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Otépka, Gottfríd
Krauz SRSN.
f 402b
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Martin Otépka
prodal ten grundt ut s[upr]a ze čtv[rtí] roli Mikulášovi
Valačkovi za summu 31 zl, placení ročně po 1 zl, závdanku dal
Otépkovi 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za
placení, opravu gr[untu] povinnosti panské i obecné Tomáš
Cikánek a Mikuláš Horák S R S a N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš
Valačka položil na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Gejdoša a
zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Mikuláš Valačka
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Gejdoša a zůstává za
úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Valačka
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Gejdoša 1 zl. Ten
zůstává za ouřadem.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt ze
štvrtí roli Mikuláš Horákh po Mikulášovi Valačkovi za summu
31 zlm, platiti má komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmí i povinnosti J.H.M. a obecní Jura
Gronosa a Mikuláš Sekerka S.R.S.a N.R. A co Mikuláš Valačka na
to položil, tomu Mikulášovi Horákha pouští.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli
Janovi Sládkovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má
každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan
Hrošů a Martin Kšticů SRSN.
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42 Grunt Václava Kšticového
Letha Páně 1586 podle regimentu malého letha [15]86 a
[15]87 za purgkmistra Martina Kšticového učiněného Václav vejš
psaný koupil jest grunth po n[ebožtíku] Jírovi Raškovém ze
štvrtí roli a z roubanicí zůstalý za summu 140 zl.
Na kteroužto summu témuž purgkmistru a starším jest položil
závdanku 10 zl a peněz purkrechtních do letha [15]93 8 zl
15 gr a mimo to ještě dopláceti má 121 zl 15 gr.
Ta summa náleží všecka sirot[kům] po nebožt[íku] Jírovi
Raškovi zůstalým, na kderoužto summu do téhož letha [15]93
peněz purkrechtních zadržel 10 zl. Ty jest povinen těm
sirotkům napřed psaný[m] bez prodlení položiti. A mimo ty
zadržalé, což dopláceti se po letech má, tenž Václav povinen
jest platiti pořadně od letha 1594 po 4 zl až do vyplnění
summy ut s[ur]a.
Rukojmě Martin Ležakujů, Jan Žobský, Pavel Jež, Jíra
Sučanský a Mikuláš Čejků R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Kšticů za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Václav Kšticů za grunt 4 zl.
Letha [15]96 položil Václav Kšticů za grunth 3 zl.
f 411b
Letha [15]97 položil Václav Kšticů za grunt 4 zl.
Leta [15]98 položil Václav Kšticů za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 4 zl.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Václav
Kšticů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 4 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Václav
Kšticů na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky za g[runt] 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Václav
Kšticů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Václav Kšticů
prodal grunt svůj se čtvrtí roli Lukášovi Šturmovi za summu
110 zl. Závdanku dal 18 zl, z toho vzal Václav Kšticů 8 zl a
kněz Pavel od téhož Lukáše vzal 10 zl, ostatek platiti má od
letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Martin Šišů, Jan Santal, Jan Balcar, Ondra Duchků
S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Lukáš
Šturmů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Lukáš
Šturmů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 4 zl.
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Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Lukáš Šturm
prodal požár ze čtvrtí roli a jiným k němu příslušenstvím
Mikulášovi Raškovýmu, což za něj dopláceti jest, totiž za
84 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hašaša,
Mikuláš Hašaša, Martin Škromach, Jíra Škromachů, Jan Havranů
S.R.S.A N.
Jakož Václavovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jiříka Rašky,
náleželo dílu otcovského na tomto gruntě 28 zl 24 gr, ty jest
pustil Mikulášovi Raškový[mu] bratru svýmu a jemu se za
položení jich vypisují.
Též sobě Mikuláš nahoře psaný srazil na tomto gruntě svém
dílu otcovského, což jemu přišlo 33 zl 24 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Rašků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Rašky 2 zl.
Jakož na tom gruntě náleželo Janovi, s[irotku] n[ebožtíka]
Jiříka Rašky, dílu otcovského ještě 9 zl, ty jest Mikulášovi
bratru svému z lásky daroval a pustil. A tak tu již týž Jan
nic více nemá.
f 412a
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky tak jakož jest Mikuláš
Rašků z tohoto gruntu ještě Bětě sestře své dopláceti, totiž
10 zl a 12 gr pozůstával, takové peníze jemu táž Běta sestra
jeho odpustila a ctí a z lásky darovala. A tak tu již více ona
Běta nic nemá.
A Mikuláš Rašků má tento grunt zouplna a docela zaplacený a
žádnému v ničem nezávadný.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Rašků
majíc ten grunt zaplacený prodal jej Janovi Řehákovi za
hotových 19 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Štěpánů a Jíra
Monků SRSaN.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Řeháků
prodal zase grunt tento Ondrovi Menčíkovému za hotových 10 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání
povinností panských i obecních Jan Rabáčků a Mikuláš Zvedinosů
S.R.S.a N.
Letha 1628 po ujití Ondry Menčíkového purgmistr a starší
prodali ten grunth ut s[upr]a Janovi Kloboučníkovi za 20 zl
bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. R[ukojmě] Tomáš Cigánek, Gottfríd Kraus
S.R.S.a N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a Jan Kloboučník položil
peněz ročních, kteréž na dluh k obci obrácené jsou, za rok
1628 1 zl.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Kloboučník položil
za grunth k obci 1 zl.
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Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Kloboučník
položil za grunth k obci velické 1 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Kloboučník
položil za gr[unt] k obci velické peněz ročních 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jan Kloboučník
položil za gr[unt] k obci velické peněz ročních 1 zl.
f 412b
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Kloboučník
položil za gr[unt] obci 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Kloboučník
položil za grunt obci velic[ké] 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Kloboučník
položil za grunt obci velicské 1 zl.
Leta Páně 1639 za purgkmistra Mikuláše Baňařového Jan
Kloboučník prodal svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Janovi
Hrošovému za summu 28 zl 17 gr 1 den, závdanku jemu položil,
kteréž Jan Kloboučník přijal, totiž 5 v[ěder] vína v summě
8 zl 17 gr 1 den. Item co na něm zaplaceného Jan Klobouč[ník]
měl totiž 8 zl, ty jest od něho Jan Hroše skoupil, item na
poslední peníze taky jemu 4 zl, co na témž gruntě vydělal,
taky pasiruje. A tak Jan Hroše na témž gruntě hotovej summy
zaplaceno míti bude 20 zl 17 gr 1 den, ostatní summy komu
náleží dopláceti povinen bude po 1 zl. Odevzdán za volný.
Rukojmě Tomáš Cikánek a Pavel Šebesta SRSAN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Jan Hroš
za gr[unt] svůj k obci 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Hroš
položil obci velicský peněz ročních 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blaňařa Jan Hroš položil
obci velicskej peněz ročních 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jan Hroš položil
obci velicskej peněz ročních 1 zl.
f 413a
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jan Hroš
položil obci velickej peněz ročních 15 gr.
Letha Páně 1662 Jan Hroš jakož jest byl povinen k obci
velicskej za grunt svůj 3 zl 15 gr dopláceti, takový peníze se
jemu vypisují a jsou jemu od obce pasirované. A tak týž Jan
Hroš má svůj grunt zouplna doplacený.
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f 421a
43 Grunt Matouše Lhotskýho
Letha Páně 1586 podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 62 ten Matouš vejš psaný koupil jest
[grunt] po n[ebožtíku] Mikulášovi Juráchových zůstalý ze
štvrtí roli za 8 zl.
Na to jest položil do letha [15]93 2 zl 15 gr a od letha
[15]94 při Vánocích platiti má pořadně po 1 zl. Těch 5 zl
15 gr, které se ještě od letha [15]94 dopláceti mají, náležejí
sirotkům n[ebožtíka] Jíry Rašky.
Rukojmě Tobiáš Oulehlů, Jíra Suchánek, Vašek Pastejřů a
Pavel Košťál R.S.N.
Letha [15]94 položil Mathouš Lhotský, ty do truhlice
sirotčí složeny 1 zl.
Letha [15]95 a [15]96 položil Matouš Lhotský za grunth
peněz 2 zl.
Leta [15]97 položil Matouš Lhotský za grunt svůj 1 zl.
Leta 1598 položil Matouš Lhotský za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Rašky 1 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Matouš
Lhotský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky ostatních
peněz 15 gr.
A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplatcený.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala prodán požár ut
s[upr]a Václavovi Raškovi, kterýž jemu a bratřím i sestře jeho
po Kateřině tetě jejich, manželce neb[ožtíka] Matouše
Lhotskýho, připadl, za summu 8 zl. Z toho sobě srazil dílu
svého 2 zl a Mikuláš bratr jeho pustil jemu díl svůj 2 zl,
zůstává dopláceti Janovi bratru svému a Bětě sestře své
každému po 2 zl, což učiní 4 zl, platiti je má každého roku
při Vánocích po 1 zl. Pdevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Mikuláš Mirošovský, Lukáš Šturm S.R.S.N.
f 421b
Matouš Lhotský umřel a ten grunt připadl na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Rašky, kteréhož se ujal Václav Rašků a bratří
jeho pustili jemu díly své, Běta pak díl svůj jemu prodala za
15 gr. A on Václav prodal jej jako svůj vlastní a zaplacený
Petrovi Světlíkovi za 28 zl. Závdanku dal jemu hned při
odevzdávce 6 zl, platiti má po 2 zl počna leta 1616. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě Vašek Kejduš a Mikuláš Kníže
SRSN. Stalo se za purgkmistra Jana Baňaře a spolu starších
jeho leta 1615.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Petr Světlý položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Raška za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Petr Světlý
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Rašky 2 zl. Ty
přijal Václav Rašků.
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Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Petr Světlík
prodal zase tento grunt Janovi Raškovi a Jan Raška zase prodal
Pavlovi Ševcovi za summu 26 zl, závdanku jemu dal 6 zl a
platiti po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
placení a odbývání povinností panských i obecních Daněk Tesařů
a Jan Raška S.R.S.N.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře prodal grunth ze
čt[vrtí] roli Pavel Švec Anně, manželce kněze Martina
Bobrovského, za summu 27 zl. Závdanku dala obec 7 zl a ty
pustili Aničce Martinový manželce, platiti jej má ročně po
2 zl do vyjití tej summy. Takový peníze, totiž 16 zl, bráti má
Vácslav Rašků, ostatních 4 zl po Petrovi Světlíkovi jakožto po
zběhlým na posledních penězích JM Pánu náležeti budou.
Odevzdán jí za volný a svobodný. Rukojmě za placení,
povinností panských i obecních odbývání Jan Švec a Jíra Moňků,
oba z měst[ečka] Velký S.R.S.a neroz[dílnou].
f 422a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a
ouřad prodali grunt ze štvrtí roli Mikulášovi Zoubkovi za
2 zl, placení po dvě leta 3 zl 15 gr. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní
odbejvání Mikoláš Blanař, Jan Lukáš SRSN.
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly jest zaprodán
ten gr[unt] ut s[upr]a Jírovi Vyhnalovskému za summu 15 zl bez
závdanku, platiti má k obci velickej každoročně po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení, opravu
gr[untu], povinnosti panské i obecní Jiřík Chmel a Pavel
Dermíšek SRSaN.
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44 Grunt Vaška Pastýřové[ho]

f 431a

Letha [15]94 Vašek vejš psaný koupil grunt svůj ze štvrtí
roli, osetím v Závotském poli jedny honce rži a lesem
v Bozatíně podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 148 za summu 110 zl.
Na kderýž jest téhož letha svrchu psaného [15]94 závdanku
Matějovi Skočovskýmu, prodavateli téhož gruntu, i s tím, což
mu na témž gruntě majíce zaplacené peníze pustil, položil
17 zl 15 gr. A ostatek dopláceti zůstává Vávrovi Barvíři 92 zl
15 gr, ty jemu pokládati má od letha [15]94 při Vánocích až do
vyplnění summy jemu náležité po 5 zl.
Rukojmě Jíra Holenků, Pavel Suchomele, Martin Prachař, Jíra
Suchánek a Mikuláš Kaše R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Vašek Pastejřů za grunth peněz ročních
5 zl. Ty od něho přijal Vávra Barvíř.
Letha [15]95 položil Vašek Pastejřů za grunth Vávrovi
Barvíři 5 zl.
Letha [15]96 položil Vašek Pastejřů za grunth Vávrovi
Barvíři 5 zl.
Leta [15]97 položil Vašek Pastýřů za grunt svůj Vávrovi
Barvíři 5 zl. A tak jemu ještě dopláceti má od leta [15]98 po
4 zl.
Leta 1598 položil Vašek Pastýřů za grunt svůj Vávrovi
Mlčbradýři 4 zl.
f 431b
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Vašek
Pastýřů za g[runt] svůj Vávrovi Bradýři 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodán grunt
svrchu psaný od ouřadu velického Lukášovi Šturmovi za summu
100 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Sučanský, Jíra
Buchta, Václav Kšticů, Jíra Hašašů SRSN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Lukáš Šturmů Vávrovi Bradáči
za grunt 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Lukáš
Šturmů za grunt Vávrovi Barvíři 2 zl.
Vávra Barvíř spustil témuž Lukášovi Šturmovi na posledních
penězích 3 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Lukáš
Šturmů za g[runt] Vávrovi Barvíři 1 zl 15 gr.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Lukáš Šturmů prodal
grunt se čtvrtí roli Janovi Santalovi za summu 100 zl,
závdanku jemu dal 9 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Balcar, Ondra
Byčanský, Martin Hrnčíř, Lukáš Šturmů S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Santal za grunt Vávrovi Barvíři 4 zl.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Jan Santal
za g[runt] Vávrovi Barvíři 4 zl.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt ze
štvrtí roli pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Santalovi Janovi
Piknovi za summu, což za něj dopláceti jest 83 zl bez závdanku
a platiti má při každých Vánocích od letha 1608 po 4 zl.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Matúš Hanáček, Mikuláš
Janů, Jan Kuchynka, Mikuláš Brumáčků S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Pikna za gr[unt] Václavovi Barvíři 4 zl.
f 432a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého [položil] Jan
Pikna za grunt Vávrovi Barvíři 4 zl.
Na tom gruntě náleží:
Nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barvíře 39 zl 15 gr. Těch
39 zl 15 gr náleží Dorotě, manželce n[ebožtíka] Vávry Barvíře
podle poručenství jeho, kteréž ona po letech sobě vyzdvihovati
má.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaška Pastýřového 35 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Pikna
nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barvíře 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Pikna za
g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barvíře trojích peněz
14 zl. Zůstávají při ouřadu 3 zl a Vávrova žena přijala 11 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pikna položil
za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barbíře peněz ročních
3 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pikna položil za
gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barbíře za 2 leta 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Pikna položil
za gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barbíře 3 zl.
Leta 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Pikna položil
za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vávry Barbíře peněz 1 zl. Ty
přijala žena zůstalá po témž Vávrovi Barbíři.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Pikna
prodal grunt tento Mikulášovi Santalovi za summu 50 zl,
závdanku jemu dal 5 zl a platiti jej má po 4 zl. Odevzdán jemu
za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností
panských i obecních Jan Lukášů a Václav Machů S.R.S.a N. A
cožkoliv Jan Pikna na tom gruntě zaplatil, to vše Mikulášovi
Santalovi pouští.
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Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Santal
prodal zase ten grunt Pavlovi Víthovi za summu 52 zl, závdanku
dal jemu 7 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný
a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských
i obecních Pavel Tomášů a Jan Kuchyňka S.R.S.a N. A což měl
Mikuláš Santal od Jana Pikny peněz puštěných, ty jest zase
pustil Pavlovi Víthovi.
f 432b
Jakož na tom gruntě náleželo nápadníkům Vávry Barvíře ještě
9 zl 15 gr, ty jest prodala Dorota, manželka Václava Barvíře,
Pavlovi Víthovi za hotových 2 zl. A tak tu nic nemá.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule prodán jest ten
gr[unt] se čtvrtí roli Janovi Babirádovi za 40 zl, závdanku
dáti má 4 zl a platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný
a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní
Vávra Mutěnský, Jan Vachúnů a Jakub Hloupý S.R.S.a N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Babirád
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Pastýřového
1 zl. Zůstávají za ouřadem.
Letha 1633 za purg[mistra] Jíry Čejky Jan Babirád položil
za grunth Janovi Rájecskému do Bobalova 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Jan Babirád
položil za grunt Janovi Rájecskému do Bobalova 1 zl. Ty jest
on přijal.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Babirád položil
za grunt Janovi Rájeckému 1 zl.
Ostatek co jměl ještě Jan Babirád na témž gruntě dopláceti
tohož ještě 36 zl, ty jest od vejš svrchu nápadníkův psaných
za 2 zl jest koupil. A tak tu již žádného nápadu na tom kruntě
již více nemá.
Jest Janovi Babirádovi zaplacenej odevzdán.
f 433a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten grunt svrchu
psaný po neboštíkovi Janovi Babirádovi Jakubovi Martinkovému
dle poručenství jest darován a má jej sobě za volný a svobodný
odevzdanej a jest zaplacený. Rukojmě za všelijaké povinnosti
J.H.M. a jinší Jan Hroš, Jíra Vyhnalovský S.R.S.A N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po zemřetí
Jana Babiráda tenž purgkmistr z ouřadem prodali ten gr[unt]
Janovi Jurčíkovi za summu 40 zl a místo závdanku jemu se sráží
třetí díl po Bětě, dceři vlastní téhož Jana Babiráda, totiž
13 zl 10 gr, ostatek summy platiti má po 1 zl. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Votěk a Mikuláš Zháněl SRSAN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jan Jurčík
položil a zůstává za úřadem 1 zl.
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f 441a
45 Grunt Jíry Suchánka
Ten Jíra Suchánek má grunth ze štvrtí roli podle zápisu
kněh starých purkrechtních v listu 222 a v listu 229 koupený
za 80 zl.
Na kterýž jest peněz purkrechtních i s tím, což mu po
n[ebožtíku] Václavovi Brzalovi, švagru jeho a bratru Kateřiny
manželky jeho připadlo, vyplnil 67 zl. A ještě dopláceti
zůstává obci javornickej, což na témž gruntě peněz skoupili
13 zl. Ty jsou vyšlé a za tímž Jírú Suchánkem zadržalé
zůstávají.
Rukojmě Martin Řičiců, Kuba Hedbávný, Vaněk Strava, Mikuláš
Juračů, Jiřík Stachů, Vaněk Ondráčků a Vašek Pastejřů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Suchánek za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci javornické na zadržalé peníze 4 zl.
Letha [15]95 položil obci javornické za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Suchánek obci javornické 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Suchánek obci javornické za grunt
svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Suchánek za grunt svůj ostatních
peněz obci javornické 1 zl.
A tak grunt svůj doplatil.
f 441b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt se
čtvrtí roli zůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Suchánkovi Jírovi
Žujkovi za 20 zl, závdanku dal 2 zl. Z toho dáno za dluh
n[ebožtíka] Jíry Suchánka Jírovi Barvínkovi 1 zl a Kateřina
Suchánková vzala 1 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Holinka,
Lukáš Šturmů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Suchánka
18 zl, k tomu sou 3 sirotci Jan, Zuzana a Kateřina, kromě
mateře jejich.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Žujka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 15 gr.
Ty sou dány do truhlice sirotčí a sou vydány na dluh Ondry
Balášovi na Tuří. Zůstává se jemu ještě na rok toho dluhu
dodati 15 gr. Do Javorníka též dluhu zaplatiti se má obci
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Žujka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 1 zl.
Ten jest dán Zuzaně, dceři téhož Jíry Suchánka.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Žujka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 1 zl.
Z toho jest dáno Zuzaně, dceři téhož Jíry Suchánka, 15 gr a
Balášovi na Tuří na dluh 15 gr.
Pusté místo
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky purgkmistr a starší
prodali požár pustý, na kterým býval Jíra Žujka, ze štvrtí
roli Mikulášovi Polákovi za summu 15 zl 15 gr bez závdanku a
platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě
Václav Gejdoš a Jan Lukášů SRSN.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Poláček
položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka
1 zl. Dáno za dluh obci javornické, což povinného bylo, totiž
ten 1 zl, jakž svrchu položeno.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Poláček
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka za
2 letha 3 zl. Z toho dáno Kateřině 1 zl, Zuzaně 1 zl a JMP též
1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Poláček
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Suchánka 1 zl
15 gr. Z toho dáno Kateřině 15 gr, Zuzaně 15 gr a JMP též
15 gr.
Pusté
f 442a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a
ouřad prodali týž grunt Mikulášovi Zhánělovi za 10 zl, placení
po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gr[untu],
povinnosti panské a obecní odbejvání Jíra Machula, Jan Lukáš
SRSAN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Mikuláš Zháněl
položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Mikuláš
Zháněl 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jana Molera koupil Václav
Pentrač od Mikuláše Zháněla grundt ze štvrt roli za summu
10 zlm, platiti má ročně po 1 zlm komu náležeti bude. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní
Pavel Vachoun a Jura Gronos S.R.S.a N.R. Závdanku položil
Václav Pentrač 1 zlm, kterej Mikuláš Zháněl přijal.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Matěj Zháněl ujal týž grunt svůj po
otci svém za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan Zahalač a
Martin Trebula SRSN.
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46 Grunt Martina Prachaře

f 451a

Letha Páně 1592 Mikuláš Gregorů prodal prodal grunth pustý
pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi bratru svém se čtvrtí roli i
se vším jiným příslušenstvím podle zápisu kněh starých
prostředních purkrechtních za summu 20 zl.
Závdanku dáti má téhož letha svrchu psaného 2 zl a ostatek
od letha [15]93 platiti má při Vánocích po 2 zl. Těch 20 zl
vejš psaných náleží osobám těmto:
Item Mikulášovi Gregorovýmu předních peněz 4 zl.
Item Barboře, dceři n[ebožtíka] Jana Gregorového též
náleží, což jest jí Mikuláš Gregorů strejc její z lásky za
zdravýho života dal a zápisem opatřiti poručil 9 zl.
Též náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Chvalky 7 zl. Ty se
jim pokládati mají, když Barbora výš psaná svých 9 zl
vyzdvihne, po 2 zl.
Rukojmě Jíra Suchánek a Jan Krejčí R S N.
Letha [15]94 položil Martin Prachař za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Martin Prachař do truhlice s[irotčí]
z gruntu svého 2 zl.
Téhož letha [15]95 položil Martin Prachař 2 zl. To jest
omyl.
Letha [15]96 položil Martin Prachař peněz za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Prachař za grunt svůj peněz
2 zl.
f 451b
Letha 1598 Martin Prachař oddal grunt ze čtvrtí roli
Martinusovi rektorovi za dluh svůj, kderejž jemu podli cedulí
řezaných povinen byl, v hotových 12 zl. Kderejž majíc
zaplacenej prodal jej zase týž Martinus rektor Petrovi
Tesařovi za summu 30 zl. Závdanku jemu položil při odevzdávce
2 zl, od leta 1598 ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu
za volný a svobodný. Rukojmě Jan Santal, Tomáš Smolinský, Jan
Zdenků S.R.S.N.
Téhož leta [15]98 položil Petr Tesař za grunt svůj 2 zl.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Gregorového 1 zl
ostatní a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky 1 zl.
Puštěn po 2 leta.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt se
čtvrtí roli, z kterého Petr Tesař ušel, Janovi Lukšových za
25 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl.
Odevzd[án] za volný a svobodný. Rukojmě Jan Karas, Martin
Žádalů, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Lukášů za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Lukášových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky
1 zl.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Lukášových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Lukášových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Chvalky
ostatní 2 zl.
NB. Jakož na tomto gruntě náleželo Martinusovi rektorovi
summy 27 zl i poněvadž se přátel po něm žádných krevních
nenachází, takové peníze jsou obráceny na kostel velický,
kteréž se platiti mají od letha 1609 po 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan
Lukášových za gr[unt] dvojích peněz na kostel velický za rok
[1]609 a [1]610 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Lukášových
trojích peněz na kostel velický 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Lukášových
položil za grunt na kostel velický 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Lukášů položil za
grunt na kostel velický za 2 leta 2 zl.
f 452a
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Lukášů položil
za gr[unt] na kostel velický 1 zl.
Pusté
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho tak jakož Jan
Lukáš nětco na tom gruntě byl vyplatil, jsouc požár pustý
synovi svému Janovi Lukášovi na doplacení summy, však poněvadž
takové peníze k záduší velickému náleží a má za něj platiti
30 zl, platiti rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a
stavení gruntu i povinnosti panské i obecní odbejvání Jíra
Švejský, Jan Babirád SRSN.
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Anna,
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Lukášovém, prodala
gr[unt] ut s[upr]a Janovi Sedělovi za summu 30 zl. A cokoliv
na něm zaplaceno jměla, to všecko jest jemu pustila, ostatek
summy má každoročně po 1 zl k záduší velickému platiti.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení, opravu
gr[untu], povinnosti panský i obecní Pavel Drmíšek a Jan
Rabáček SRSaN
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití
Jana Seděla tenž purgkmistr z ouřadem prodali čtvrth roli
Petrovi Poláchovi za summu 30 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán].
Rukoj[mě] Pavel Pešek a Mikuláš Zháněl S.R.S.a N.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Petr Polách
položil a zůstává za úřadem 1 zl.
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47 Grunt Daniele Blanaře

f 461a

Letha Páně 1594 ve středu den památky Mistra Jana Husi při
spravování nových rejster purkrechtních a sirotčích prodán
jest grunth po nebožtíkovi Matějovi Blanaři zůstalý, kderýž
jest byl do konce zhořelý, s půl lánem roli, ku kderémuž se
nic k hospodářství domácímu nepřidalo, za summu 150 zl bez
závdanku.
Avšak místo závdanku peníze zadrželé Holomkovi Židu do
Strážnice, totiž za letho [15]91 10 zl a za letho [15]92 též
10 zl a za letho [15]93 5 zl, všeho toho 25 zl spraviti
povinen bude.
Těch 150 zl vejš psaných náleží osobám těmto:
Item Holomkovi Židu od Mikuláše Votického koupených, což
jemu ještě dodati přijde 43 zl.
Item nápadníkům nebožt[íka] Matěje Blanaře mimo napřed
psaného Holomka Žida náleží 67 zl. Ty jemu takto jíti mají:
letha 1595 2 zl a od letha [15]96 při Vánocích 5 zl až do
vyplnění summy 67 zl vejš psaných jmu náležitých pokládati se
má.
Item Vaňkovi Blanařovému též náleží na posledních penězích
40 zl.
f 461b
Ty se jemu, když svrchu psané osoby svou spravedlnost
vyzdvihnou, též po 5 zl pokládati mají.
Rukojmě Martin Ševčíků, Martin Blanařů, Florián Blanařů a
Šimek Mozolů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Daniel Blanařů za grunth svůj peněz
purgkrechtních Abrahamovi Holomkovi Židu 10 zl.
Téhož letha položil témuž Holomkovi Židu Daniel Blanař
zadržalejch 25 zl.
Letha [15]95 položil Daniel Blanař za grunth peněz
purgkrecht[ních] 8 zl. Ty přijal Holomek Žid na dluh svůj. A
tak tenž Holomek tu nic více nemá.
Letha [15]96 položil Daniel Blanař za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 5 zl.
Letha [15]96 Daniel Blanař prodal grunt svůj s půl lánem
roli a s jiným k tomu příslušenstvím Bernartovi Trachtovi
s polovicí osení ozimého za summu 220 zl. Závdanku hned při
odevzdávce položil Danielovi 20 zl a ostatek platiti má od
letha [15]97 pořadně po 8 zl. Rukojmě za placení a opravu
gruntu i povinnosti panské Jan Karas, Mikuláš Švihut, Mikuláš
Pecen, Jakub Bílý, Jíra Buchta, Daniel Buček, Jan Morous,
Macek Adamů S.R.S.N.
Pustý od leta [15]97.
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Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákova Daniel Blanařů
z Javorníka prodal grunt svůj ut s[upr]a s půl lánem roli a
jiným k romu od starodávna příslušenstvím Jakubovi Ovčákovi
s přídavkem všeho skopního obilí, však Jakub plat
svatováclavský spraviti má, za summu 160 zl. Závdanku dáti o
posudku má 5 zl a platiti od letha 1601 po 5 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu g[runtu] a
povinnosti panské Martin Rabáček, Jan Santal, Mikuláš
(nečitelné), Jíra Buchta, Mikuláš Švihut S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Daniel Blanař
prodal grunt s půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím,
z kteréhož Jakub Ovčák ušel a on jej zase ujíti musil, Pavlovi
Blanařovýmu bratru svému bez závdanku za 120 zl, platiti má od
letha 1602 po 4 zl, k čemuž všickni nápadníci povolili.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Plšků, Tobiáš
Oulehlů, Jíra Hašaša, Martin Ševčíků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Blanaře předních peněz 62 zl.
Vaňkovi Blanařovi vyplacených peněz 40 zl.
Danielovi Blanařovýmu naposledy 18 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel
Blanařů za g[runt] na nápad[níky] Matěje Blanaře 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel
Blanařů za grunt na nápadníky Matěje Blanaře 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Pavel
Blanařů za g[runt] na nápadníky Matěje Blanaře 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel
Blanařů za grunt na nápadníky Matěje Blanařového 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel
Blanařů za grunt na nápadníky Matěje Blanařového 4 zl.
Jakož Pavel zuostával dopláceti za grunt a polulání
s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Blanaře ještě summy 104 zl, ty
jest sobě na díle svém srazil. A tak má grunt zouplna a docela
zaplacený.
Pusté
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48 Grunt Jana Měsíčka
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Letha Páně 1588 podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 85 Jan výš psaný koupil grunth s půl
lánem roli, pozůstalý po n[ebožtíku] Vaňkovi Zavřelovi, na
větším díle pustý za 62 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha [15]93
peněz purkrechtních vyplnil 20 zl a ještě od letha [15]94
dopláceti zůstává 42 zl. Ty má pokládati při Vánocích po 4 zl.
Ta summa vejš psaná náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Zuzanně, dceři n[ebožtíka] Jana Trčky náleží po
Kateřině a Dorotě, sestrách jejích zemřelých, 27 zl 24 gr
2 den. Ty se jí od letha výš psaného [15]94 pokládati mají po
1 zl 15 gr.
Item Kateřině Chřapkovej též náleží 11 zl 2 gr 6 den. Ty se
pokládati mají od téhož letha [15]94 po 1 zl.
Item Barboře Thalafatkovej náleží 1 zl 16 gr 3 den.
Též Anně, manželce Martina Kujového 1 zl 16 gr 3 den. Ty se
tej Barboře a Anně od dotčeného letha [15]94 pokládati mají po
1 zl 15 gr. O to se každý rok rozděliti moci budou.
Rukojmě Jonáš Zámečník, Jíra Ochlasta, Jan Morús, Martin
Pavlů R.S.A.N.
f 471b
Letha [15]94 položil Jan Měsíček za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl. Z toho vydáno toto: Zuzanně 1 zl 15 gr,
Kateřině Chřabkové 1 zl, Barboře Talafatkové a Anně, manželce
Martina Kujového, oběma spolu 1 zl 15 gr.
Letha [15]94 učinil přípověď Martin Kučerů z Vrbky na
ostatek dílu Barbory Talafatkovej o 23 gr 6 ½ den. Ty jemu za
dluh jeho z grunthu toho dojíti mají.
Letha [15]95 položil Jan Měsíček za grunth 4 zl. Z toho
dáno Kateřině, Zuzanně a Dorotě napřed psané 1 zl 15 gr,
Kateřině Chrabkové též dáno 1 zl, Barboře Talafatkové a po
Anně, manželce Martina Kujového 1 zl 15 gr.
Letha [15]96 položil Jan Měsíček za grunth peněz
purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Martinovi Kučerovi na místě
Barbory Talafatkové podle přípovědi 23 gr 6 ½ den, Zuzanně
Trčkové dáno 1 zl 15 gr, též dáno Barboře Talafatkové 22 ½ gr,
Kateřině Chrapkové 28 ½ gr.
Leta [15]97 položil Jan Měsíček za grunt svůj 4 zl. Z toho
dáno Zuzanně Trčkové 2 zl, Kateřině Chrapkové též dáno 2 zl.
Leta 1598 položil Jan Měsíček za grunt svůj 4 zl. Ty
zuostávají při právě velickým. Ty jsou vydány Janovi
Ondroušovýmu po Dorotě n[ebožtíka] Jana Trčky, kderéž jemu po
Jírovi bratru jeho, manželu Dorotiným, připadly a při
spravování těchto rejster jiní nápadníci n[ebožtíka] Jana
Trčky byli bratra jakožto jednoho nápadníka zapřeli. Zuostává
se jemu ještě od leta [15]99 doplniti 5 zl 8 gr ½ den.
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Podli bedlivého u přítomnosti nápadníků vyhledání našlo se,
že náleží z tohoto gruntu vyplniti se osobám těmto: Janovi
Hrazánkovi po Zuzanně Trčkové manželce jeho mimo první
vyzdvižení 17 zl. Ty jemu jíti mají od leta [15]99 po 2 zl a
když na kostel poručené peníze od Kateřiny Chřapkové se
vyplní, přijdou po 4 zl. Item na kostel velický poručených
peněz od Kateřiny Chřapkové 5 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Měsíček za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno Janovi Hrazánkovi po
Zuzaně Trčkové 2 zl a na kostel velický dáno 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Měsíček za grunt 2 zl. Ty jsou dány Hrazánkovi po Zuzanně
Trčkové.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Měsíček za grunt 2 zl. Ty přijal Hrazánek po Zuzanně Trčkové.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan
Měsíček za g[runt] Janovi Hrazánkovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Měsíček za grunt na kostel velický 2 zl. Též položil Janovi
Hrazánkovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Měsíček za g[runt] na kostel velický 3 zl. Z toho dáno Janovi
Hrazánkovi 2 zl a na kostel velický 1 zl.
Pusté
Letha Páně 1616 v neděli před památkou Krista Pána
Vstoupení na nebe pan Thobiáš Purgkrábek, úředník na
Strážnici, prodal jest požár svrchu psaný s půl lánem roli
Pavlovi Vítovému za summu 25 zl bez závdanku, platiti má počna
leta 1618 po 2 zl. Rukojmě za stavení, opravu a placení i
povinnosti panské a obecní Pavel Radějovský a Mikuláš Švejský
SRSN. Stalo se za purgkmistra Jana Baňaře a starších k němu
přid[aných].
Letha 1618 Pavel Vítů za svého purgkmistrovství položil za
gr[unt] Janovi Hrazánkovi 2 zl.
Pusté
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule prodán jest ten
grunth požár s půl lánem roli Janovi Rabáčkovi bez závdanku za
summu 2 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Pavel Miškéř a Jan Bílý S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Mikoláše Švejskýho podle
spravedlivého vyhledání Jan Rabáček na témž gruntě skoupil
peněz od Pavla Měsíčka, to jest 16 zl, za jednu jalovici. Ty
jsou jemu na kup jeho připsány.
Téhož letha ut supra Jan Rabáček položil ročních peněz
1 zl. Ty přijal Václav Machů.
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Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Rabáček položil
za grunt Václavovi Machovému, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Rabáček
položil za grunt Václavovi Machovém, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Rabáček položil
za grunt Václavovi Machovému a on jich přijal 1 zl.
A tak ten grunt má zouplna a docela zaplacený.
Letha Páně 1639 za purgkmistra Mikuláše Blanařového Jan
Rabáček prodal svůj grunt s půl lánem roli a jinším
příslušenstvím Jírovi Žilkovi za hotovou summu, totiž za
95 zl.
A tak Jiřík Žilka má grunt za zaplacenej [a] v ničemž
nezávadný.
f 473a
Letha Páně 1647 den s[va]té Barbory Jiřík Žilka prodal
grunth svůj z půl lánem roli Jírovi Švejskému za summu hotovou
za 10 zlm. Odevzdán jemu za volné a za zaplacený a v ničem
nezávadný. Rukojmě za neopuštění gruntu a povinnosti panské i
obecní Mikuláš Štěrba a Jan Kovář SRSaN.
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49 Grunt Šimka Havranové[ho]
Letha Páně 1594 ten Šimek vejš psaný měl jest grunth ze
čtvrtí roli podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu
129 koupený za 16 zl.
Kterýžto grunth jest podle téhož zápisu v knihách
purkrechtních starých od drahně leth zaplatil.
A tak Jíra, syn téhož n[ebožtíka] Šimka, z Ankou mateří
svou na tom gruntě zůstávají, spolu hospodaří a na něm se
živí.
Leta [15]97 grunt nahoře psaný prodán z půl lánem roli
Václav Havran (nedopsáno).
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt ut
s[upr]a, pozůstalý po n[ebožtíku] Jírovi Barvínkovi, ze čtvrtí
roli, z Kouty roubanicemi a což k tomu od starodávna
přináleží, kterýž témuž Jírovi Barvínkovi po Šimkovi
Havranovým otci jeho náležel, Lukášovi Šturmový[mu] za summu
120 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tomášů, Jíra Tomášů,
Mikuláš Hašaša, Jíra Janků S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášovýho položil Lukáš
Šturmů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Lukáš
Šturmů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 3 zl.
f 481b
Téhož letha ut s[upr]a Lukáš Šturmů prodal grunt ze čtvrtí
roli, z loukou na Suchovsku, z roubanicemi a jiným vším k tomu
příslušenství[m] Janovi Kuchyňkovi za summu 126 zl. Závdanku
jemu dal 7 zl a což zaplaceného měl 3 zl, ty jest jemu Lukáš
pustil, ostatek platiti má od letha 1610 po 4 zl. Odevzdán za
volné a svobodné. Rukojmě Jíra Janků, Václav Kšticů, Jíra
Kazička, Pavel Cepů S.R.S.A N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Kuchyňka
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Kuchyňka
štverých peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře položil Jan
Kuchyňka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 4 zl.
Jan Kuchyňka s dovolením pana Tobiáše Purgkrábka, úředníka
na Strážnici, koupil čtvrt roli od Václava Kštice za hotové
peníze. A tak Jan Kuchyňka již má půl lánu roli.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Kuchyňka položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za 2 leta
6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Kuchyňka
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 4 zl.
Pusté
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Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky Kateřina
Barvínková prodala ten grunth požár s půl lánem roli Pavlovi
Kuchyňkových za summu 60 zl, platiti jej má ročně po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení
požáru a povinnosti panské i obecní Mikuláš Srnů a Pavel
Zoubek S.R.S.a N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a jakož mezi Kateřinou
Barvínkovou a Pavlem Kuchyňkových byla nějaká rozepře o jeden
kout roli ležící v lesi. I poněvadž to bedlivé vyhledání, že
takový kout k témuž gr[untu] napřináleží, podle toho že jest
dle správy od ouřadu dané obzvláštně za 27 zl koupen. Z té
příčiny s povolením p[ana] ouředníka strážnicského takový kout
Kateřině Barvínkové odevzdán jest za volný, svobodný a
zaplacený. Actum ut s[upr]a.
f 482a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Pavel Kuchyňka na
místě Kateřiny Barvínkový položil, kteréž přijal Jan Tomášů
1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Kuchyňka
položil za grunt, které přijal Jíra Chmel na místě manželky
svej 2 zl.
Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Kuchyňka
položil za grunt, kteréž přijal Jíra Chmel na místě manželky
své 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Pavel Kuchyňka
položil za gr[unt], kterého přijal Jíra Chmel na místě
manželky 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel
Kuchyňka položil a přijal Jíra Chmel na místě manželky svej
2 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Pavel Kuchyňka
položil, kteréž přijala Chmelka 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Pavel
Kuchyňka, kteréž tak Chmelka na kostel poručila 2 zl. Kteréžto
ouřadovi odevzdané bejti mají.
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f 491a
50 Grunt Jana Miklového
Letha Páně 1587 za purgkmistra Martina Kštice podle
založení regimentu téhož letha [15]87 prodán grunth z půl
lánem roli, s koutem k tomu gruntu přináležitým i jiným
hospodářstvím k tomu přidaným po n[ebožtíku] Miklovi
Havranovém Janovi synu jeho, jakž týž zápis v témž regimentu
to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 120 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha [15]87 peněz
purkrechtních až do letha [15]92 vyplnil 25 zl a ještě
dopláceti zůstává 95 zl. Na to jest za letho [15]93 zadržel
5 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po
5 zl.
Rukojmě Kuba Němců, Jíra Švejský, Martin Pavla Smilového,
Jan Matěje Havranového, Jan Měsíček, Martin Jíry Havranového a
Jíra Šimků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Miklů za grunth svůj peněz
purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Jan Miklů za grunth peněz
purgkrecht[ních] 5 zl.
Letha [15]96 položil Jan Miklových peněz purgkrechtních
5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Miklových za grunt svůj 5 zl.
f 491b
Leta 1598 položil Jan Miklových za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Mikle Havranových 5 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Miklových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikle
Havranových 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Miklových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikle Havranových
3 zl 16 gr. A dílu svého sobě porazil, jakž při statku
Havranových zapsáno jest, 61 zl 14 gr.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplacený má.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt s půl lánem roli i s loukou zůstalý po
n[ebožtíku] Janovi Miklových Jírovi Řehákovi za summu 80 zl
bez závd[anku], platiti má při každých Vánocích po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Janů, Jíra
Košťál, Vašek Šavara S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Řehák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklových 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Řehák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového 2 zl
15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Řehák za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklovýho 2 zl.

128
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Řehák za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklovýho 4 peněz po
2 zl – 8 zl.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Řehák
položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového
3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Řehák položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového za 2 leta
3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jíra Řehák
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového
3 zl.
Pusté
f 492a
Letha Páně 1624 za purgkmistra Jana Baňaře po smrti Jíry
Řeháka ouřad velický prodali ten grunt požár s půl lánem roli
a jiným k tomu gruntu příslušenstvím Pavlovi Radějovskému za
tu summu, což jest na něm dopláceti, totiž za 55 zl 15 gr bez
závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti
panské i obecní Mikuláš Rabáček a Gottfríd Graus SRSaN.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Radějovský
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Miklového 2 zl. Ty
přijal Jan Srnů podle odkázání od Jana Mezníka, jakž při
statku Jana Miklových v rejstřích sirotčích poznamenáno jest,
80 zl.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Pavel Radějovský
položil za ten grunth peněz ročních 2 zl. Ty přijal Jan Srnů.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Pavel Radějovský
položil za grunt Janovi Srnovi 2 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Pavel Radějovský
položil za gr[unt] Janovi Srnovi 2 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláše Švejskýho prodal týž
purgkmistr a ouřad velickej požár pustý s půl lánem roli bez
závdanku Mikolášovi Zvedinosu za summu 20 zl, platiti ročně
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za
opravu gruntu a placení Jan Tomášů, Mikoláš Švajský, Jan
Rabáček S.R.S.N.
f 492b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machula Mikoláš Zvedinosa
za 8 zl skoupené peníze položil 1 zl.
A tak má na něm ještě dopláceti komu náležeti bude 12 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Mikuláš
Zvedinos za gr[unt] svůj, přijali s[irotci] n[ebožtíka] Jana
Srnového 1 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikuloš Zvedinosů
položil za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnového
1 zl.
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Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Mikuláš
Zvedinosů položil na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnového 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Anna pozůstalá
vdova Zvedinoska položila za rok 1646 1 zl na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Srnového.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt
Martin Hrazánekh s půl lánem roli od ouřadu za summu 20 zlm,
platiti se má komu náležeti bude ročně po 1 zlm. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Václav
Pivka a Martin Psíků S.R.S.a N.R.
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f 501a
51 Grunt Jana Havranového
Letha Páně 1586 v středu po svaté Kedrutě za purgkmistra
Mikuláše Gregorového za letho [15]85 podle regimentu učiněného
prodán grunth s půl lánem roli i jiným hospodářstvím k témuž
gruntu náležitým, tak jakž týž zápis to v sobě šíře obsahujíc
zavírá, též z achtelem vinohradu v Dolní hoře, po nebožt[íku]
Matějovi Havranovém pozůstalý Janovi synu jeho za summu
260 zl.
Na túž summu jest sobě díl svůj, což na něho po nebožt[íku]
otci jeho přišlo, srazil 89 zl 25 gr ½ den. Více Martinovi
bratru svém vinohrad v Dolní hoře v dílu jeho v summě 89 zl
25 gr ½ den odvedl. A tak ještě za týž grunt svůj Kuně sestře
své dopláceti zůstává 80 zl 9 gr 6 den. Na to jest jí do letha
[15]93 zadržel 15 zl a ostatek mimo ty zadrželé dopláceti
zůstává od letha 1594 65 zl 9 gr 6 den. Ty má pokládati při
Vánocích po 5 zl.
Rukojmě Jíra Stachů, Kuba Němců, Jan Macháňů, Jíra Buchta,
Vaněk Pešků, Jan Šubelů, Václav Havranů, Mikuláš Havranů,
Šimek Havranů R.S.N.
Na ty zadržalé napřed psané peníze položil [za] purgmistra
Jana Jurkového 1 zl.
f 501b
Letha Páně 1594 položil Jan Havranů za grunth svůj peněz
purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Jan Havranů za grunth peněz
purgkrecht[ních] 5 zl.
Letha [15]96 položil Jan Havránek za grunth peněz
purgkrechtních 5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hevránek za grunt svůj 5 zl.
Leta 1598 položil Jan Havránek za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Havranových 5 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan
Havránek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje
Havranových 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Havránek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Havránek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových
3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Havran za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Havranových
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Havranových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje
Havranových 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Havranových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje
Havranových 4 zl.
Pusté místo
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Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli
Mikulášovi Zvedinosů za summu 8 zl, placení komu náležeti bude
po vyjití tří let. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jíra Čejka
a Jiřík Machula slíbili R.S.N.
f 502a
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Mikuláš
Zvedinosa souce s toho gruntu propuštěn, tehdy jeho zeť Martin
Psík ujal jednu čtvrt roli od toho poloulání ut s[upr[a za
summu (neuvedeno).
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt ze
štvrt roli Martin Psík za summu 30 zlm, platiti se má ročně
komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě i povinnosti J.H.M.i obecní Martin Hrazánekh a Václav
Pivků S.R.S.a N.R. S těch 20 zlm má se do důchodův J.H.M.
platiti 10 zlm a druhej 10 zlm komu náležeti bude.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt ze
štvrt roli Pavel Kuchař za summu 20 zlm, platiti se má ročně
po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti
J.H.M. i obecní Martin Psík a Jan Kovář S.R.S.a N.R. S těch
20 zlm má se do důchodův J.H.M. platiti 10 zlm a druhý 10 zlm
komu náležeti bude.
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f 511a
52 Grunt Jana Šubelového
Letha Páně 1586 podle regimentu letha [15]85 za purgmistra
Mikuláše Gregorového učiněné[ho] Jan vejš psaný koupil grunt
svůj s půl láne[m] roli, s achtelem vinohradu v Dolní hoře,
s osetím, s koňmi a jiným hospodářstvím po ne[božtíku]
Kašparovi Šubelovi, otci téhož Jana, zůstalý za 274 zl 13 gr
1 víd.
Na kderýž jest podle vyhledání z jiných regimentů a cedulí
řezaných závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]90
vyplnil do jiných sirotčích peněz, kderéž ku právu přijaty
jsou 61 zl 5 gr 4 den. A tak se dopláceti má 213 zl 7 gr
1 víd, z toho se má na termíny od letha [15]94 peněz
termínových doplniti 63 zl 7 gr 4 den.
A mimo to zůstane na Jana, Martina, Jíru, nápadníky
ne[božtíka] Šubala, vyplniti a sirot[kům] dvojím, jakž jest
teď pořadně položeno:
Item Janovi, hospodáři tohoto gruntu, náleží dílu jeho
30 zl, kterýž sobě na gruntě srazí.
Item Martinovi, synu ne[božtíka] Kašpara Šubela, náleží
30 zl.
Item Jírovi, synu ne[božtíka] Šubelového též náleží 30 zl.
f 511b
Item Janovi a Kateřině, sirot[kům] nebošky Markéty, někdy
dceři n[ebožtíka] Kašpara Šubele, kteříž v Zarazicích osiřelý
zůstáva[jí] 30 zl.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Benedíka, kteréž v Lipově
zůstávají, náleží i Jírovi otci jejich 30 zl.
Ta spravedlnost těm nápadníkům jíti má, když předně se do
jiných sirotčích peněz se summa vejš psaná vyplní všem
společně po 8 zl.
Rukojmě Gregor Bahulů, Vašek Havranů, Mikuláš Srnů, Daniel
Buček, Vaněk Huňka, Mikuláš Žilků, Mikuláš Lučín, Lukáš
Škutlů, Jíra Karas R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Jan Šubelů za grunth peněz
purgkrecht[ních] 8 zl.
Letha [15]96 položil Jan Šubelů za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních]do termínu 8 zl.
Leta [15]97 položil Jan Šubelů za grunt svůj 8 zl termínu
peněz purgkrechtních.
Leta 1598 položil Jan Šubelů za grunt svůj do truhlice
s[irotčí] na zaplatcení termínův 8 zl.
f 512a
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka Jan Moňků
pojmouc sobě za manželku Anku, pozůstalou vdovu po n[ebožtíku]
Janovi Šubelovi, podli rozdílu statku grunt napřed psaný s půl
lánem roli, z koňmi, z vozem, z pluhem, z bránami a jiným
k tomu náležitým hospodářstvím, též z vinohradem v Dolní hoře
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koupil za summu 280 zl. Z toho sobě srazil dílu manželky své
22 zl 23 gr 4 den, ostatek platiti má od leta [15]99 mimo
poražení dílu ženy své po 8 zl na ten spůsob, když se termíny
platí, platiti má po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Sanitrník, Jan Jakšů, Jan Útulných, Jan Pikna
SRSN.
Ta summa svrchu psaná náleží těmto:
Item na termíny do peněz sirotčích 23 zl 7 gr 4 den.
Nápadníkům n[ebožtíka] Kašpara Šubele 120 zl.
Sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Šubele posledních peněz 114 zl
12 gr 6 den.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Moňků
za statek ut s[upr]a místo závdanku peněz ročních 8 zl. Ty sou
dány za termín do peněz míšených s[irotčích].
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Moňků
za statek ut s[upr]a peněz ročních 6 zl. Ty jsou dány za
termín do peněz sirot[čích] míšených.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Moňků
za grunt peněz, kteréž sou dány za termín do peněz s[irotčích]
míšených 6 zl.
Více položil Jan Moňků za grunt 2 zl. Ty přijali nápadníci,
totiž Mareček z Veselí 1 zl a Jíra Šubela 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Moňků za g[runt] peněz ročních, kteréž sou dány za termín do
peněz sirotčích míšených, ostatní 3 zl 7 gr 4 den.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Moňků za g[runt] nápadníky n[ebožtíka] Kašpara Šubele 6 zl.
Z toho dáno Martinovi, synu téhož Kašpara Šubele 3 zl a
Marečkovi do Veselí po Janovi a Kateřině 3 zl. Ty 3 zl
Marečkovi zůstávají při ouřadu, vydali je Marečkovi.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Moňků za g[runt] 8 zl. Z toho dáno Marečkovi do Veselí po
Janovi a Kateřině 2 zl a do truhlice sirotčí vloženo 6 zl.
Z toho dáno Martinovi Šubelovi do Lipova 2 zl, též Marečkovi
dáno 4 zl.
f 512b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka položil Jan Moňků
zadržalých peněz za předešlá léta 5 zl. Ty sou vydány
Marečkovi do Veselí po Markytě Šubelové. A tak vyzdvihl všeho
15 zl.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala vyhledalo se, že
náleží z tohoto gruntu a vinohradu nápadníkům n[ebožtíka]
Kašpara Šubele dobírati ještě 101 zl. Na to jest jim odvozuje
se na vinohradě Jíry Moňkového v Dolní hoře 80 zl.
Letha 1606 a 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala položil
Jíra Moňků za vinohrad dvojích peněz 6 zl. Ty zůstávají při
ouřadu a má je Daniel Třískal. Odvedl je Daniel Třískal do
truhlice sirotčí.

134
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového těch 6 zl
svrchu psaných jsou vydány Mikulášovi Marečkovi nápadu po
Janovi Šubelových.
Od Jíry Moňkového přijato za vinoh[rad] 4 zl. Zuostávají
při ouřadum jsou vydány Mikulášovi Marečkovi nápadu po Janovi
Šubelových.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry
Moňkového za vinohrad 9 zl. Ty přijal Mikuláš Mareček do
Veselí. A tak tu nic nemá.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato za vinohrad
v Dolní hoře od Jíry Moňkového 1 zl. Ten jest dán na termíny
do peněz sirotčích.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato za vinohrad
v Dolní hoře od Jíry Moňkového za 2 leta 6 zl.
Ten Jíra Moňků ujal půl lánu roli po n[ebožtíku] Janovi
bratru svém a má za něj dopláceti po 4 zl i za vino[hrad]
75 zl. Ty peníze náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Kašpara Šubele.
Těch 6 zl přijal nápadník Jíra Šubelů.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Moňků položil
za roli na s[irotky] n[ebožtíka] Kašpara Šubele 3 zl. Ty
přijal Jíra Šubelů nápadník.
[Pusté]
f 513a
Letha 1628 po smrti Jíry Moňkova purgmistr a starší prodali
ten grunth s půl lánem roli Mikulášovi Švajskému za summu
32 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. R[ukojmě] Jíra Machulů a Jan Tomášů
S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky Mikuláš Švajský
položil za gr[unt] peněz ročních 2 zl. Ty přijala Kateřina,
dcera neb[ožtíka] Šubele.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho týž purgkmistr
položil za grunt, ty přijala Kateřina, dcera neboštíka Šubele
1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Mikuláš Švajský
položil za grunt, ty přijala Kateřina, dcera neboštíka Šubele
1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Švajský
položil za grunt a ty přijala Kateřina, dcera neboštíka Šubele
1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Švajský
položil za gr[unt], ty přijala Kateřina, dcera n[ebožtíka]
Šubele 1 zl.
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Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Mikuláš Švajský
zemřel, po smrti jeho pozůstalý syn Martin ten grunt nadepsaný
s půl lánem roli prodal jest Janovi Benatskému za summu 32 zl
bez závdanku, platiti je má ročně po 2 zl a cokoliv Mikuláš
Švajský na tom gruntě vyplatil, to jemu Martin všechno pustil.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kuchyňka, Martin
Švajský SRSaNR.
f 513b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt po Mikulášovi
Švejským Janovi Čefalovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti
má každoročně komu náležeti bude po 1 zl a cožkoliv Mikuláš
Švejský zaplacené měl, totiž 6 zl, ty jsou jemu puštěné
protože jej z gruntu stavěti musil. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan
Vachún a Jan Hroš SRSN.
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53 Grunt Mikuláše Ševčíkového

f 521a

Letha Páně 1592 v neděli třetí adventní podle zápisu kněh
starých purkrechtních prostředních v listu 155 Jan Ševčík
prodal grunth svůj z půl lánem roli i jiným hospodářstvím, tak
jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, Mikulášovi synu
svému za summu 100 zl.
Závdanku hned při ukúpení téhož gruntu položil tenž Mikuláš
Janovi Ševčíkovi otci svému i peněz purkrechtních do letha
[15]93 17 zl 15 gr a ostatek od letha [15]94 při Vánocích
dopláceti zůstává 82 zl 15 gr.
Ta summa výš psaná náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Markovi Tvrdoňovýmu předních peněz se jemu téhož letha
výš psaného [15]94 vyplniti má 5 zl a letha [15]95 ostatních
2 zl 15 gr.
Item Janovi Ševčíkovi též náleží 75 zl. Ty se jemu
pokládati mají takto: letha [15]95 2 zl 15 gr a od letha
[15]96 se jemu až do vyplnění summy jemu náležitej po 5 zl
pokládati mají.
f 521b
Rukojmě Vaněk Ševčíků, Jíra Sučanských, Jíra Karasů, Lukáš
Nedoťalů a Janek Vachúnů R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš Ševčíků za grunth peněz
purgkrechtních Markovi Tvrdoňovi 5 zl.
Letha [15]95 položil Mikuláš Ševčíků za grunth 5 zl. Z toho
dáno Markovi Tvrdoňovi 2 ½ zl a Janovi Ševčíkovi též dáno
2 ½ zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Ševčíků za grunth Janovi otci
svému 5 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Ševčíků za grunt svůj Janovi
otci svýmu 5 zl.
Leta 1598 položil Mikuláš Ševčíků za grunt svůj Janovi otci
svýmu 5 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Ševčíků za grunt svůj Janovi otci svý[mu] 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Ševčíků otci svému 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Ševčíků za grunt otci svému 5 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Ševčíků za g[runt] otci svému 2 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Ševčíků za g[runt] otci svému 4 zl.
Pusté
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f 531a
54 Grunt Vaška Havranového
Ten Vašek vejš psaný má grunth svůj s půl lánem roli podle
zápisu kněh sirotčích starých v listu 42 a podle kněh
purkrechtních starých v listu 40 od letha [15]77 zaplacený.
Leta [15]97 ten grunt nahoře psaný jest prodán od Vaška
Havranového z půl lánem roli Janovi Hrazánkovi za summu
130 zl, závdanku položil hned při odevzdávce dotčenému Vaškovi
Havranových 16 zl a mimo ten závdanek položil témuž Vaškovi
Havranovi Jan Hrazánků ročních peněz 5 zl a ostatek platiti má
od leta [15]98 po 5 zl.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jíra
Řehák, Jíra Košťálů, Jíra Buchta, Macek Sládků, Toman
Smolinský S.R.S.A.N.R.
Leta 1598 položil Jan Hrazánek za grunt svůj Vaškovi
Havranovému 5 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Hrazánek za grunt svůj Vaškovi Havranové[mu] 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Hrazánek za g[runt] Vaškovi Havranovému 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Hrazánek za grunt Vaškovi Havranovému 5 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Hrazánek za g[runt] Vaškovi Havranovému 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Hrazánek za g[runt] Vaškovi Havranovýmu 5 zl.
f 531b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Hrazánek za g[runt] Vaškovi Havranovýmu 5 zl.
A srazil sobě dílu po Kateřině, dceři n[ebožtíka] Vaška
Havranového 25 zl 10 gr.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala podle
poručenství neb[ožtíka] Jana Hrazánka ujal požár z půl lánem
roli Václav Martina Miklového, kterýž sobě Kateřinu, dceru
neb[ožtíka] Jana Hrazánka, za manželku pojal v summě 130 zl.
Z toho sobě srazil, což nebožtík Jan Hrazánek na tom gruntě
zaplatil i s poraženým dílem po Kateřině, dceři neb[ožtíka]
Vaška Havranového, 79 zl 10 gr, zůstává dopláceti ještě
50 zl 20 gr, placením každého roku při Vánocích po 4 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kože, Jan
Havranů, Jan Bílý, Jíra Rosů S.R.S.a N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav
Martina Miklového za grunt 2 zl. Ty jsou dány do truhlice
sirotčí, jsou vydány Václavovi Slováčkovýmu za dluh Václava
Havranového.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Martina Miklového za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava
Havranového 4 zl. Z toho dáno Řehořovi dílu Anny, dcery
n[ebožtíka] Vaška Havranového, 2 zl. A tak ještě jemu náležeti
bude k vyzdvižení 22 zl 10 gr, ty sobě z toho gruntu sám
vyzdvihovati má.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav
Martina Miklového 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Václava Havranového 1 zl a Řehořovi dílu Anny, dcery
n[ebožtíka] Václava Havranového též 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Martina
Miklového čtverých peněz za g[runt] 10 zl. Z toho vzali
nápad[níci] Václava Havranového 5 zl a Řehoř po Anně, dceři
Václava Havrana, 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Martina
Miklového položil za grunt nápadníkům 4 zl. Z toho dáno
nápad[níkům] Václava Havranového 2 zl a Řehoř po Anně, dceři
Václava Havrana, 2 zl vzal.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Martina
Miklového položil za gr[unt] nápadníkům za 2 leta 8 zl. Z toho
dáno nápad[níkům] Václava Havranového 4 zl a Řehořovi po Anně,
dceři Václava Havrana, 4 zl.
f 532a
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Václav
Martina Miklového položil za grunt nápadníkům peněz ročních
4 zl. Z toho dáno nápadníkům Václava Havranového 2 zl a
Řehořovi po Anně, dceři Václava Havrana, 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Václav
Martina Miklového položil za grunt 2 zl 10 gr. Ty přijala
Margeta, dcera n[ebožtíka] Václava Havranového.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Václav Martina
Miklového položil za grunt 1 zl. Ty přijal Mikuláš Babirád na
místě manželky své.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Václav Martina
Miklového položil za grunt, ty přijal Mikuláš Babirád na místě
manželky svej 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového Václav Martina
Miklového položil za grunt Mikulášovi Babirádovi na místě
manželky svej 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Václav Martina
Miklového položil za grunt a ty přijal Mikuláš Babirád na
místě manželky svej 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Václav Martina
Miklového položil za grunt a ty přijal Mikuláš Babirád 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Václav Miklův položil
za grunt a ty přijal Mikoláš Babirád na místě manželky 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly Václav Miklův
položil za gr[unt] a ty přijal Mikuláš Babirád na místě
manželky svej 1 zl.
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Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Václav
Miklův položil za gr[unt] a ty přijal Mikuláš Babirád na místě
manželky svej 1 zl.
f 532b
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Václav Miklův
položil a přijal Mikuláš Babirád 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Václav Miklův
položil, ty přijal Pavel Babirád 1 zl.
Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka tak jakož jest
Václav, syn Martina Miklového, ten grundt v držení měl, pro
zešlost věku svého nemohouce práci své odbejvati, takovej zase
Jakubovi Vojtkovi jinak Hloupému za tu summu, jakž mu samému
prvotně odevzdán byl, za 130 zl prodal. A co tak tenž Václav,
syn Martina Miklového, na něm zaplaceného měl, totiž 25 zl
20 gr, takové témuž Hloupému podstoupil a daroval. A tak bude
povinen toliko ještě tenž Hloupý dopláceti Pavlovi Babirádovi,
matce a sestře jeho 4 zl 10 gr. Rukojmě za dílo panské i
obecní Martin Budínek, Tomáš Pochop SRSN.
NB. Z té příčiny Václav, syn Martina Miklového, ten grund
Jakubovi Hloupému zadal i s tím, co na něm zaplaceného měl,
poněvadž ani syn ani zeť nechtěli se toho grundtu ujíti.
Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Jakub Hloupý
položil za grunth svůj 15 gr. Ty přijala Margeta Babirádka.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jana Molera položil Jakub
Hloupý za grunt svůj 15 gr. Ty přijala Margeta Babirátka.
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky jakož Jakub Hloupý neměl grunt
ukoupenej, takovej jest zase prodán Janovi Málekovi za tu
summu, což na něm dopláceti měl, totiž 4 zl 10 gr, takové jest
témuž Málekovi pustil. A tak týž Málek bude míti zaplacený
grunt. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu,
povinnosti panské i obecní Martin Hrazánek a Pavel Pejtl SRSN.
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f 541a
55 Grunt Jíry Buchty
Ten Jíra vejš psaný má grunth s půl lánem roli podle zápisu
regimentu letha [15]85 učiněného za purgkmistra toho času
Mikuláše Gregorového koupený podle srovnání před pane[m]
ouředníkem Janem Flašarem a kšaftu n[ebožky] Barbory Silných
učiněný, takže za týž grunth sobě díl Kateřiny manželky svej
srazil i s tím, což ne[božce] Barboře Silných, matka tejž
Kateřiny manželky jeho, což jí na témž gruntě náleželo,
odkázala jest, vyplněno 140 zl. A ještě mimo to dopláceti
zůstává na kostel velickej od ne[božky] Barbory Silných
odkázaných mimo ten 1 zl, který prve položil, ještě 5 zl.
A Janovi Dunkalovi do Čachtic zaplatiti má, což týž Jan často
psaný Barboře hotových peněz půjčil 10 zl. A když těch 15 zl
vejš psaných vyplní, bude míti grunth svůj zaplacený.
Letha [15]94 položil Jíra Buchta za grunth peněz ročních
2 zl. Ty odvedeny hospodářuom kostelním.
Letha [15]95 položil Jíra Buchta hospodářům kostelním 1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Buchta hospodářům kostelním za
grunth 2 zl.
f 541b
Leta [15]97 položil Jíra Buchta za grunt svůj Janovi
Silných jináč Dunkalovi z Čachtic 2 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Buchta za grunt svůj Janovi
Dunkalovi do Čachtic 2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Buchta za grunt svůj Janovi Dunkalovi do Čachtic 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Buchta za grunt Janovi Dunkalovi do Čachtic 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Buchta za grunt Janovi Dunkalovi do Čachtic 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Buchta za g[runt] Janovi Dunkalovi do Čachtic 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Buchta za g[runt] Janovi Dunkalovi do Čachtic 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Buchta za g[runt] Janovi Dunkalovi do Čachtic 1 zl. Zůstává
při Jírovi Dunkalovi.
Pusté místo
Leta Páně 1616 před památkou Vstoupení Pána Krista na nebe
za purgkmistra Jana Baňaře z poručení pana Tobiáše Purgkrábka,
úředníka na Strážnici, purgkmistr a starší prodali ten požár
Pavlovi Eliáše Radějovské[ho] za summu 20 zl bez závdanku,
platiti má počna leta Páně 1618 po 2 zl. Rukojmě Pavel Vítů a
Mikuláš Švejský SRSN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Eliáše
Radějovského položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Buchty zanechané.
Od Jana Lukášového za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 zl.
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f 542a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového týž purgkmistr
a ouřad prodali grunt Jurovi Štenjskýmu, totiž polovici ze
čtvrtí roli za 15 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní
odbejvání Jíra Machulů, Jan Vachoun SRSN.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli
Václavovi Miklovému za 6 zl, placení komu náležeti bude po
vyjití tří let po 1 zl. Jest odevzdán za volný. Rukojmě za
všelijaké povinnosti J.H.M. Pavel Drmíšek a Jan Pivků S.R.S.N.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Václav Miklů byl
z toho poloulání puštěn, tehdy jej zase ujal Fridrich Laborn
za summu 30 zl bez závdanku, po vyjití tří leth platiti má po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmové za placení a
povinnosti J.H.M. i obecní Martin Hrazánek a Jan Kovář SRSaN.
Takové peníze takto se platiti mají: předně 6 zl nápadníkům
těm, kterejm náležeti bude, ostatních pak 24 zl na kostel
velickej, vše podle správy purg[mistra] a ouřadu učiněnej.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky po smrti Fridricha Laborna takovej
grunt byl zhořel a do kruntu zkažen, takovej grunt jest prodán
Pavlovi Pejtlovi za summu tou, což náleží na kostel velický
platiti, totiž 24 zl, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i
obecní Martin Drahotouský a Vácslav Byčovský SRSN.
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56 Grunt Jíry Karasového
Letha Páně 1583 v pátek před s[vatý]m Vavřincem podle kněh
starých sirotčích v listu 142 Jíra vejš psaných koupil grunth
ze čtvrtí roli po ne[božtíku] Pavlovi Nevrlým zůstalý za summu
60 zl.
Na to jest leta vejš psaného vyplnil závdanku n[ebožtíka]
Pavla Nevrlýho sirotkům 4 zl. A letha [15]84 a [15]85, též
[15]86 vyplnil peněz purkrechtních 8 zl. Ty jsou přijali
nápadníci n[ebožtíka] Vaška Ševců a zase je na splacení
termínu téhož n[ebožtíka] Vaška Ševce odvedli. A tak ještě za
týž grunth svůj dopláceti zůstává 48 zl, na to jest do letha
[15]93 za sedm leth zadržel 28 zl a ostatek od letha [15]94
dopláceti zůstává při Vánocích po 4 zl.
Rukojmě Jan Karasů, Vávra Drahotouský, Martin Bulatejch,
Jan Kopřivů, Vaněk Ocásků, Mikuláš Slovák a Matěj Karasů
R.S.N.
Ta summa vejš psaná, kterúž týž Jíra výš psaný dopláceti
zůstává i s těmi zadrželými, náleží níže psaným osobám, a to
těmto:
Item nápadníkům ne[božtíka] Vaška Ševce 33 zl. Ty se jim
předně vyplniti mají.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Jana Ocáskovýho 10 zl. Ty se
jim pokládati mají, když napřed psaní nápadníci svou
spravedlnost vyzdvihnou, po 4 zl.
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Pavla Nevrlýho na posledních
penězích 5 zl.
f 551b
Letha [15]94 položil Jíra Karasů peněz ročních za grunt
4 zl. Ty odvedeny do truhlice sirotčí na s[irotky] n[ebožtíka]
Vaška Ševce. A již má platiti po 3 zl až do vyplnění všeho,
což pokládati má.
Letha [15]96 položil Jíra Karasů za grunt 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Karasů za grunt svůj 2 zl.
Leta 1598 položil Jíra Karasů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Karasů za grunt svůj nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Karasů za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Karasů za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Karasů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Karasů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Karasů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
[Pusté]
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Mikuláš Babirád ujal
požár pustý pozůstalý po po n[ebožtíku] Jírovi Karasovi ze
čtvrtí roli za tu summu, což bylo na něm dopláceti, totiž
23 zl bez závdanku, platiti má od letha 1617 po 2 zl. Odevzdán
mu za volný a svobodný. Rukojmě za něj Jan Pivků, Tomáš Černý
SRSN.
Téhož letha Mikuláš Babirád položil za ten požár nápadníkům
Vaška Ševce 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Babirád
položil za gr[unt] nápad[níkům] Vaška Ševce 2 zl.
Pusté
f 552a
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Babirád
prodal požár tento Jurovi Čejkovi za summu 30 zl, závdanku
jemu dal 2 zl a platiti jej má po 1 zl. Rukojmě za placení a
odbývání povinností panských i obecních Jan Baňařů a Mikuláš
Zúbek SRSaN.
Letha 1632 za purg[mistra] Jiříka Machule Jura Čejka
položil za gr[unt] Martinovi Žilkovému 1 zl.
Letha 1633 za purgmistra Jíry Čajky týž Jíra Čajka položil
za gr[unt] Martinovi Žilkovému 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jíra Čejka položil
za grunt Martinovi Žilkovému 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jura Čejka položil
za grunt Martinovi Žilkovému a ty jsou obráceny na chrám Páně
velicskej 1 zl.
A cožkoliv na tom gruntě náleží ještě dopláceti Martinovi
Žilkovému, ty jest dobrovolně a z lásky upřímné na chrám Páně
velicský daroval.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule Jíra Čejka položil
za gr[unt] svůj na kostel velický 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláše Blanařového Jíra Čejka
položil na kostel velicský a purgk[mistr] ut s[upr]a přijal
1 zl.
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f 561a
57 Grunt Jana Karasového
Ten Jíra vejš psaný má grunth ze čtvrtí roli podle zápisu
kněh starých purkrechtních v listu 185 zaplacený.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka prodán grunt ze
čtvrtí roli pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Karasovi Martinovi
Havranovýmu za summu 50 zl, závdanku položiti má o posudcích
letha 1603 5 zl a platiti od téhož letha po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Martin Miklů a Jan Jakšů S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položila Manda,
vdova po n[ebožtíku] Martinovi Havranovém, za grunt závdanku
na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Karasového 5 zl.
Na ten kup svrchu psaný po smrti n[ebožtíka] Martina
Havranového, manžela svého, vstoupila Manda žena jeho a
srazila sobě na díl svůj 5 zl, ostatek zůstává dopláceti na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Karasového 45 zl, placením ut
s[upr]a. Rukojmě (neuvedeno).
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položila
Manda, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Janovi Karasovým, za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Karasového 2 zl.
Pusté
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře prodán tento požár od
téhož purgkmistra a starších ze čtvrtí roli Tomášovi Peškovému
za summu 15 zl bez závdanku, platiti má počna letha 1620 po
1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Tuřanský a
Jíra Moňků SRSAN.
Těch 15 zl náleží Mandě a Kateřině, každé po 7 zl 15 gr.
Manda prodala díl svůj Tomášovi Peškovému, totiž těch 7 zl
15 gr, za hotový 1 zl. A tak ta Manda tu již nic více nemá a
Tomáš Pešků dopláceti zůstává 7 zl 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Tomáš Pešků
položil za grunt Kateřině 1 zl.
f 561b
Letha Páně 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Thomáš Pešků
prodal grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Šebtalovi za summu 11 zl
bez zavdání, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný. Rukojmě Pavel Pivků S.R.S.
Letha Páně 1631 za purgmistra Jiříka Machule Jan Berda
majíc nápad na gruntě ut s[upr]a prodal jej i ze čtvrtí roli
Ondrovi Zedníkovi za s[umm]u 8 zl bez závdanku, platiti jej má
ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš
Zvedinosů a Vácslav Srnů S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Ondra Zedník
položil za grunt za všechny leta vyšlá v tomž lethu ut s[upr]a
Janovi Karasovi 2 zl.
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Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Běta n[ebožtíka]
Ondry Zedníka položila ročních peněz, kteréž přijala Kateřina
Karaska 1 zl.
Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky zůstalá vdova
Běta po neboštíkovi Ondřejovi Zedníkovi prodala ten svrchu
psaný grunt Pavlovi Peškovému za summu 20 zl, placení komu
náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení
gr[untu], povinnosti panské a obecní Daniel Šťuka a Jan Bílej
S.R.S.N.
Pavel Pešků téhož leta ut s[upr]a položil 15 gr, ty přijala
Kateřina Karaska.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Pavel
Peška za gr[unt] svůj, ty přijala Kateřina Karaska 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel Peška
položil a ten přijala Kateřina Karaska 1 zl.
f 562a
Letha Páně 1646 za purgkmistra Jana Molera Pavel Pešek
zemřel a grunt ze čtvrtí roli po sobě zanechal, takový jest
prodal purgkmistr a ouřad Václavovi Klokočovskému za summu,
tak jak první zápis ukazuje, totiž za 20 zl bez závdanku,
placení po vyjití třech leth po 1 zlm. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě za dílo a placení i povinnosti panské i
obecní Mikuláš Blanař a Jan Kovář SRSN.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Václav
Klokočovský položil za rok 1647 a [16]48 2 zl. Z tych přijal
Jan Hroš 1 zl a Kateřina Karaska 1 zl.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt ze štvrtí roli po
Vácslavovi Klokočovským Martinovi Drahotouskému za summu 20 zl
bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení
povinnosti panské i obecní Jan Moler a Jan Válek SRSN.
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58 Grunt Matěje Karasové[ho]

f 571a

Ten Matěj vejš psaný má grunth svůj ze čtvrtí roli podle
zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 5 a
v listu 3 při gruntu Matěje Čápka položeno, že jej již
zaplacený má.
Na tom gruntě puštěno jest Dorotě, manželce téhož Matěje
Karasového, aby se s dítkami svými živila a poplatky J.M. Pánu
i císařské zpravovala.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Benjamin z Vadovec
prodal grunt svůj ut sup[ra] se čtvrtí roli Janovi Vyležalovi
švagru svýmu za summu 30 zl bez závdanku a skoupil od téhož
Benjamina, což Bětě manželce jeho dílu jejího náleželo, totiž
10 zl za hotové 4 zl, více srazil dílu Barbory manželky své
10 zl. A tak zůstává ještě dopláceti Lidě švagrové své, která
jest od nepřátel zajatá, 10 zl, placením od letha 1611 po
2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pivků a Jan
Sup S.R.S.a N.
Pusté
Letha 1645
purg[mistr] z
pustú Pavlovi
leth po 2 zl.
Polách SRSaN.

za purgkmistra Mikuláše Blanařového tenž
ouřadem prodali ten gr[unt] ze čtvr[tí] roli
Tomášovi za summu 30 zl, placení po vyjití třech
Od[evzdán]. Rukojmě Štefan Kloboučník a Petr

147
59 Grunt Mikuláše Kovářového

f 581a

Letha Páně 1586 Mikuláš vejš psaný koupil podsedek ze
štvrtí roli, z vinohradem v Dolní hoře, z náčením kovářským i
jiným k témuž gruntu příslušenstvím podle zápisu v regimentu
letha [15]85 za purgkmistra Mikuláše Gregorového učiněným, za
summu 250 zl.
Místo závdanku sobě díl svůj 50 zl srazil a peněz
purkrechtních vyplnil 150 zl do letha [15]93. A ještě
dopláceti zůstává sirot[kům] n[ebožtíka] Mathouše Láníkových
50 zl, ty jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po
4 zl.
Rukojmě Jan Čejka, Jan Myjavskej, Jíra Šefčíků, Jan Karasů,
Vašek Havranů, Mikuláš Čejků, Tomáš Škutlů, Matěj Karasů a
Gregor Bahulů R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš Kovářů za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Mikoláč Kovář za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Kovář za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Kovář za grunt svůj peněz 4 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Kovář za grunt svůj peněz
purgkrechtních na s[irotky] n[ebožtíka] Matou[še] Láníka 4 zl.
f 581b
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil
Mikuláš Kovář za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše
Láníka 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Láníka 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka
3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Kovář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka
4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Kovář za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka
2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Kovář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Láníka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Kovář
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Láníka 2 zl.
Vydány Danielovi Uhlířovi do Strážnice.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Kovář
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] ostatních trojích peněz
6 zl. Ty přijal Jíra Sklenovský, náměstek Daniele Uhlířového
do Strážnice. A tak tu nápad[níci] již nic nemají.
A tak týž Mikuláš Kovář má grunt zouplna a docela
zaplacený.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového prodán jest
grunt tento požár Jurovi, synu Mikuláše Kováře, za summu 50 zl
bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný
a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských
i obecních Jan Thomášů a Mikuláš Babirád SRSN.
Z toho gruntu má se nejprve zaplatiti do statku n[ebožtíka]
Macka Kováře za náčení kovářské, totiž 16 zl.
f 582a
Letha Páně 1625 za purgkmistra Jana Baňaře nápadníci po
n[ebožtíku] Mikulášovi Čajkovi prodali grunt požár Mikulášovi
Babirádovi za summu 34 zl bez závdanku, platiti jej má po
2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a
odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Zvedinos a
Vašek Nemravů S.R.S.a N.
Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky Mikuláš Babirád
prodal ten grunth se čtvrtí roli Janovi Kovářovi za summu
41 zl, závdanku dal jemu 7 zl, ostatek summy platiti má po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Plšek a
Ozvald Šalpický S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Kovář položil
za grunt Martinovi Osobovi 1 zl.
Letha 1636 a leta 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky za ty
dvě leta položil za grunt Jan Kovář, ty přijala Kateřina
nebo[žtíka] Matěje Kováře 2 zl. Martin Osoba z těch 2 zl
přijal 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky položil Jan Kovář a
ten přijal Martin Osoba za náčení 15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan Kovář
a ty přijal Martin Osoba 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Kovář
položil a ten přijal Martin Osoba 1 zl.
f 582b
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Jan Kovář
položil a přijal Martin Osoba 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jan Kovář
položil a ten přijal Martin Osoba 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jan Kovář
položil a ten přijal Martin Osoba 15 gr.
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Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Jan Kovář zemrouc manželku svou
zanechajíc, vdovu Vávra Čtvereček pojal ji sobě za manželku a
týž grunt se jemu připisuje za summu 41 zl, platiti má
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan
Válek a Vácslav Vizovský SRSN.
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60 Grunt Lukáše Nedoťalové[ho]

f 591a

Ten Lukáš vejš psaný má grunth svůj ze štvrtí roli od mnoha
leth již zaplacený.
Leta [15]97 ten grunt nahoře psaný jest prodán Řehořovi
Jakšovi ze dvěma kusy roli za summu 20 zl, závdanku položil
hned při odevzdávce Řehoř Jakšových manželce n[ebožtíka]
Lukáše Nedoťala 1 zl. Téhož leta mimo ten závdanek položil
roční peníze 1 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl.
Rukojmě z[a] p[lacení] [a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti]
p[anské] Jan Myjavský, Martin Rosů S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Řehoř Jakšů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala 1 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Řehoř
Jakšů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Řehoř
Jakšů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Řehoř
Jakšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Řehoř
Jakšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl.
Jakož náleželo Kateřině, starší dceři n[ebožtíka] Lukáše
Nedoťala, na tomto gruntě dílu jejího i po Jakubovi bratru
jejím zemřelém 5 zl 22 ½ gr, takové peníze Řehoř Jakšů od ní
skoupil za hotových 1 zl 7 ½ gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Řehoř
Jakšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Řehoř
Jakšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
1 zl. A skoupil od Kateřiny, manželky n[ebožtíka] Lukáše
Nedoťalového 5 zl 7 ½ gr za hotových 1 zl 10 gr.
A tak ten grunth má zouplna zaplacený.
Pusté
f 591b
Letha Páně 1632 za purgkmistra Jíry Čajky prodán jest ten
podsedek se dvěma kusy roli Jírovi Hlávkovi za 13 zl bez
závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Váícslav Pivků a Mikuláš Babirád S.R.S.a N.
Kráva jest jemu prodána bez gruntu za 5 zl.
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Na tomto náleží totiž s tej krávy s[irotkům] n[ebožtíka]
Šebesty Vojtkového Jiříkovi Hlávkovi 1 zl 20 gr, Janovi 1 zl
20 gr, Zuzaně 1 zl 20 gr.
Placení Jiřík Hlávka po sražení svém týmž s[irotkům] až
k letům přijdou, o to se s nimi porovnati může.
A poněvadž ten svrchu psaný grunt holé místo po neboštíkovi
Říhovi Mrákotínském zůstalo a na tom gruntě týž neboštík
zaplaceného jměl 10 zl, zůstávajíce po něm dva sirotci, ta jim
spravedlnost vlastně přináleží podle správy: Bětě 5 zl,
Vaškovi 5 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čajky Jiřík Hlávka položil
za grunt sirotkům neboštíka Řehoře Mrákotínského 15 gr. Ten
přijala Běta.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jiřík
Hlávka s[irotkům] n[ebožtíka] Říhy Mrákotínského, totiž Bětě a
Vaškovi 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jiřík Hlávka
[položil] a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Říhy Mrákotínského
1 zl.
f 592a
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jiřík Hlávka
položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Říhy Mrákotínskýho
1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jiřík Hlávka
položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Říhy Mrákotínského
1 zl.
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Jíra Hlávků maje sobě podsedek
zaplacenej zase jej prodal Pavlovi Větrovému ze dvěma kusy
roli za summu 18 zl, platiti má každoročně po 1 zl. Odevzdán
za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i
obecní Jíra Hlávků a Pavel Pejtl RSN.
Leta Páně 1664 za purgkmistra Jiříka Hudce jsouc tento
podsedek do gruntu spálený a Pavel Větrův od Tatarův v roku
1663 zajatý, prodal jest purgkmistr nadepsaný s ouřadem
tehdejším tento podsedek Mikulášovi Světlíkovi za summu devět
zl mor[avských], k placení ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní a placení Jan
Hroš a Jan Sládků.
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(na přiloženém lístku)
Poněvadž ten podsedek, který v počtu 60tým a na listu 591
v zápisu stojí a jak před Hlávkú, tak i Hlávka, též i po
Hlávkovi Pavel Větrů jej za podsedek zapsaný měli, teť se
muselo státi z vůlí vrchnosti, protož nyní Mikuláš Světlík
jsouc na tom místě vystavený chce také sobě tak za podsedek
dáti vepsati, poněvadž se to předešle stalo, může se i nyní
při tom zanechati. V měst[ečku] Velikej dne 6. Septembris
1670.
Ačkoliv dosti rozepře o tento podsedek bylo, avšak jak
s počátku, tak i nyní touto cedulkou od ouřadu velického
odeslanou se jináče nenachází, než za toliko podsedek jest a
zůstává. Tato pak cedulka jest rukou Jana Čefasa, písaře
jejich radního, psaná a tuto pro důvěrnost přiložená.
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f 601a

61 Grunt Pavla Košťála

Ten Pavel Košťálů jest z gruntu svého za hory pryč ušel a
pod odjití jeho byl ten grunt zase s půl lánem roli k témuž
gruntu náležící Pavlovi Babirádovi za 20 zl prodán.
Tenž Pavel také z téhož gruntu ušel, spravedlnost, což na
něm zůstává, všecka náleží obci velickej.
Leta [15]97 grunt nahoře psaný prodán od ouřadu velitského
Jírovi Polichenskýmu z půl lánem rolím a jiným k tomu
příslušenstvím za summu 20 zl. Místo závdanku položil Jíra
Polichenský ročních peněz obci velitské ročních peněz 2 zl a
ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan
Myjavský, Martin Bednář S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jíra Polichenský za grunt svůj obci
velické 2 zl.
Letha [15]99 za purgk[mistra] Martina Ševčíka položil Jíra
Polichenský za grunt svůj obci velicské 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Polichenský obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Polichenský za gr[unt] obci velické 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Polichenský za grunt obci velické 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Polichenský za g[runt] obci velické 1 zl.
f 601b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Polichenský za g[runt] obci velické 1 zl.
Pusté místo
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62 Grunt Jana Pivkového
Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 28 Jan vejš psaný koupil grunth ze
čtvrtí roli od Jana Oprlila za summu 40 zl.
Závdanku položil téhož letha výš psaného 3 zl, z téhož
závdanku dáno ouřadu javornické[mu] na peníze skoupené 2 zl a
Janovi Oprlilovi 1 zl. A ještě od letha vejš psaného dopláceti
zůstává 37 zl, na to jest zadržel letha [15]92 a [15]93 4 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item obci javornické mimo ty zadrželé 4 zl náleží ještě
29 zl. Ty se jim pokládati mají při Vánocích od letha [15]94
po 2 zl.
Item Janovi Oprlilovi též náleží na posledních penězích
8 zl. Těch 8 zl vejš psaných tenž Jan Oprlil Janovi Pivkovému
za 1 zl 6 gr prodal.
Rukojmě Pavel Pivků z Javorníka, Jíra Holenků a Matěj
Karasů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Pivků peněz ročních za rok [15]92
a [15]93 zadržalých, též i letošních 6 zl. Ty jsou odvedeny
starším javornickým při posudku k počtu jejich.
f 611b
Letha [15]95 položil Jan Pivko obci javornické peněz
purgk[rechtních] 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Pivko obci javornické 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Pivko za grunt svůj obci
javornicské 2 zl.
Leta 1598 položil Jan Pivko za grunt svůj obci javornické
2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Pivko za grunt svůj obci javornické 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Pivko
za g[runt] obci javornické 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Pivko
za grunt obci javornické 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Pivko za g[runt] obci javornické 1 zl. Zůstává při ouřadu
velickém, jest dán obci javornické.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Pivko za grunt obci javornické 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Pivko za g[runt] obci javornické 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Pivko za g[runt] obci javornické 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Pivků
za grunt obci javornické 1 zl 15 gr. Zuostávají při ouřadu
velickém. Sraženo za světlo 1 zl a do Javorníka vydáno 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Pivků za
gr[unt] obci javornické 1 zl. Přijali jej ouřad velický za
světlo, co sou povinni dávati.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Pivků
ostatních peněz obci javornické 15 gr.
A tak grunt svůj doplatil.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového nápadníci po
n[ebožtíku] Janovi Pivkovi darovali tento grunt požár
Václavovi bratru svému, aby jej sobě vystavěl. Odevzdán jemu
za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za odbývání povinností
panských i obecních Jan Mitáček a Mikuláš Babirád SRSaN.
f 612a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Václav Pivko
prodal grunt se čtvrtí roli za summu Martinovi Mikulcovému za
summu bez závdanku 11 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu
za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní a placení
gruntův Mikuláš Blanařů a Jíra Hroš SRSN.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Martin Mikulcův
položil za grunt a ty přijal Václav Pivků 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule prodal Václav
Pivka ten gr[unt] ze čtv[rtí] roli Martinovi Ryšavému za summu
10 zl bez závdanku, platiti ho má každoročně po 1 zl.
Odevz[dán] za volný a svobodný. Rukojmí za placení, opravu
gr[untu], povinnosti panské i obecní Pavel Drmíšek a Jan
Pelikán SRSaN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Martin
Ryšánek za gr[unt] svůj, ty přijal Václav Pivka 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin
Ryšánek položil, ten přijal Václav Pivků 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Martin Ryšánek
položil, ten přijal Václav Pivků 1 zl.
Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Martin Ryšavý
zemřel, Václav Pivka jakožto pravý nápadník téhož grunthu se
ujal a takový z jednou čtvrtí roli ctí a darem daroval
Martinovi Švajskému, kromě aby ty tři zl[até], které
neb[ožtík] Martin Ryšavý vyplatil, pozůstalej vdově a
neb[ožtíkovým] sirotkům področně po 1 zl zsplácel. Odevzdán za
volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě Pavel Kuchyňka a Jan
Benatský SRSaNR.
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Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Martin Švajský majíce grunt svůj
z čtvrtí roli zaplacený, takovej jest prodal Janovi Labrinovi
za hotových 8 zl. A tak týž Jan Labrin má grunt svůj zaplacený
a žádnému nezávadný. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Martin Hrazánek,
Vácslav Vizovský SRSN.
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jan Hroše Jan Labrin maje sobě grunt svůj připsaný
zase jej pustil Jakubovi Rychtáříkovi ze čtvrtí roli za summu
8 zl, z toho sobě poráží na díl manželky svej 2 zl, ostatních
6 zl platiti má každoročně po 1 zl. Pdevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan
Moler a Jan Čefas SRSN.
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63 Grunt Matěje Skalický[ho]

f 621a

Letha 1589 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 65 prodán jest grunth se čtvrtí roli od
purgkmistra a starších Matějovi svrchu psanému na spůsob
takový, aby místo závdanku Janovi Hanáčkovi a Jírovi Srnovu
předních peněz majíce drahně zlatých na tom gruntě oni obadva,
kteréž jim týž Matěj z téhož gruntu svého vyplniti povinen
byl. Což oni obadva prohlídajíce k jeho nemožnosti dobrovolně
jemu, což jim kolvěk podle téhož zápisu vejš psaného na temž
gruntě náleželo, na ten spůsob pustili, aby Janovi Hanáčkovi
za tu jeho spravedlnost jemu puštěno 1 zl 10 gr oddělal. Též i
Jírovi Srnovu za díl jeho jemu náležitej a dobrovolně puštěnej
tolikéž 1 zl 10 gr oddělal. To jest jim od téhož Matěje
spraveno.
A tak za ten grunth není povinen více doplatiti toliko
sirot[kovi] n[ebožtíka] Matouše Gregorového 10 zl. Na to jest
položeno ku právu to[mu] sirot[ku] do letha 1592 5 zl a za
letho [15]93 zadržel 1 zl a od letha [15]94 při Vánocích
pokládati má po 2 zl.
Rukojmě Jan Hanáček a Jíra Barlabáš R.S.N.
f 621b
Letha [15]94 položil Matěj Skalička za grunth svůj peněz
purgkrechtních 2 zl.
Téhož letha [15]94 položil zadrželý 1 zl.
Letha [15]95 položil položil Matěj Skalička ostatních peněz
za grunth svůj 2 zl.
A tak má grunth zaplacenej.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt ze
štvrtí roli a z rúbanicí pozůstalý po neb[ožtíku] Matoušovi
Skaličkovi Jírovi Škromachovi za summu 20 zl, závdanku dal
1 zl, přijala je Kateřina, dcera Skaličkova na díl svůj a
ještě doložiti má 1 zl, ostatek platiti od letha 1608 po 2 zl.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Baňařů, Mikuláš
Hašaš S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Škromach za grunt Kateřině dceři Skaličkové 1 zl. A tak ona tu
nic nemá.
Závdanku Jíra Škromach položil 1 zl, přijal jej Mikuláíš
Čejka za dluh Matěje Skaličky.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Škromach za grunt Kateřině, dceři n[ebožtíka] Matěje Skaličky
1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Škromach
za gr[unt] Kateřině, dceři n[ebožtíka] Matěje Skaličky 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Škromach
za g[runt] svůj štverých peněz 4 zl. Ty přijala Kateřina,
dcera n[ebožtíka] Matěje Skaličky.
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Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Škromach položil
za grunt peněz ročních 2 zl. Ty přijala Kateřina, dcera
n[ebožtíka] Matěje Skaličky.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Škromach položil
za grunt peněz ročních za 2 letha 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Škromach
položil za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou vydané Mikulášovi
Babirádovi po tetce jeho, manželce n[ebožtíka] Matěje
Skaličky.
Pusté
f 622a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikuláš Babirád
prodal svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Janovi Kováři za
summu 3 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Jest mu
odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší
Jura Luděvčík, Martin Ryšánek S.R.S.A N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po zhynutí
Jana Kováře na vojně tenž purgk[mistr] z ouřadem prodali zase
ten gr[unt] ze čtvr[tí] roli Pavlovi Matěkovému z Příkazů za
summu 3 zl, placení po vyjití třech leth po 1 zl. Od[evzdán].
Rukojmě Martin Ryšánek a Matouš Nedošel SRSaN.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Škromach
majíc nápat na nahoře svrchu psaného gruntu 3 zlm k dobírání,
takový grunt prodal zase Gregorovi Šrekovi ze čtvrt roli za
summu hotových peněz 3 zlm. A tak týž Kregor má grunt
zaplacenej [a] žádnému v ničemž nezávadnej. Rukojmě za
povinnosti J.H.M. i obecní Jakub Fitner a Václav Procháska
S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Jan Čefas majíce grunt svůj zaplacený
takovej jest prodal Vácslavovi Rychlíkovi za summu 8 zl,
závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má každoročně po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti
panské i obecní Martin Drahotouský a Jíra Hudců SRSN.

59
64 Grunt Jíry Ševčíkové[ho]

f 631a

Letha Páně 1586 v pátek před památkou Tří králuov podle
regimentu učiněného letha [15]85 za purgmistra Mikuláše
Gregorového prodán jest grunth ze štvrtí roli po n[ebožtíku]
Albrechtovi Písaři zůstalý z dobytkem hovězím trým i se vším
jiným hospodářstvím Jírovi Ševčíkovýmu za summu 41 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních vyplnil od
letha [15]92 25 zl a od letha [15]93 dopláceti zůstává 16 zl.
Na to jest zadržel letha [15]93 při Vánocích 2 zl a ostatek
14 zl ty má pokládati sirot[kům] nebožt[íka] Albrechta Písaře
při Vánocích od letha [15]94 po 2 zl.
Rukojmě Vašek Švec, Martin Hlahol, Thobiáš Úlehla a Jan
Blahů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Ševčíků za grunth svůj peněz
purgrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Ševčíků za grunth svůj peněz
purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Ševčíků za grunth peněz
purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Ševčíků za grunt svůj 2 zl.
f 631b
Letha [15]97 ten grunt napřed psaný prodán od Jíry Ševčíka
se čtvrtí roli Janovi Matěje Hafry za summu 40 zl, závdanku
položil Jírovi Ševčíkovi při odevzdávce 3 zl a ostatek platiti
má od letha [15]98 po 2 zl. R[ukojmě] za placení, opravu i
povinnosti Jan Rosů, Jíra Janků S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jan Matěje Hafrového na s[irotky]
n[ebožtíka] Albrechta Písaře za grunt 2 zl.
Jakož náleželo Jírovi Ševčíkovi na tomto gruntě peněz
vyplacených 36 zl, z těch jest odkázal Janovi Morisovi
předních peněz 29 zl, kteréž jemu od leta 1602 po 2 zl jíti
mají. A na posledních penězích ještě náležeti bude Jírovi
Ševčíkovi 5 zl. Nenáleží nic, nezaplatil tak mnoho.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Matěje Hafrového za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka]
Albrechta Písaře 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Matěje Hafrového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Albrechta
Písaře 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Hafrů
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Albrechta Písaře 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Hafrů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Albrechta Písaře
ostatní 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Hafrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa podli
odkázky ut s[upr]a od Jíry Ševčíkového 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Hafrů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa 2 zl.
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Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka purgmistr a
starší prodali požár pustý ze čtvrtí roli, pozůstalý po
n[ebožtíku] Janovi Hafrovi Mackovi Čaplovi za summu 30 zl bez
závdanku, platiti má od leta 1614 po 2 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný. Rukojmě Jan Lukášů a Mikuláš Polách SRSN.
f 632a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Čaplů
položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa
2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Čaplů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Macka
Čaple za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Morousa 2 zl.
Pusté
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jiřík Šperling
ujímá ten grunt ze čtvrtí roli za summu (nedopsáno).
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt
Jakub Fitner bez roli po Jiříku Šperlinka za summu 20 zlm,
platiti ho má ročně po 1 zlm a do důchodův J.H.M. dluhy
10 zlm, pak komu náležeti bude platiti má 10 zlm. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmí za povinnosti J.H.M. a obecní Kregor
Šrek, Jan Kolář S.R.S.a N.R.

161
f 641a
65 Grunt Mikuláše Švihutovýho
Letha Páně 1584 v pondělí den s[vatéh]o Matouše podle
zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 30
Markéta Bednářka prodala grunth ze čtvrtí roli Mikulášovi
Švihutovýmu za summu 40 zl.
Závdanku téhož letha vyplnil Markétě Bednářce 4 zl, téhož
letha svrchu psaného položil jedny peníze purkrechtní 2 zl.
S toho přijala Markéta Bednářka 1 zl a druhý zlatý jest dán na
doplacení toho gruntu. A mimo ten závdanek a peníze roční
položené srazil sobě díl svůj, což jemu po Ance manželce jeho
na něj přišlo 8 zl. A tak ještě od letha [15]85 za týž grunth
dopláceti zůstává 26 zl, na to jest do letha [15]93 zadržel
18 zl a ostatek dopláceti zůstává při Vánocích od letha [15]94
po 2 zl – 8 zl.
Ta summa zadržalá i s tím, což ještě dopláceti zůstává,
náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Markétě Bednářce náleží 3 zl.
Item Martinovi též náleží 7 zl 20 gr.
Item Matoušovi 7 zl 20 gr.
Item Thomášovi 7 zl 20 gr.
Ten Martin, Tomáš a Matouš dávno své vůle užívají,
spravedlnost jejich na Jeho Mi[l]ost Pána připadla.
f 641b
Letha [15]94 položil Mikoláš Švihut za grunth svůj peněz
purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Švihut za grunth peněz
purgkrechtních 2 zl. Z toho dáno Margetě Bednářce ostatního
dílu jejího 1 zl a nápadníkům Matěje Bednáře do truhlice
vloženo 1 zl.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Švihuta za grunth peněz
purgkrechtních nápadníkům zběhlejm 2 zl.
Leta [15]97 přijato od Mikoláše Švihuta za grunt 1 zl. Ty
peníze jsou vyzdvižené po napřed psaných s[irotcích] zběhlých
J.M. Pánu.
Leta 1598 položil Mikuláš Švihut za grunt svůj 2 zl. Jsou
vyzdviženy k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlejch napřed
psanejch.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Švihut za grunt k ruce J.M. Páně 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Švihut za gr[unt] k ruce J.M. Páně 15 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Švihut za grunt k ruce JM Páně 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuiláš
Švihut za grunt k ruce Jeho [Mil]osti Páně 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Švihut k ruce J.M.P. 1 zl.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Švihut
za g[runt] k ruce JM Páně 4 zl.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Mikuláš Švihut
prodal grunt svůj ze čtvrtí roli a jiným k němu od starodávna
příslušenstvím Gregorovi Ševcovi za summu 40 zl. Závdanku mu
dal 4 zl a cožkoli Mikuláš Švihut na tomto gruntě zaplaceného,
totiž 27 ½ zl měl, to jest všecko Gregorovi Ševci ctí a darem
pustil a daroval. A tak tu týž Mikuláš nic více nemá a Gregor
Švec ostatek ještě 8 zl 15 gr platiti má po 2 zl. Odevzdán mu
za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a jiné povinnosti
Mikuláš Kníže a Lukáš Švec SRSN.
f 642a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Gregor Švec
položil k ruce Jeho Mi[l]osti Páně za grunt 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Gregor Švec z toho
gruntu utekl, purgkmistr a starší prodali ten grunt se čtvrtí
roli Jírovi Šubelovi za 15 zl, závdanku dal 2 zl, platiti má
po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš
Škrobený a Jan Lukášů SRSAN.
Téhož letha Jíra Šubele položil za grunt peněz ročních 1 zl
15 gr. Ten 1 zl přijal Jan Baňař na zaplacení zbírky k zemi
svolené a platu JMP do důchodů.
A závdanku vzal Jan Baňař na zaplacení dluhu 1 zl.
Též Jan Okénko za kože, což týž Gregor dlužen byl, vzal
1 zl 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Šubela
položil za grunt peněz ročních 1 zl. Ten jest vydán Pavlovi
Vítovému na dluh jemu od Gregora Ševce za kože povinný.
Pusté
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Michal Frýdl
ujal ten grunt ze čtvrtí roli za summu (nedopsáno).
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f 651a
66 Grunt Pavla Babiráda
Letha Páně 1583 v pondělí po první neděli po s[va]té
Trojici podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních
v listu 16 Vávra Drahotuskej prodal grunt se čtvrtí roli
Pavlovi Babirádovi za summu 70 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 závdanku a peněz
purkrechtních vyplnil 39 zl 15 gr, ty jest přijal Vávra
Dahotuský. A ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává při
Vánocích Vávrovi Drahotuskýmu 30 zl 15 gr, ty se pokládati
mají po 4 zl.
Rukojmě za opravu gruntu a vykonání povinností Jeho
Mi[l]osti Páně a placení téhož gruntu Jan Bártů, Martin Ďuřků,
Martin Škromach, Mikuláš Bártův a Jíra Švejský R.S.N.
Ten Pavel Babirád napřed psaný s toho gruntu za hory
s ženou a s dětmi utekl.
Letha [15]95 prodán nahoře psaný grunth se vším k němu
příslušenstvím Jakubovi Bílému za summu 15 zl, závdanku
položil Vávrovi Drahotouskému 1 zl a ostatek od letha [15]96
platiti má témuž Vávrovi Drahotouskému po 1 zl – 14 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, též i povinnosti panské
Jan Hlávků, Martin Škromach S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jakub Bílý za grunth Vávrovi
Drahotouskýmu 1 zl.
f 651b
Leta [15]97 položil Jakub Bílý ročních peněz za grunt svůj
Vávrovi Drahotoušský[mu] 1 zl.
Leta 1598 položil Jakub Bílý za grunt svůj Vávrovi
Drahotouskýmu 1 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jakub
Bílý za grunt svůj Vávrovi Drahotoušský[mu] 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil za grunt
Jakub Bílý Vávrovi Drahotu[skému] 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jakub
Bílý za grunt Vávrovi Drahotoušskému 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jakub
Bílý za g[runt] Vávrovi Drahotoušskému 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Jakub Bílý
prodal grunt ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, s vozem, pluhem, se
2 honci osetí ozimého i jiným hospodářstvím Janovi Bílýmu synu
svému za summu 15 zl bez závdanku, platiti má od letha ut
s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan
Hafrů, Jan Pivků SRSAN.
Jakub Bílý vymínil sobě, aby u Jana syna svého až do smrti
zůstával a krávy jedné má užívati a mladé od ní Janovi
přisaditi.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Bílý za
grunt Vávrovi Drahotoušskému 1 zl.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Bílý
za g[runt] Vávrovi Drahotoušskému 1 zl.
Jan Bílých srazil sobě dílu svého po otci, což jemu přišlo
6 zl 15 gr.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Bílých
prodal grunt ze štvrtí roli Jurovi Válkovému za 6 zl 15 gr bez
závdanku, placením od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě Jan Kšticů, Mikuláš Švihut S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Válek za grunt Vávrovi Drahotoušskému 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Válků za grunt Vávrovi Drahotoušskýmu 1 zl.
f 652a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Válků za
gr[unt] Vávrovi Drahotoušskýmu 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Válků za
g[runt] Vávrovi Drahotoušskýmu trojích peněz 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Válků
položil za grunt Vávrovi Drahotoušskému poslední 1 zl.
A tak má ten grunt zouplna zaplacený.
Letha 1618 purgkmistr a starší prodali ten gr[unt] po
n[ebožtíku] Jírovi Válkovi zůstalý ze čtvrtí roli Mikulášovi
Zoubkovi za 10 zl bez závdanku, platiti má ročně po 1 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Ondřejů a Jíra
Hlávků SRSaN.
Pusté
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f 661a
67 Grunt Martina Smilové[ho]
Letha Páně 1582 podle zápisu knih starých sirotčích v listu
139 Martin vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli po
nebožt[íku] otci jeho zůstalý, ze vším hospodářstvím k témuž
gruntu náležejícím za summu 90 zl.
Na kterýž jest od letha vejš psaného až do letha [15]93
závdanku [a] peněz purkrechtních i z poraženým dílem svým, též
i s tím, což na něho po Kateřině, sestře jeho zemřelé,
připadlo, vyplnil 60 zl 20 gr. A ještě bratru a sestrám svým
podle zápisu kněh nových sirotčích numero 30 dopláceti zůstává
29 zl 10 gr. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po
4 zl.
Rukojmě Martin Karasů, Bartoň Silných, Martin Havranů, Jan
Drozdka a Jíra Švejský R.S.N.
Letha Páně [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj
peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Martin vejš psaný za grunth peněz
purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Martin Smilov za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Martin Smilov za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Smilových 2 zl.
f 661b
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Martin
Smilov za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Smilových
2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Smilů na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Smilového za grunt 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala jakož zůstával
Martin Smilů za grunt dopláceti 8 zl 10 gr, ty jest sobě po
Mandě, sestře své zemřel, srazil.
A tak má grunt zaplacenej.
Pusté

166
f 671a
68 Grunt Mikuláše Kaše
Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých purgkrechtních
prostředních v listu 107 Mikuláš vejš psaný koupil grunth svůj
s půl lánem roli z dovolením Jeho Mi[l]osti Páně od
purgkmistra a starších po Jírovi Dřínkovém zůstalý za summu
11 zl.
To co se sirot[kům] po n[ebožtíku] Jírovi Janulkovi z téhož
gruntu ještě vyplniti mělo, bez závdanku k tomu se jemu
přidalo, což na též roli na skopní obseto bylo. Platiti má
počna při Vánocích příštích po 3 zl až do vyplnění těch 11 zl.
Na to jest do letha [15]93 za sebou zadržal trojích peněz 9 zl
a ostatek 2 zl položiti má při Vánocích letha [15]94.
Rukojmě za placení i všelijaké povinnosti Jeho Mi[l]osti
Pánu i obci náležitej Jan Měsíček, Mikuláš Švihut, Jíra
Ševčíků a Martin Smilů R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikoláš Kaše za grunth svůj peněz
purgkrechtních 3 zl. Ty sou s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry
Janulka do truhlice vloženy.
Letha [15]95 položil Mikoláš Kaše za grunth peněz
purgkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Kaše za grunth 1 ½ zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Kaše za grunt svůj 1 zl a leta
[15]99 má položiti i za rok [15]97.
f 671b
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Mikuláš
Kaše za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Janoulka
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Kaše za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Janoulka 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mik[uláš]
Kaše za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Janoulka 15 gr.
Letha 1602 za puirg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Kaše za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Janoulka ostatní
15 gr.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.
Pusté
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f 681a

69 Grunt Jíry Močihuby

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 145 Jíra vejš psaný koupil grunth ze
štvrtí roli pustý za 8 zl.
Závdanku dáti má o Vánocích příštích téhož letha [15]92
2 zl a ostatek od letha [15]93 při Vánocích doplatiti má po
1 zl. Na ten závdanek položil Jírovi Mokrých 1 zl a ostatních
7 zl náleží náíleží sirot[kům] n[ebožtíka] Jíry Mokrých. Na to
jest jim zadržel závdanku letha [15]92 1 zl a letha [15]93
také 1 zl.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu i obci,
též i za placení téhož gruntu Mikuláš Švihutů, Jan Bártů a Jan
Hlávků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Močihuba za grunth svůj peněz
purgkrechtních 1 zl.
[Letha] [15]95 Jíra Močihuba položil za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 1 zl.
Letha [15]96 Jíra Močihuba položil za grunth peněz
purgkrechtních 1 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Močihuba za grunt svůj peněz 1 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Močihuba za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrých 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Močihuba za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrých
1 zl.
f 681b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Močihuba na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrých ostat[ní] 1 zl.
A tak grunt svůj má docela zaplacený.
[Pusté]
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a
starší prodali ten grunt se čtvrtí roli pustý požár Mikulášovi
Švihutovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má počna leta
1618 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za stavení
a opravu i placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jura
Tomášů a Macek Škromachů SRS .
Letha 1618 za purkmistra Pavla Vítového Mikuláš Švihout
položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Močihuby
1 zl.
Pusté
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(na přiloženém listu:)
Letha Páně 1634 dne 22. Julii za purgkmistra Mikoláše
Švajskýho v městečku Velikej a přítomnosti dobrých poctivých
lidí, Jiříka Machuly, v ty časy rychtáře velického, a sousedův
Pavla Dermíška a Gottfrída Grause, item přespolních osob Jana
Nálepy, Jakuba Ševce, sousedův [z] Vrbovce, stala se smlouva
svobodná a dobrovolná mezi Mikolášem Blanařovým, synem
zůstalým po ne[božtíku] Pavlovi Blanařovi, obyvateli městečka
Velikej, strany jedné a mezi Martinem, bratrem jeho vlastním,
a Janem Vachounovým švagkrem jejich strany druhé, a to takové,
že grunt ujmouc pustý Mikoláš Blanařů po neboštíkovi Pavlovi
Blanařovi jakošto otci svém, i jsouce k témuž gruntu taky
nápadníci Martin bratr jeho spolu s Janem Vachounovým však se
v tom dobrovolně beze všeho přinucení prohlásili, že
nadepsanému Mikulovi Blanařovému, což by jim kolvěk na témž
gruntě nápadu podle spravedlnosti jejich přijíti jmělo, že mu
to všeckno rukou dání pasírujíc od sebe i potomkův svých na
časy věčné a budoucí upouštějíc darují.
Stalo se toto přátelské jednání v městečku Velikej
v příbytku Jana Rabáčka, letha a dne ut supra.
Eliáš Rystovanej,
písař městečka Velikej
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f 691a
70 Grunt Jíry Silných
Ten Jíra vejš psaný má grunth svůj ze štvrtí roli podle
zápisu kněh starých purkrechtních v listu 192 zaplacenej.
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f 701a
71 Grunt Martina Škromacha
Letha 1590 podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 119 Martin vejš psaný koupil jest grunth
svůj ze štvrtí roli od n[ebožtíka] Ondry Nejedlýho za 50 zl.
Na kterýž jest do letha [15]91 závdanku a peněz
purkrechtních vyplnil 20 zl 20 gr a ostatek od letha [15]92 a
[15]93 zadržel 8 zl. A ostatek od letha [15]94 dopláceti
zůstává při Vánocích po 4 zl – 21 zl 10 gr. Ta summa náleží
sirot[kům] n[ebožtíka] Remše Tichého.
Rukojmě za placení gruntu a povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu
u obci náležitej Jíra Silných, Jíra Ševčíků, Mikuláš Švihutů a
Martin Pavlů R.S.A.N.
Na ty napřed psané zadržalé peníze položil Martin Škromach
u purgmistra Jana Jurkového 2 zl.
Letha Páně [15]94 položil Martin Škromach za grunth svůj
peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho vydáno na sirotky
n[ebožtíka] Remše Tichého 2 zl a na sirotky nebošt[íka] Ondry
Nejedléjo po Kateřině mateři jejich 2 zl.
Letha [15]95 položil Martin Škromach za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Martin Škromach 4 zl.
f 701b
Letha [15]97 položil Martin Škromach peněz ročních za grunt
svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Martin Škromach za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Remše Tichého 4 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Martina Ševčíka položil Martin
Škromach za grunt svůj 4 zl. Z toho dány sou na s[irotky]
n[ebožtíka] Remše Tichého.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Škromach za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Remše Tichého 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Škromach za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Remše Tichého 2 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
[Pustý]
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Macek Škromachů, Jan
Černý a Mikuláš Formánků jakožto nápadníci tohoto gruntu
prodali jej místo pustý a skažený, ku kterémuž jest čtvrt
roli, louka a Bezděkov i jiným vším k němu od starodávna
příslušenstvím Janovi Úlehlovi za summu 30 zl bez závdanku,
platiti má od letha 1617 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný. Rukojmě za stavení, opravu a jiné všelijaké
povinnosti Jíra Šimků a Mikuláš Krčínů SRSN.
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Leta 1615 Mikuláš Formánků prodal dílu svého 7 zl 15 gr
Janovi Oulehlovi za 1 zl 15 gr. A tak týž Mikuláš na tom
gruntě nic více nemá.
Jan také učíc se s vůlí pana úředníka řemeslu
tkadlcovskému, aby od učení měl co dáti, prodal také díl svůj,
totiž 7 zl 15 gr, tomuž Janovi Oulehlovi za hotové 2 zl. A tak
na tom gruntě také nic více nemá.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Oulehla položil
za grunt peněz ročních za 2 leta 2 zl. Ty sou vydané Jírovi a
Mackovi Škromachovým po 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Oulehla
[položil] za gr[unt] Jírovi a Mackovi Škromachovým 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Oulehla
prodal grunt tento Pavlovi Víthových za summu 32 zl, závdanku
jemu dal 4 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Pavel Tuřanský a Jan Oulehla S.R.S.a N.
Pusté
f 702a
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule prodali ten
gr[unt] ze čtvrtí roli požárem Jírovi Nedošelovi za summu
16 zl, placením každoročně po vyjití třech leth po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za placení [a] opravy
gr[untu], povinnosti panské i obecné Jan Vachounů a Václav
Šavara SRSaN.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Matoušovi Nedošelovi za
summu 6 zl, placení každoročně anebo po vyjití tří let komu
náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti a placení gruntu Jan Svoboda a Pavel Srnů S.R.S.N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Matouš
Nedošel prodal ten gr[unt] ze čtv[rtí] roli Mikulášovi Čejkovi
za summu 16 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jan
Zálešák a Tomáš Pecha SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Matouš Nedošel
ujal tu čtvrt roli za summu (nedopsáno).
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f 711a
72 Grunt Jana Hlávkového
Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 120 Martin Škromach prodal grunth svůj
ze štvrtí roli i jiným k němu příslušenstvím Janovi Hlávkovu
s loukou čtvrtní na Opatovsku za 35 zl.
Na kterýž jest do letha [15]93 vyplnil Martinovi
Škromachovi 10 zl 15 gr a ostatek 24 zl 15 gr dopláceti
zůstává témuž Martinovi vejš psanému od letha [15]94 při
Vánocích po 3 zl.
Rukojmě Martin Rabáček, Pavel Babirád, Martin Smilů a Macek
Nezdenskejch R.S.N.
Letha [15]94 položil Martinovi vejš psanému Jan Hlávků
peněz ročních za grunth 3 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hlávků za grunth 3 zl. Ty sou dány
Martinovi Škromachovi.
Letha [15]96 položil Jan Hlávků za grunth peněz Martinovi
Škromachovi 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hlávků za grunt svůj peněz
purgkrechtních Martinovi Škromachovi 3 zl.
Leta 1598 položil Jan Hlávků za grunt svůj Martinovi
Škromachovi 3 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Jan Hlávků
prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi Hloupých za summu 30 zl bez
závdanku, platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný
a svobodný. Rukojmě Vašek Michálků, Martin Kubáčků, Vaněk
Plšků S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan
Hloupých za grunt svůj Martinovi Škromachovi 2 zl.
Též položil k tomu Jan Hlávků 1 zl. Ty všecky peníze přijal
Martin Škromach.
f 711b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Hloupý
z tohoto gruntu ušel a Jan Hlávka jej zase ujal a prodal jej
Mikulášovi Pluskotovi za 24 zl, závdanku jemu dáti má o
s[vat]é Maří Magdaleně 2 zl, ostatek platiti má od letha 1602
po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Vaněk Plšků,
Jíra Močihuba S.R.S.A N.
Téhož leta položil Mikuláš Pluskota závdanku Janovi
Hlávkovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Pluskota za g[runt] Martinovi Škromachovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Pluskota za g[runt] Martinovi Škromachovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Pluskota za g[runt] Martinovi Škromachovi 1 zl.
Pusté
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f 721a
73 Grunt Jíry Švejské[ho]
Ten Jíra vejš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu
kněh starých purkrechtních v listu 160 již od dávních leth
zaplacený.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Švejský
prodal grunt se čtvrtí roli Kateřině Zoubkové za summu 60 zl,
z toho sobě srazila, což jest na gruntě 107 zaplaceného měla a
Jírovi Švejskýmu jej prodala 28 zl, zůstává ještě dopláceti
Jírovi Švejskýmu 32 zl, placením od letha 1602 po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Mikuláš Škrobený,
Thobiáš Oulehlů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka položila Kateřina
Zoubková za g[runt] Jírovi Švejskýmu 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položila
Kateřina Zoubková za g[runt] Jírovi Švejskýmu 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položila
Kateřina Zoubková za g[runt] Jírovi Švejskýmu 2 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Jírovi Švejský[mu]
k vyzdvižení summy 27 zl, takové peníze Jíra Švejský prodal
Janovi Hoškovému. A tak Jíra Švejský tu nic nemá.
Pusté
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74 Grunt Martina Kubáčkového

f 731a

Letha Páně 1586 v pondělí před s[vatý]m Jiřím podle
regimentu letha [15]85 učiněné[ho] za purgkmistra toho času
Mikuláše Gregorovýho Martin vejš psaný koupil grunth ze čtvrtí
roli, osetí štvery honce po n[ebožtíku] Jírovi Pastýři zůstalý
za 29 zl.
Místo závdanku sobě díl manželky své 9 zl 20 gr srazil a
ostatek 19 zl 10 gr dopláceti zůstává sirot[kům] n[ebožtíka]
Jíry Pastejře od letha [15]89 při Vánocích po 2 zl až do
vyplnění summy jim náležitej. Na to jest těm sirot[kům] ku
právu položil letha 1589 a [15]90, též [15]91 6 zl, letha
[15]92 a [15]93 zadržel 4 zl.
Rukojmě Jan Kubáčků, Pavel Babirád a Jan Dřínka R.S.A.N.
Tento Martin vejš psaný majíc peníze roční sirotkům ut
s[upra] pokládati i ty zadrželé, i přijal jest jich k sobě a
jich velmi těžce, toliko na to, což rukami svými pracně
vydělal, živil a náležitě chránil a opatroval, za to nic
z dílův jejich sobě nesrážeje, za tou příčinou (poněvadž již i
gruntu pro nedostatek byl by nechati musil), puštěno jemu, aby
od letha [15]95 po 2 zl tu spravedlnost jim pokládal.
Letha [15]95 položil Martin Kubáčků za grunth 2 zl.
Letha [15]96 nepoložil nic a to za tou příčinou, že jest
k sobě zase s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastejře přijal a je na
své stravě choval.
f 731b
Leta [15]97 položil Martin Kubáčků za grunt svůj peněz
purgkrechtních 1 zl.
Leta 1598 položil Martin Kubáčků za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Pastejře 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Martin
Kubáčků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Kubačka na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře za grunt 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Kubačka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Kubačka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře
15 gr.
Letha 1603 a purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Kubačka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin
Kubačka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pastýře
1 zl.
Pusté

175
f 741a
75 Grunt Macka Porubské[ho]
Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 64 Jan Sysel prodal grunth svůj ze čtvrtí
roli i jiným příslušenstvím Mackovi vejš psanému za 46 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních vyplnil, tak
jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, i s tím, což od
Jana Sysla skoupil, do letha [15]93 29 zl 15 gr.
Ta summa napřed psaná náleží osobám těmto:
Item Markovi Tvrdoňovému do Velikej Vrbky 13 zl 15 gr. Ty
se jemu od letha napřed psaného po 4 zl vyplniti mají.
Item sirotkům n[ebožtíka] Jana Švihuta též náleží
posledních peněz 3 zl.
Letha [15]94 položil Matěj vejš psaný za grunth svůj
purgkrechtních peněz Markovi Tvrdoňovýmu 4 zl.
Letha [15]95 položil Macek Porubský za grunth 4 zl. Ty sou
dány Markovi Tvrdoňovi do Vrbky.
Letha [15]96 položil Macek Porubský Markovi Tvrdoňovi do
Vrbky 4 zl.
Leta [15]97 položil Macek Porubský Markovi Tvrdoňovi do
Velký Vrbky ostatních peněz 1 ½ zl.
Též položil sirotkům n[ebožtíka] Jana Švihuty 2 ½ zl.
Leta 1598 položil Macek Porubský ostatních peněz na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švihuta za grunt 15 gr.
A tak má grunt svůj zaplatcený.
Pusté
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76 Grunt Eliáše Radějovské[ho]

f 751a

Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 71 Jan Sysel prodal grunth svůj z půl
lánem roli, se dvěma koňmi Eliášovi Radějovskému za summu
95 zl.
Za kderýž jest od letha vejš psaného až do letha [15]93
závdanku a peněz purkrechtních témuž Syslovi vyplnil 52 zl a
ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 43 zl. Ty
má pokládati při Vánocích po 5 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Kociána 1 zl. Ten se jim
položiti má letha [15]94.
Ostatek 42 zl ty náleží všecky Janovi Syslovi.
Rukojmě Matouš Rosa, Matěj Huňka, Šimek Formánek, Jíra
Švejský a Jan Sysel R.S.N.
Letha [15]94 položil Eliáš vejš psaný za grunth svůj peněz
purgkrechtních 5 zl. Z toho vydáno Janovi Syslovi 4 zl a na
sirotky Jana Kociána v truhlici složen 1 zl.
Letha [15]95 položil Eliáš Radějovský za grunth Janovi
Syslovi 5 zl.
Letha [15]96 položil Eliáš Radějovský za grunth Janovi
Syslovi 5 zl.
f 751b
Leta [15]97 položil Eliáš Radějov[ský] Janovi Syslovi za
grunt svůj 5 zl.
Leta 1598 položil Eliáš Radějovský za grunt svůj Janovi
Syslovi 5 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Eliáš
Radějovský za grunt svůj Janovi Syslovi 5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Eliáš
Radějovský Janovi Syslovi 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Eliáš
Radějovský za gr[unt] Janovi Syslovi 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Eliáš
Radějovský za g[runt] Janovi Syslovi 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Eliáš
Radějovský za g[runt] Janovi Syslovi 3 zl.
A tak grunt zouplna a docela zaplatil.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali požár s půl lánem roli, pozůstalý po neb[ožtíku]
Eliášovi Radějovským, Matějovi, synu neb[ožtíka] Martina
Škromacha, za summu 62 zl. Z tej summy náleží Janovi Žilkovi
za tou příčinou, že jest nemálo šatů a jiných věcí témuž
Žilkovi pobráno a Eliáš Radějovský o tom vědouc, na ty škůdce
nepověděl, 30 zl, na kterýchžto 30 zl nadepsaný Matěj Škromach
Janovi Žilkovi závdanku dal 15 zl, ostatek platiti má při
každých Vánocích po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
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Rukojmě Jan Bílých, Jan Rosů, Martin Škromach, Jíra Škromachů,
Jan Hlávků, Filip Manů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Matěj
Škromach za gr[unt] lonských a letojších peněz Janovi Žilkovi
9 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Matěj
Škromach za grunt Janovi Žilkovi ostatních 6 zl. A tak jemu
ten dluh zaplacený.
Zuostává se mimo to nápadníkom n[ebožtíka] Eliáše
Radějovského 32 zl, dělíc to na 3 díly, přijde na každého
nápadníka po 10 zl 20 gr.
f 752a
Matěj Škromach srazil sobě na tomto gruntě dílu po Kateřině
manželce své, dceři n[ebožtíka] Eliáše Radějovského, 10 zl
20 gr.
Puštěno Matějovi Škromachovi od nápadníkův na placení po
2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Matěj Škromach
za g[runt] na nápadníky Eliáše Radějovského 3 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Matěj Škromach položil
za grunt [na] nápadníky Eliáše Radějovského 2 zl. Z toho dáno
Pavlovi 1 zl a Dorotě zanechán na díl její 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Matěj Škromach
položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Eliáše Radějovského za
2 leta 4 zl. Z toho dáno Pavlovi 2 zl a Dorotě zanechány 2 zl,
jsou jí vydány.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Matěj Škromach
položil za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Eliáše
Radějovského 2 zl. Z toho dáno Pavlo[vi] 1 zl a Dorotě též
vydán 1 zl.
Pusté
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77 Grunt Vaňka Plškové[ho]

f 761a

Ten Vaněk vejš psaný má grunth svůj ze štvrtí roli
zaplacený.
Pusté
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli
Mikulášovi Nezdenskému za summu 15 zl bez závdanku, platiti má
každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan
Ploščica, Vácslav Vařecha SRSN.
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f 771a

78 Grunt Vaňka Janulkového

Ten Vaněk vejš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu
kněh starých prostředních purkrechtních v listu 63 za 10 zl
koupený.
Kderýž platiti má od letha [15]94 po 1 zl, na to jest do
letha [15]93 zadržel 6 zl a ostatek platiti má od letha [15]94
při Vánocích po 1 zl.
Rukojmě Václav Havranů, Jan Lyžka, Šimek Mozolů a Jan Blahů
R.S.N.
Letha [15]94 Vaněk vejš psaný prodal grunth svrchu psaný
Martinovi Šišovu za 11 zl, závdanku dal jemu při odevzdávce
1 zl, platiti má od letha [15]95 při Vánocích po 1 zl. Rukojmě
Mikuláš Švihut, Jan Kšticů R.S.N. Ta summa náleží sirot[kům]
n[ebožtíka] Martina Karasového.
Letha [15]95 položil Martin Šišů za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Martin Šišů za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Martin Šišů za grunt 1 zl.
Leta 1598 položil Martin Šišů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin
Šišů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Martin Šišů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.
f 771b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Šišů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Šišů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Šišů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin
Šišů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Karasa 1 zl.
Pusté
Leta Páně 1616 v neděli před památkou Krista Pána Vstoupení
na nebe za purgkmistra Jana Baňaře z poručení pana Thobiáše
Purgkrábka, úředníka na Strážnici, purgkmistr a starší prodali
požár se čtvrtí roli Janovi Babirádovi za summu 8 zl bez
závdanku, platiti má počna leta 1618 po 1 zl. Rukojmě za
sta[vení] Vojtek Polák a Mikuláš Babirád SRSN.
Pusté
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Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli
Janovi Ploščicovi za summu 8 zl bez závdanku, platiti má
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan
Vachún, Jura Hudců SRSN.
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f 781a
79 Grunt Jana Porubské[ho]
Letha Páně 1581 při času s[vatéh]o Jana podle zápisu kněh
starých purkrechtních v listu 236 Jan výš psaný koupil grunth
svůj od Jana Hanáčka, tak jakž týž zápis to v sobě šíř
obsahujíc zavírá, za summu 110 zl.
Na kderýžto grunth týž n[ebožtík] Jan závdanku a peněz
purkrechtních až do letha [15]92 i s tím, což od Petra
Thomášového skoupil, vyplnil 91 zl a ještě od letha [15]93 při
Vánocích dopláceti zůstává 19 zl, ty se mají pokládati po
5 zl.
Z těch 19 zl výš psaných Janovi Hanáčkovi předních peněz
náleží 7 zl a sirot[kům] n[ebožtíka] Vávry Rozgoně 12 zl. Ty
jim jíti mají, když Hanáček svou spravedlnost vyzdvihne, též
po 5 zl.
Rukojmě Jan Oprlil, Matouš Láníků, Pavel Pivko a Jan Pikna
RSAN.
Na témž gruntě zůstává Apolena, manželka napřed psaného
Jana z dětmi svejmi, totiž z Michalem, Mikulášem, Jírou, na
němž se spolu živí.
A mimo ty, kteříž na gruntě zůstávají, jest jich trý,
Macek, Jakub, ti jsou ženatí a Anka, sestra jejich vdaná.
f 781b
Letha [15]94 položil Jan Porubský za grunth svůj peněz
purgkrechtních 5 zl. Ty jsou vydány Janovi Hanáčkovi na díl
jeho.
Letha [15]95 položil Jan Porubský za grunth peněz
purgkrecht[ních] 5 zl. Z toho dáno Janovi Hanáčkovi ostatních
2 zl a na s[irotky] neb[ožtíka] Vávry Rozgoně dáno do truhly
3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Porubský za grunt svůj peněz
purgkrechtních 5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Porubský ostatních peněz za grunt
svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Rozgoně 4 zl.
A tak má grunt svůj zaplatcený.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodán grunt
z půl lánem roli pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Porubským
Jírovi a Michalovi synům jeho za summu 90 zl. Z toho sobě
místo závdanku porazili každý na díl svůj po 12 zl 25 gr 2 den
a tak zůstávají dopláceti jmenovitě těmto:
Matějovi 12 zl 25 gr 2 den.
Mikulášovi 12 zl 25 gr 2 den.
Apoleně mateři 12 zl 25 gr 2 den.
Kuně, ženě n[ebožtíka] Jakuba 12 zl 25 gr 2 den.
Anně 12 zl 25 gr 2 den.
Platiti jim mají od letha 1601 po 4 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Picků, Jan Kšticů, Jan Babirád, Mikuláš
Porubský S.R.S.A N.
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f 782a

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Matěj Černý
pouští Jírovi a Michalovi švagrům svým dílu Anny ženy své, což
jemu na tom gruntě náleželo, totiž 12 zl 25 gr 2 den. A tak on
ani žena jeho na tom gruntě nic nemají.
Apolona, matka těch sirotků zemřela a díl její spadl na
syny a dceři její, přijde na každého po 2 zl 4 gr 2 den.
Jírovi jakož náleží dílu jeho 12 zl 25 gr 2 den, ty jest
pustil Michalovi bratru svému. A tak již Michal sám ten grunt
držeti a za něj bratřím svým dopláceti má, pod týmž
rukojemstvím napřed psaným.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Michal
Porubský za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Matějovi 30 gr a Kuně na
Lhotky 30 gr.
A tak nebude již povinen platiti nežli po 2 zl od letha
1603.
Odběhl toho gruntu Michal Porubský.
Pusté

183
f 791a

80 Grunt Ondřeje Brvny

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purkrechtních
prostředních v listu 161 Ondra vejš psaný koupil grunth z půl
lánem roli od Pavla Láníka za summu 70 zl.
Závdanku položil Pavlovi Láníkovi 4 zl a ještě dopláceti
zůstává 66 zl, ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po
4 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item sirotkům n[ebožtíka] Matouše Láníkového 44 zl. Ty jim
jíti mají od výš psaného letha po 2 zl 20 gr.
Item sirot[ku] n[ebožtíka] Jana Láníkového též náleží
22 zl. Ty jemu od letha [15]94, jakž napřed dotčeno jest, při
Vánocích po 1 zl 10 gr jíti mají.
Rukojmě Kuba Němců, Martin Prachař, Jan Měsíček a Václav
Kšticů R.S.N.
Letha [15]94 položil Ondra Brvno peněz purkrechtních 4 zl.
Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Ondra Brvno peněz purgk[rechtních]
4 zl.
Letha [15]96 položil Ondra Brvnů za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Ondra Brvno peněz purgkrecht[ních]
4 zl.
Pustý od leta [15]98
f 791b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Daniel Uhlířů
z Strážnice, manžel Zuzany, sirotka n[ebožtíka] Matouše
Láníkového, majíc spravedlnost po ní na tomto gruntě prodal
jej s půl lánem roli Eliášovi Radějovskýmu za summu 35 zl bez
závdanku, platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný
a svobodný. Rukojmě Jíra Švejský, Jakub Mokroš, Jíra Jež
S.R.S.A N.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Eliáš
Radějovský za g[runt] Danielovi Uhlířovému na díl Zuzany
n[ebožtíka] Mathouše Láníkového manželky jeho 2 zl. Ty
zůstávají při ouřadu, jsou Danielovi vydány.
Pusté
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81 Grunt Matěje Čapka

f 801a

Ten Matěj vejš psanej má grunt se štvrtí roli od dávních
leth zaplacený.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala Samuel Kounický
prodal podsedek ut s[upr]a, který jemu po neb[ožce] Kateřině
Čapkové nápadem přišel, Janovi Fulneckýmu za summu 12 zl.
Závdanku dáti má, když se Jan Fulnecký domů navrátí z Čech,
2 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Prdíků, Vaněk
Petrů S.R.S.A N.
Jan Fulnecký závdanku Samuelovi Kounickýmu položil 2 zl a
skoupil od něho, což jemu náleželo 6 zl.
A tak zuostává ještě Jan Fulnecký na kostel velický
vyplniti odkázaných od Samuele Kounického 4 zl, placením jakž
nahoře psáno stojí.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jan Fulnecký prodal
grunt svůj ze čtvrtí roli a ze 2 roubanicemi Kubovi
Zálešákovýmu za summu 12 zl. Závdanku dal Jan Fulnecký krávu
v 8 zl a ostatek vyplatiti má na kostel velický 4 zl, placením
od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a všelijaké povinnosti JM Páně Jan Válků a
Mikuláš Šeptalů slíbili rukou společní a nerozdílnou.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Fulnecký za
grunt svůj peněz na kostel velický 3 zl. Ty přijal Lukáš Švec,
toho času hospodář kostelní.
Leta 1615 za burgkmistra Jana Baňaře Kuba Zálešáků položil
na kostel velický, kterýž purgkmistr přijal 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Kuba Zálešák položil
za grunt na kostel velický za 2 leta – 0.
Jest zaplaceno.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky činí se pamět, že
nápadníci neboštíka Kubice Jírovi Škutlovi ten svrchu psaný
grunt darovali. Kterýž jemu jest odevzdán za volný a má jej za
zaplacený. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Zrna, Štefan
Kloboučník slíbili rukou společnou AN.
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f 811a
82 Grunt Jíry Zuzanový[ho]
Letha Páně 1590 v neděli první po Devítníku podle zápisu
kněh starých prostředních purkrechtních v listu 116 Jíra vejš
psaný koupil grunth ze čtvrtí roli od Mandy Lackovej za summu
30 zl.
Na kderýž závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]93
vyplnil 10 zl 15 gr a ještě dopláceti zůstává sirot[kům]
n[ebožtíka] Václava Lacka 19 zl 15 gr. Ty se jim pokládati
mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.
Rukojmě Jan Blahů, Jan Kšticů a Filip Šarda R.S.A.N.
Letha Páně [15]94 položil Jíra Zuzanových za grunth svůj
peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Zuzanových za grunth 3 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Zuzanových za grunth 3 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Zuzanových za grunt svůj 3 zl.
Leta 1598 položil Jíra Zuzanových za grunt svůj s[irotkům]
n[ebožtíka] Václava Lacka 3 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Zuzanových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava
Lacka 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Zuzanových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lacka
ostatních 1 zl 15 gr.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
f 811b
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka Jíra Zuzanových
prodal podsedek se čtvrtí roli na Horňansku Martinovi Kšticovi
za summu 40 zl, v té summě pustil jemu Martin Kšticů na gruntě
svém 92, což zaplaceného měl. A tak jej zouplna a docela
zaplacený má. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Petr
Čtyrletý, Mikuláš Švehla S.R.S.A N.
Pusté místo

186
f 821a
83 Grunt Dobiáše Oulehlového
Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 142 Dobiáš vejš psaný koupil grunth ze
čtvrtí roli od Jíry Ševčíkového za 20 zl.
Na kderýž jest vyplnil do letha [15]92 závdanku a peníze
purkrechtní 5 zl a ještě dopláceti zůstává Jírovi Ševčíkovému
15 zl. Na to jest letha [15]93 zadržel 1 zl a ostatek od letha
[15]94 pokládati má při Vánocích po 2 zl.
Rukojmě Jíra Suchánek, Pavel Babirád, Ondra Nejedlých, Jan
Rabas, Jan Zoubek R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Thobiáš Oulehlů Jírovi Ševčíkovému za
grunth peněz ročních i s zadrželejmi 3 zl.
Letha [15]95 položil Thobiáš Oulehlů za grunth 2 zl. Ty
jsou dány Jírovi Ševčíkovu.
Letha [15]96 položil Tobiáš Oulehlů za grunth Jírovi
Ševčíkovi 2 zl.
A mimo to Jíra Ševčíků pustil témuž Tobiášovi dobrovolně na
posledních penězích 2 zl.
Leta [15]97 položil Tobiáš Oulehlů za grunt svůj 2 zl. Ty
přijal Jíra Ševčíků.
Leta [15]98 položil Tobiáš Oulehlů za grunt svůj Jírovi
Ševčíkovi 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Tobiáš
Oulehlů za grunt svůj Jírovi Ševčíkovi 2 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
Pusté
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84 Grunt Jana Kubáčkové[ho]

f 831a

Ten Jan Kubáčků podle zápisu kněh starých purkrechtních
v listu 205 má grunth se čtvrtí roli od letha [15]83 již
zaplacený.
Pusté místo
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f 841a

85 Grunt Jíry Baďourového

Letha Páně 1592 Jíra vejš psaný koupil grunth se čtvrtí
roli od Jíry Močihubového podle zápisu kněh starých
purkrechtních v listu 223 za 23 zl.
Závdanku témuž Močihubovi položil 1 zl. Letha 1592 vejš
psaného a letha 1593 položil Martinovi Kšticovi 2 zl a ještě
dopláceti zůstává 20 zl, ty má pokládati od letha [15]94 při
Vánocích po 1 zl.
S toho náleží:
Martinovi Kšticovému předních peněz 19 zl.
A Jírovi Močihubovi též náleží na posledních penězích 1 zl.
Rukojmě Jan Karas, Mikulš Švihut, Matěj Skalička a Martin
Strava R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Baďourů za grunth svůj peněz
purgkrechtních Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Baďourů za grunth 1 zl. Ty sou
dány Martinovi Kšticovi.
Letha [15]96 položil Jíra Baďourů za grunth peněz
purgkrechtních 1 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Baďourů za grunt svůj 1 zl. Ty
jest přijal Martin Kštičkových.
Leta 1598 položil Jíra Baďourů za grunt svůj Martinovi
Kšticovi 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Baďourů za grunt svůj Martinovi Kšticovi 1 zl.
f 841b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Baďourů Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Baďourů za gr[unt] Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Baďourů za g[runt] Martinovi Kšticovi 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Baďourů za g[runt] Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Baďourů za g[runt] Martinovi Kšticovi 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Baďour za gru[nt] Martinovi Kšticovi 15 gr.
Pusté
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f 851a
86 Grunt Jana Kšticové[ho]
Letha Páně 1588 v neděli po Hromnicích Martin Kšticů, ten
čas purgkmistr, prodal grunth pustý, jakž zápis v knihách
starých prostředních purkrechtních v listu 84 v sobě šíře
obsahujíc zavírá, Janovi bratru svému na ten spůsob, aby
zaplatil sirot[kům] Jana Mackových do Javorníka dluhu jim na
témž gruntě ještě náležitého 4 zl. A to s příčiny tej jest
jemu za těch 4 zl puštěno, budouce ten grunth mnoho leth pustý
aby toliko s[irotkům] jejich spravedlnost i Jeho Mi[l]osti
Pánu povinnosti z téhož gruntu vyjíti mohly, placením při
Vánocích po 2 zl. Když jim to vyplní, bude míti grunth
zaplacený.
Rukojmě Pavel Babirád, Mikuláš Švihutů a Jan Dřínka
R.S.A.N.
Ty 4 zl jsou vyšlé a za tímž Janem zadržalé zůstávají.
Letha [15]94 položil Jan Kšticů peněz ročních 2 zl. Ty
přijal starší javorničtí při posudku.
Letha [15]95 položil Jan Kšticů za grunth 2 zl. Ty vzal
Jíra Jana Mackových do Javorníka.
A tak ten grunth zaplatil.
Pusté
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f 1011a
87 Grunt Jana Bárthového
Letha Páně 1591 Jan vejš psaný koupil grunth zpustlý z půl
lánem roli i z jiným příslušenstvím od Jana Lorencovýho podle
zápisu kněh starých prostředních purkrechtních za 8 zl bez
závdanku.
Téhož letha vejš psaného položil Janovi Lorencovému 1 zl,
letha [15]92 a letha [15]93 zadržel 2 zl a ještě od letha
[15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 5 zl, ty má pokládati po
1 zl.
Ty peníze zadržalé i s tím, což ještě dopláceti zůstává,
náleží sirot[kům] neboštíka Havranových Mikuláše.
Rukojmě Vaněk Huňka, Šimek Kujův, Jan Kšticů a Pavel Láníků
R.S.A.N.
Letha [15]94 pložil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz
purgkrechtních 1 zl.
Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Jan Bártů za grunth svůj 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan vejš psaný za grunt svůj peněz
1 zl.
Leta 1598 položil Jan Bárthů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Mikuoláše Havranových 1 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan
Bártů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Havranových 1 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan Bártů
na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Havranových ostatních peněz
1 zl.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.
[Pusté]
f 1011b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře z poručení pana
Thobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, purgkmistr a
starší veličtí pustili to místo i s tou rolí, což ještě k němu
přináleží za čtvrt roli, aby z ní odbýval jako jiní odbývají,
kteří čtvrti mají, a to za tou příčinou, že jest místo od vody
pokažené a nětco roli k ruce panské odňato jest. To jest
puštěno Janovi Bártovi.
Pusté

191
f 1021a
88 Grunt Jana Myjavského
Ten Jan Myjavský má grunth se čtvrtí roli zaplacený.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Myjavský dal
jest grunt vejš psaný ze čtvrtí roli ctí a darem Šimkovi
Kujových na ten spůsob, že má a bude povinen týž Šimek Janovi
Myjavskýmu přízi dělati do smrti jejich. Odevzdán mu za volný
a svobodný. Ruk[ojmě] Jíra Polichenský, Jan Smilů S.R.S.A N.
A tak má grunt zaplacenej.
Pusté místo
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f 1031a
89 Grunt druhý Jana Myjavského
Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 37 Jan výš psaný koupil grunth ze čtvrtí
roli od Martina Havranového za summu 80 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]92 vyplnil 48 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93
32 zl, ty pokládati má při Vánocích po 4 zl.
Z té summy náleží:
Obci javornickej předních peněz 31 zl.
A Martinovi Havranovýmu též náleží 1 zl.
Rukojmě Jíra Hlošků, Martin Baďourů, Matěj Chřápek R S N.
Letha [15]94 položil Jan Myjavský za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci javornické 4 zl.
Letha [15]95 položil Jan Myjavský za grunth obci javornické
4 zl.
Letha [15]96 položil Jan Myjavský obci javornické 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Myjavský obci javornicské za grunt
svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Jan Myjavský za grunt svůj obci
javornicské 4 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan
Myjavský za grunt svůj obci javornicské 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Myjavský obci javornic[ké] 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Myjavský obci javornické 2 zl.
f 1031b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Myjavský za g[runt] obci javornické ost[atní] 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
myjavský za grunt] Martinovi Havranovýmu poslední 1 zl.
A tak grunt svůj zouplna zaplacený má.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Myjavský
dal jest ctí a darem požár svůj ut s[upr]a Janovi Valkovýmu. A
tak jej má zouplna a docela zaplacenej.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka (nedopsáno).
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90 Grunt Martina Ševčíkového

f 1041a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 51 Vaněk Ševčíků prodal grunth ze čtvrtí
roli Martinovi bratru svému vejš psanému za 70 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]93 vyplnil 45 zl a ještě od letha [15]94 doplatiti má
25 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item nápadníkům po n[ebožtíku] Jírovi Drusovi náleží
Janovi, Martinovi a Václavovi 21 zl. Ty se jim při Vánocích od
letha nahoře psaného [15]94 pokládati mají po 4 zl.
Item Vaňkovi též náleží na posledních penězích 4 zl.
Rukojmě Jan Ševčík, Matěj Kozub, Jíra Ševčíků a Mikuláš
Ševčíků R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Martin Ševčíků za grunth 4 zl. Ty jsou
vzali Jan, Martin a Václav svrchu psaní.
Letha [15]95 položil Martin Ševčíků za grunth 4 zl. Ty sou
vydány Janovi, Martinovi a Václavovi.
Letha [15]96 položil Martin Ševčíků za grunth 4 zl. Sou
dány Janovi, Martinovi a Václavovi.
Leta [15]97 položil Martin Ševčíků za grunt svůj 4 zl. Ty
jsou vydány Martinovi a Janovi a Václavovi na díly jejich.
Leta 1598 položil Martin Ševčíků za grunt svůj 4 zl. Ty sou
vydány Martinovi a Janovi a Václavovi nápadníkům ut s[upr]a na
díly jejich.
f 1041b
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil týž
Martin Ševčík za grunt svůj ostatních peněz 5 zl. Z toho
Martin, Jan a Václav nápad[níci] ut s[upr]a přijali 1 zl a
Vaněk Ševčíků přijal 4 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali požár ze čtvrtí roli i z achtelem vinohradu v Ležhoře,
pozůstalý po neb[ožtíku] Martinovi Ševčíkovi, Mikulášovi
Valkovýmu za summu 120 zl. Závdanku dáti má z užitku vinného
letha 1607 10 zl a platiti každého roku při Vánocích po 4 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kuchyňka, Vaněk
Petrů, Vašek Hobža, Jan Kvizín RSAN.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískalového položil
Mikuláš Valků polovici závdanku na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Ševčíka 5 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Valků ut s[upr]a na závdanek 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Valků ostatek závdanku 3 zl a peněz ročních 1 zl, totiž 4 zl,
na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Valků
na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka 2 zl.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Valků
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka čtverých
peněz, totiž 14 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Valků
položil za grunt peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Ševčíka 4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Valků položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka za 2 leta
7 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Valků
položil za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševčíka
3 zl.
Pusté
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91 Grunt Martina Rosového
Letha Páně 1591 v outerý svatodušní Mikuláš Srnů prodal
grunt ze čtvrtí roli, s osetím i jiným příslušenstvím
Martinovi vejš psanému podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 135 za summu 90 zl.
Na kderýž jest do letha [15]92 vyplnil závdanku a peněz
purkrechtních 14 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93
při Vánocích po 5 zl – 76 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Martina Škutle 45 zl. Ty se jim
pokládati mají, jakž vejš dotčeno jest, od letha [15]93 po
5 zl.
Item Mikulášovi Srnovýmu též náleží 31 zl. Ty jemu jíti
mají, když nejprve dotčení sirotci svou spravedlnost
vyzdvihnou, tolikéž po 5 zl.
Rukojmě Jan Myjavský, Martin Smilů, Jan Válkových, Jíra
Buchta a Jan Hlávků R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin vejš psaný za grunth svůj peněz
purgkrechtních 5 zl.
A zadrželých 5 zl za rok [15]93 zůstává.
Letha [15]95 položil Martin vejš psaný za grunth 5 zl.
Letha [15]96 položil Martin Rosů za grunth 5 zl.
f 1051b
Leta [15]97 položil Martin Rosů za grunt svůj 5 zl.
Leta 1598 položil Martin Rosů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Škutle 4 zl.
Téhož leta puštěno jemu od p[ana] Jana Vokouna, aby platil
od leta [15]99 po 4 zl.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin
Rosů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle
4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Rosů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Rosů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Rosů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Rosů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Rosů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 4 zl.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jíra, syn n[ebožtíka]
Martina Rosa, prodal podsedek požár ze čtvrtí roli a jiným
příslušenstvím Pavlovi Řípovýmu za summu 40 zl bez závdanku a
platiti má od letha 1617 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný. Rukojmě Mikuláš Rabáčků, Martin Mokrý SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Řípa položil za
gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Škutle 1 zl.
Pusté
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92 Grunt Martina Kštice
Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 152 Martin Kštice koupil jest grunth se
čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím za 90 zl.
Na kderúžto summu vyplnil 16 zl a ještě dopláceti zůstává
od letha [15]93 při Vánocích 74 zl.
Ty náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Martinovi Šidlákovi 8 zl. Ty se jemu mají takto
vyplniti: letha [15]93 2 zl, letha [15]94 4 zl, letha 1595
2 zl.
Týž náleží na tom gruntě Jakubovi Ovčákovi 66 zl. Ty jemu
takto jíti mají: letha [15]95 2 zl a od letha 1596 při
Vánocích pořadně po 4 zl.
Rukojmě Martin Rabáček, Martin Blanařů, Jíra Švejský, Jan
Myjavský a Jan Lacků R.S.A.N.
Jakož jest na gruntě Martina Kštice výš psaného náleželo
Jakubovi Ovčáku z Velké 66 zl, i poněvadž tenž Jakub v pilné
potřebě své peněz potřebujíc, jest takovou summu 66 zl
s povolením urozeného pana Jana Šponara z Blimsdorfu, toho
času ouředníka strážnického, Abrahamovi Holomkovi Židu
f 1061b
za 16 zl peněz hotových prodal. Kterážto summa napřed doložená
témuž Židu jíti má takto: letha [15]95 2 zl a potom od letha
[15]96 pořadně až do vyplnění summy po 4 zl. Stalo se ve
štvrtek den památky Hromnic letha 1595.
Letha [15]94 položil Martin Kštice za grunth svůj peněz
purgkrechtních Martinovi Šidlákovi 6 zl.
Letha [15]95 položil Martin Kštice za grunth peněz
purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Martinovi Šidlákovi 2 zl
ostatek a Holomkovi Židovi dáno též 2 zl.
Letha [15]96 položil Martin Kšticů za grunth peněz
Holomkovi Židu 4 zl.
Leta [15]97 položil Martin Kšticů za grunt svůj 4 zl. Ty
jsou dány Holomkovi Židu za dluh.
Leta 1598 položil Martin Kšticů za grunt svůj 4 zl. Ty
přijal Abaham Holomek Žid na skoupené peníze.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin
Kštice za grunt svůj Holomkovi Židu 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákového položil
Martin Kšticů Holomkovým nápadníkom za grunt svůj 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Kšticů za gr[unt] nápadníkům Holomkovým 1 zl 15 gr.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Martin Kšticů
prodal podsedek ze čtvrtí roli na Dolňansku Jírovi Okénkovi za
summu 90 zl. Na to jemu dal podsedek svůj ze čtvrtí roli na
Horňansku zaplacený v 40 zl a peněz hotových 5 zl 15 gr,
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Nezdenský, Macek Adamů
S.R.S.A N.
f 1062a
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra
Okénko za g[runt] nápadníkům Holomkovým 2 zl. Ty zůstávají při
ouřadu, jsou vydány Davidovi Holomkovi.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Okénko za grunt, kteréž přijali nápadníci Holomkovi 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Okénko za g[runt], kteréž přijali nápadníci Holomkovi 4 zl.
Letha 1608 za purmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Okénko za grunt, kteréž přijali nápad[níci] Holomkovi 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Okénko
za gr[unt], kteréž přijali nápad[níci] Holomkovi, dvojích
peněz i za rok 1609 7 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Okénko
za g[runt], kteréž přijal David strýc Holomků 16 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Okénko položil
za gr[unt] Davidovi strejci Holomkovému ostatních 9 zl 15 gr.
A tak již tu nic více nemá a grunt jest doplacen.
Letha ut s[upr]a Jíra Okénko maje ten grunt zaplacený
prodal jej synu svému s jednou čtvrtí roli Mikulášovi Okénkovi
za 100 zl. Závdanku dal 10 zl, platiti má po 4 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jiřík Okénko, otec jeho, Jan
Mitáček a Jiřík Folka SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Okénko
položil za gr[unt] Jírovi Okénkovi otci své[mu] 4 zl.
Pusté
Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt se čtvrtí roli Janovi Zrnovému za
8 zl, placení po vyjití tří leth po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný. Rukojmě Jan Kolář a Matyáš Šolnovský slíbili rukou SN.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Zrnových
položil, ten přijala obec velická 1 zl.
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Letha Páně 1646 za purgkmistra Jana Molera Jan Zrnových
zemřel a grunt ze čtvrtí roli pustý po sobě zanechal, takový
purgkmistr z ouřadem prodali Tomášovi Glogarovi za summu bez
závdanku, totiž za 15 zl, platiti po 1 zl. Odevzdán za volné
[a] svobodné. Rukojmě za dílo a placení i povinnosti panské i
obecní Pavel Dermíšek a Jíra Hlávka SRSN.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna položil za rok
1647 k obci velickej 1 zl.
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93 Grunt Jíry Hložkového
Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 158 Jíra vejš psaný koupil grunth se
čtvrtí roli po n[ebožtíku] Janovi Hložkovi otci jeho zůstalý
za 90 zl.
Téhož letha [15]93 místo závdanku díl svůj sobě, což na
něho po otci přišlo, srazil 20 zl. A mimo ten poražený díl
odpustila jemu Anka Barvínková 8 zl a 2 zl hotových položil
tejž Barvínkovej. A tak ještě dopláceti zůstává 60 zl, ty má
pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl. Ta summa
náleží všecka Ance Barvínkový a Jírovi synu jejímu.
Rukojmě Jíra Barvínků, Jan Myjavský, Martin Rosů a Mikuláš
Rosů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jíra Hložkových za grunth svůj peněz
purgkrechtní[ch] Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Hložků za grunth Jírovi
Barvínkovi 3 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Hlošků za grunth Jírovi
Barvínkovi 3 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Hložků za grunt svůj Jírovi
Barvenicskýmu(!) 3 zl.
Leta [15]98 purgkmistr a starší velicští prodali grunt ze
čtvrtí roli a z vinohradem v Dolní hoře, z dobytkem i se vším
hospodářstvím Jírovi Mikle Havranových za 120 zl. Místo
závdanku srazil sobě dílu po Lidě manželce své 18 zl, ostatek
platiti má od leta [15]99 po 4 zl summy 102 zl. Odevzdán jemu
za volný. Rukojmě Mach Miklů, Jan Miklů, Vašek Havranů, Jurčík
Válků S.R.S.N.
f 1071b
Ta summa náleží osobám těmto:
Jírovi Barvínkovému 38 zl, placením po 3 zl.
Třem sirotkům n[ebožtíka] Jiříka Hložka podli poručenství
Anky Barvínkové 6 zl.
Dětem Jana Karasovým podli téhož poruč[enství] 4 zl.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hložka na posledních penězích
54 zl, ty jim jíti mají od letha 1600 po 1 zl, když svrchu
psaní nápadníci svou summu vyzdvihnou, půjdou jim po 4 zl.
Letha [15]98 položil Jíra Mikle Havranového za grunt 3 zl.
Ty přijal Jíra Barvínků.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Mikle Havranových za grunt Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Mikle Havranových za grunt Jírovi Barvínkovi 3 zl.
A jakož tomu Jírovi Mikle Havranových přišlo dílu po
manželce jeho z vinohradu Jana Smilového v Ležhoře mimo
předešlé vybrání 4 zl 7 ½ gr, ty sobě tenž Jíra na tomto
gruntě svém porazil.
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Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Havranových za grunt Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Havranových za g[runt] Jírovi Barvínkovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Havranových za grunt Jírovi Barvínkovi 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Havranových za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Jírovi Barvínkovi
3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hložka 1 zl.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískalového Janovi
Babirádovi po manželce jeho, s[irotku] n[ebožtíka] Jíry
Hložka, na těch 54 zl, což se jim dopláceti mělo, odvedeno na
vinohradě v Dolní hoře, aby sobě sám vyzdvihoval 50 zl.
Zuostává se jemu ještě 4 zl.
f 1072a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Tomášů na místě Jíry Havranova na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry
Barvínka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Tomášů na místě Jíry Havranova na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry
Barvínka 1 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hložka
dáno 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Tomášů za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 1 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hložka 1 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Jan Tomášů
za grunth dvojích peněz 6 zl. Z toho jest dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Barvínka 5 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry
Hložka 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Tomášů položil za
grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 2 zl.
Jakož na tom gruntě náleželo dětem Jana Karasového
poručených peněz 4 zl, ty jsou Janovi Tomášovému prodali za
1 zl 18 gr. A tak tu již nic více mají.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Tomášů položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka za 2 letha 5 zl.
Z toho dáno [nedopsáno].
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Tomášů položil
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Barvínka 2 zl.
Pusté
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Letha Páně 1638 za purgkmistra Jíra Čajky týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt se čtvrtí roli Mikolášovi Kovářovi za
8 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán
za volný. Rukojmě Jan Zrna a Martin Kazička SRSN.
Letha Páně 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového od
odjití Mikuláša Kováře tenž purgkmistr z ouřadem prodali ten
gr[unt] zase Janovi Potockému za summu 8 zl, placení po 1 zl.
Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Jakub Světlík a Martin Kazička
SRSaN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera po zemřetí Jana
Potockého tenž purgkmistr prodali z ouřadem ten grunt zase
Pavlovi Šebestovi za summu 8 zl, placení po 1 zl. Rukojmě za
placení a povinnosti J.H.M. i obecní Jíra Stromenský a Pavel
Moler SRSAN.
f 1072b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt po Pavlovi
Šebestovi Pavlovi Supovi za 8 zl bez závdanku, platiti má
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jakub
Rychlík a Bártek Dux SRSN.
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94 Grunt Vaňka Huňkové[ho]

Ten Vaněk Huňků má grunth svůj ze čtvrtí roli zaplacenej.
Letha [15]97 prodala Barbora Huňkova grunt svůj po
n[ebožtíku] Vaňkovi Huňkovém Janovi Zámečníkovému za summu
28 zl. Závdanku položil Jan Zámečník Barboře Huňkové hned při
odevzdání 2 zl a mimo ten závdanek koupil od Barbory výš
psané, což na díl její přišlo, Jan Zámečník 6 zl. Ty se jemu
na zaplatcení gruntu jeho vypisují. Rukojmě z[a] o[pravu]
g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Adam Bošácký, Jíra Hložků
S.R.S.A.N.R.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Holomkovi Židu za dluh n[ebožtíka] otce jejich 6 zl.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Huňky též náleží po vybrání
dluhu Židového 14 zl.
Leta 1598 položil Jan Zámečník za grunt svůj 2 zl. Z toho
dáno Holomkovi Židu 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka
Huňky dán 1 zl.
Letha [15]99 za purgmistra] Martina Ševčíka položil Jan
Zámečník za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu 1 zl a
na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky dáno 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Zámečník za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu 1 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky dáno 1 zl.
f 1081b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Zámečník za gr[unt] 1 zl. Z toho dáno nápadníkům Holomkovým
15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky dáno 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra Martina Šidláka položil Jan
Zámečník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Zámečník za grunt na dluh nápadníkům Holomkovým 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Zámečník za g[runt] 2 zl. Z toho dáno nápadníkům Holomkovým
15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Huňky 1 zl 15 gr.
Pusté
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čajky týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Martinovi Kazičkovi za
8 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný. Rukojmě za povinnosti panské, obecní a placení gruntu
Pavel Navrčík, Pavel Vojajka S.R.S.N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin
Kazička položil obci velickej 1 zl.
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Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře po zemřetí
Martina Kazička purgkmistr z ouřadem prodali grunth ut supra
z jednou čtvrtí roli Bartošovi Duxovi za 15 zl bez závdanku,
placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan Zdeňků a Jan
Bartoněc SRSaNR.
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95 Grunt Jana Baďurové[ho]

f 1091a

Ten Jan umřel a po jeho smrti jest ten grunth je[ho] pustý
zůstal a až posavad již tomu drahně leth, jakž pustý zůstává.
Jestliže se ten grunth, k němuž půl lánu roli náleží,
hospodářem se osadí a začkoli se prodá, kdo k tomu
spravedlnost míti bude, když to ukáže, bude mu zápisem
opatřeno.
Leta [15]97 ten grunt vejš psaný j[es]t od JM Pána
Mikuolášovi Valkovému za podsedek bez roli, kderáž j[es]t ke
dvoru velickému odňata, tak jakž o tom purgkmistr a starší
velicští jistou správu dávají, puštěn a aby jej sobě vystavěl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Myjavský,
Dobiáš Oulehlů S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Mikuláš Valků
prodal podsedek svůj z loukou poloulánnou a z kusem roli na
Podhájí Jírovi Hašašovi za summu 32 zl. Závdanku jemu dal
4 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Švehla, Jíra Košťálů
S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Hašašů za grunt Mikulášovi Valkovi 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Hašaša za grunt Mikulášovi Valkovi 1 zl.
Jakož náleželo Mikulášovi Valkovi na tomto gruntě 25 zl, ty
peníze prodal obci velické za hotových 5 zl. A tak on tu nic
nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Hašaša za g[runt] obci velické peněz skoupených 1 zl.
f 1091b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Hašaša za grunt obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Hašaša za g[runt] obci velické 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Jíra Hašaša
prodal podsedek z loukou a s půldruhými hony na Podhájí
Lukášovi Burianovi za summu 32 zl. Závdanku jemu dal 9 zl a
skoupil od téhož Jíry Hašaše 2 ½ zl, placením od letha 1605 po
2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Macek Ochlasta,
Jíra Hašaša S.R.S.N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Lukáš
Burianů za grunt obci velické 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Lukáš
Burianů za gr[unt] obci velické 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Lukáš Burianů
za g[runt] obci velické 1 zl.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Lukáš Burianů
za g[runt] obci velické čtverých peněz po 1 zl, což učiní
4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Lukáš Burianů
položil za grunt na obec velickou 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Lukáš Burianů položil
za grunt na obec velickou za 2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Lukáš Burianů
položil za gr[unt] obci velické 1 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Lukáš Burianů
prodal podsedek svůj Martinovi Vojajkovi za summu 20 zl 15 gr,
závdanku dal Martin Vojajka Lukášovi 11 zl, platiti jej má po
2 zl. Odevzdán Mikuláš Santal a Mikuláš Rabáček SRSN.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Martin
Vojajka prodal grunt tento Jurovi Tomášovému za summu 20 zl
15 gr, závdanku dal jemu 9 zl a platiti jej má po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a
odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Košťál a
Martin Juriků S.R.S.a N.
Pusté
f 1092a
Letha 1633 za purgkmistra Jíry Čajky prodán jest ten požár
Pavlovi Tomášovému za s[umm]u 20 zl 15 gr bez závdanku,
platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Babirád a Pavel Tomášů S.R.S.a N.
A což Jíra Tomášů na něm zaplaceného měl, totiž 9 zl, ty se
jemu připisují, nebo nápadem po otci přišly.
Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky prodán jest ten
svrchu psaný grunt Petrovi Dermíškovi za 6 zl, placení komu
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan
Vachounů a Mikoláš Horák.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel
Drmíška položil peněz ročních obci velický 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Pavel Drmíšek
položil peněz ročních obci velický 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Dermíšek
položil peněz ročních, které obci velickej odevzdal 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Pavel Dermíšek
položil peněz ročních 1 zl. Ten přijala obec velická.
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Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera Pavel Dermíšek
zemrouc po sobě grunt zanechal, takový grunt jest prodán
Ondrovi Dermíškovi synu jeho za 6 zlm, placení roční po 1 zlm
komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i
povinnosti J.H.M. a obecní Martin Hrabal a Martin Pichina
S.R.S.a N.R.
f 1092b
Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jan Hroše po odjití Ondry Dermíškového prodán jest
týž grunt Janovi Klogarovi za 6 zl, platiti má každoročně komu
náleží po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za
placení povinnosti panské i obecní Jan Moler a Jan Čefas SRSN.
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96 Grunt Matěje Sládkové[ho]

f 901a

Letha [15]92 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 146 Matěj vejš psaný koupil grunth pustý
s půl lánem roli po Mikulášovi Dřítomském zůstalý, tak jakž
týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 91 zl.
Na kderýž jest podle téhož zápisu vyplnil i s tím, což
nebožtíkovi Jírovi Škutlovýmu na gruntě, na kderémž nyní
Mikuláš bratr téhož Jíry zůstává, odvedl, vyplnil všeho 64 zl
a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává osobám
níže psaným 27 zl, a to takto:
Item předních peněz Janovi Syslovi 11 zl. Ty se jemu
pokládati mají po 4 zl.
Item Janovi Sládkovi Hluckému též náleží 16 zl. Ty jemu
jíti mají, když Jan Sysel svou spravedlnost vyzdvihne, též po
4 zl.
A jakož jest se Martin Zvedinosů při prodaji téhož gruntu
dobrovolně uvolil, tak jakž zápis napřed psaný zní, že na
pomoc Matějovi Sládkovi k zaplacení téhož gruntu 6 zl dáti
chce a to každého roku po 1 zl pokládajíc. Na to vyplnil 1 zl
a ještě 5 zl vyplniti zůstává. Povinen jest je na pomoc vejš
psanému Matějovi na splacení gruntu jeho podle téhož
dobrovolného uvolení
f 901b
jeho od letha [15]94 po 1 zl pokládati.
Rukojmě za Martina Zvedinosového Jan Zdenků a za Matěje
Sládkového za opravu a placení téhož gruntu, též i vykonání
povinností Jeho Mi[l]osti Pánu i obci Kuba Horných, Martin
Smilů, Mikuláš Švihut, Jan Nezdenských, Martin Rabáček
R.S.A.N.
Letha Páně [15]94 položil Matěj Sládek za grunth svůj peněz
purgkrechtních spolu s Martinem Zvedinosovým, kteréž Jan Sysel
od něho přijal 4 zl.
Letha [15]95 položil Matěj Sládek za grunt peněz
purgkrecht[ních] Janovi Syslovi 4 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Sládek za grunth Janovi Syslovi
ostatních 3 zl.
Leta [15]97 položil Matěj Sládek za grunt svůj Martinovi
Rabáčkovi na místě Jana Sládka podle odvodu a uvolení úředníka
veselského Urbana Domanského 4 zl.
Jakož jest ještě Janovi Sládkovi na tom gruntě 12 zl
náleželo, takové peníze jest týž Sládek, držitel toho gruntu,
prodal. A tak od grunt svůj zúplna zaplatcený má.
Zaplatcený.
Pusté místo

209
f 902a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli
Mikulášovi Sabáčkovi za summu 6 zl, placení po vyjití tří let
komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě
Pavel Dermíšek a Jan Sabáček slíbili rukou společnou AN.
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f 911a
97 Grunt Mikuláše Žilkové[ho]
Ten Mikuláš výš psaný má grunth podle zápisu kněh starých
sirotčích v listu 67 po n[ebožtíku] Václavovi Žilkovi otci
jeho zůstalý z půl lánem roli, se vším domácím hospodářstvím,
při tom štvrt vinohradu od Dřínový[ho], za summu 220 zl
koupený.
Na kderýž jest podle téhož zápisu do letha [15]79 vyplnil
130 zl a ještě dopláceti zůstává Mandaleně sestře své to, což
na díl její i po mateři a Jírovi bratru jejím připadlo 90 zl.
Ty jsou již dávno vyšlé a za tímž Mikulášem zadržalé
zůstávají.
Rukojmě Jan Baďurů, Vaněk Strava, Matouš Kulíšek, Matěj
Černý, Mikuláš Maleček, Mikuláš Držtka, Matěj Barvínek, Matěj
Drábek a Martin Havran R.S.A.N.
Jakož jest na tomto svrchu psaném gruntě náleželo Mandaleně
vejš psané spravedlnosti 90 zl, táž Mandalena předstoupila
před urozeného pana Jana Šponara z Blimsdorfu, ouředníka na
Strážnici, v přítomnosti ouřadu velického, a tu jest oznámila,
že Mikulášovi bratru svému tu všecku spravedlnost z lásky
darovala a dobrovolně (za tu ochranu, kterouž od něho má a
ještě ji do smrti chce neopouštěti) pustila a v registřích
těchto na zaplacení gruntu jeho vypsati dala. A již se na to
nikdá více slibuje nenatahovati, ani žádný jiný. A tak Mikuláš
má grunt svůj zúplna na časy budoucí zaplacenej.
f 911b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Anna, pozůstalá
vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Žilkovi, i spolu s syny svými
prodala místo pusté s půl lánem roli a jiným k tomu
příslušenst[vím] Jírovi Barvínkovýmu za summu 50 zl. Závdanku
dal 4 zl, z toho dáno na vyplacení roli zastavené 2 zl a
nápadníci svrchu psaní přijali 2 zl, ostatek platiti má od
letha 1602 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Pavel Tomášů, Jan Měsíček, Martin Žádalů, Jíra Ochlasta
S.R.S.A N.
Z té summy náleží osobám těmto:
Anně Žilkový 7 zl 20 gr, Kateřině Měsíčkové 7 zl 20 gr,
Jírovi 7 zl 20 gr, Zuzanně 7 zl 20 gr, Martinovi 7 zl 20 gr,
Mandaleně tetce jejich, kterouž k dílu připouštějí 7 zl 20 gr,
přicházeti má každému po 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Barvínků za g[runt] 1 zl 15 gr. Z toho dáno Anně Žilkový 9 gr,
Jírovi 9 gr, Zuzaně 9 gr, Martinovi 9 gr, Mandě tetě jejich
9 gr.
Jakož náleželo na tomto g[runtě] Kateřině Měsíčkové ženě
7 zl 20 gr, ty jest Jan Měsíček muž její prodal Jírovi
Barvínkovi za 2 zl.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Barvínků 3 zl. Z toho dáno Anně Žilkový 18 gr, Jírovi 18 gr,
Zuzaně 18 gr, Martinovi 18 gr a Mandě 18 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Barvínků za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Anně Žilkový 18 gr,
Jírovi 18 gr, Zuzaně 18 gr, Martinovi 18 gr a Mandě 18 gr.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Pavlovi
Navrčíkovi za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti
bude po 1 zl. Jest odevzdán za volný. Rukojmě Mikuláš Srnů a
Mikuláš Babirád S.R.S.N.
f 912a
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt ze
čtvrtí roli Martin Hrabal po Pavlovi Navrčíkovi za summu
20 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a
obecní Jakub Pitner a Martin Bechyňa S.R.S.a N.R.
S takových 20 zlm má se do důchodův J.H.M. platiti 10 zlm a
druhý 10 zlm komu náležeti bude dáti.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil druhou
čtvrt roli po Pavlovi Navrčíkovi Jan Kučera za summu 20 zlm,
platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Jíra
Krunos a Václav Šavara S.R.S.a N.R.
S těch 20 zlm má se do důchodův J.H.M. platiti 10 zlm a
druhý 10 zlm komu náležeti bude.
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98 Grunt Vaňka Ševčíkového

f 921a

Letha Páně 1585 Vaněk vejš psaný koupil grunth od Daniele
Třískala podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních
v listu 49 z půl lánem roli, troje hony osetím, dvěma krávami,
ovci štverými za 194 zl.
Závdanku témuž Danielovi Třískalovému položil 30 zl a od
letha [15]86 výš psaného vyplnil peněz purkrechtních až do
letha [15]92 65 zl, učiní obojího, což na tom gruntě závdanku
a peněz purkrechtních vyplnil, 95 zl a ještě od letha [15]93
dopláceti zůstává 99 zl. Na to jest zadržal sirot[kům]
ne[božtíka] Jana Sládka 10 zl a ostatek 89 zl dopláceti
zůstává osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] Jana Sládka 49 zl. Ty se jim od letha
[15]94 při Vánocích po 10 zl pokládati mají.
Item Danielovi Třískalovi tolikéž náleží 40 zl. Ty se jemu
pokládati mají, když se nejprve sirot[kům] n[ebožtíka] Jana
Sládka summa jejich vyplní, též po 10 zl.
Rukojmě za placení gruntu a povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu
a obci Jan Ševčík, Matěj Kozub, Jíra Ševčíků, Mikuláš Švihut,
Martin Ševčíků, Mikuláš Gala a Matěj Hudců RSN.
f 921b
Letha [15]94 položil Vaněk Ševčíků peněz ročních za grunt
10 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
A na peníze zadrželé položil též 2 zl.
Letha [15]95 položil Vaněk Ševčíků za grunth peněz
purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Vaněk Ševčíků za grunth peněz
purgkrechtních 10 zl.
Leta [15]97 Vaněk Ševčíků položil za grunt svůj peněz
purgkrechtních 10 zl.
Leta 1598 položil Vaněk Ševčíků za grunt svůj 10 zl. Z toho
dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Sládka ostatních 7 zl a na
nápadníky Třískalovy též dáno 3 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Vaněk
Ševčíků za grunt svůj Danielovi Třískalovi 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Vaněk
Ševčíků za drunt Danielovi Třískalovi 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vaněk
Ševčíků za grunt Danielovi Třískalovi 10 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vaněk
Ševčíků za g[runt] Danielovi Třískalovi ostatní 7 zl.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky nápadníci po
n[ebožtíku] Václavovi Ševčíkovi prodali grunt z půl lánem
roli, ze 3 konimi a čtvrtú hřebicí, z osetím, z vozem, pluhem,
bránú, pilú, kosú a jiným hospodářstvím, k tomu vším
příslušenstvím Mikulášovi Šeptalovému za summu 100 zl. A místo
závdanku splatil dluhův 14 zl 19 gr a dílu po manželce své
totiž Anně sobě 33 zl 18 gr 2 den porazil. A tak ještě zůstává
nápadníkům dopláceti summy 51 zl 22 gr 5 den, placením od
letha 1615 po 4 zl, až se dluhy vyplatí, potom po 3 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu a
jiné povinnosti Jan Baňař, Mikuláš Hašašů, Michal Pivko a
Pavel Pivko slíbili rukou SN.
f 922a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šeptal
položil za grunt na nápadníky Václava Ševčíka 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šeptal
položil za grunt na nápadníky Václava Ševčíka za 2 leta 2 zl.
Pusté
Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a
starší prodali ten grunth s půl lánem roli Jírovi Hrošovi bez
závdanku za summu 40 zl, platiti jej má ročně po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Ondřej Zedník a
Mikuláš Holbář S.R.S.a N.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejkového Jíra Hroš
zkoupil peníze na tom gruntě 20 zl od Mandaleny ne[božtíka]
Vaňka Ševčíkového za 3 zl. A tak ta Mandalena nic více se
natahovati nemá.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití
Jíra Hroša jest prodán ten gr[unt] z půl lánem roli Janovi
Molerovi za summu 40 zl, placení po vyjití třech leth po 2 zl.
Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Jan Vachoun a Jan Kovář SRSaN.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Jan Moler majíce půl lánu roli sobě
připsanú od téhož roli pouští jednu čtvrt za 20 zl Matějovi
Baňařovi zeti svému bez závdanku, platiti má každoročně komu
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
za placení povinnosti panské i obecní Jan Čefa a Jan Čejka
SRSN.
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f 931a
99 Rathauz
Rathauz městečka Velikej letha [15]78 podle zápisu kněh
starých purkrechtních v listu 176 koupila obec fojtství
z lánem roli, z lukami i jiným, což k němu přináleželo, od
Baltyzera Zámečníka za summu 250 zl.
Za kderýž ještě vyplniti povinni jsou mimo prvnější
vyplacení jejich nápadníkům ne[božtíka] Matěje Hubky, kteréž
již díly své vyzdvihli, 172 zl 4 gr 5 ½ den.
Item nápadníkům po ne[božtíku] Matějovi Hubkovi zůstalým
ještě mimo prvnější vyzdvižení vyplniti se má těmto:
Item Barboře 17 zl 8 gr 4 ½ den.
Item Kuně 15 zl 21 gr 4 ½ den.
Item Markétě, macoši těch nápadníků 13 zl 23 gr 3 den.
Item Baltyzarovi Zámečníkovi do Skalice 17 zl 11 gr.
Item do sirotčích peněz s téhož rathauzu vyplniti se má
13 zl 20 gr 3 ½ den.
Pars všeho, což těm nápadníkuom svrchu
psaným táž obec ještě za rathauz dopláceti zůstávají, učiní
77 zl 25 gr 1 ½ den.
Na to jest táž obec zadržela 36 zl a ostatek od letha 1594
při Vánocích dopláceti mají po 12 zl.
Markéta výš psaná pro své nepořádné chování spravedlnost
svou potratila, kteráž na Jeho Mi[l]ost Pána připadla.
f 931b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil ouřad
velický za rathauz peněz ročních 4 zl. Ty sou vydány Barboře
n[ebožtíka] Matěje Hubky na díl její.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položili ouřad za
rathauz peněz ročních 2 zl. Ty jsou k ruce JM Páně vzaté,
které Margetě macoše přijíti měly.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položili ouřad za
rathauz peněz ročních 4 zl. Ty sou vydány Barboře na díl její.
A skoupili od Matěje muže Barbořiného, což jí tu ještě
náleželo, totiž 9 zl 8 gr 4 ½ den za hotových 1 zl 15 gr. A
tak ona na tom rathauze nic nemá.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položili ouřad
za rathauz peněz ročních 7 zl. Ty sou přijaty do peněz
sirotčích míšených.
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f 941a
100 Grunt Jíry Halíkový[ho]
Letha Páně 1594 Jíra Halíků vejš psaný ujal grunth svůj
z půl lánem roli, s koňmi i jiným hospodářstvím a což k tomu
gruntu od starodávna náleželo, tak jakž se smlouva dobrovolná
mezi bratřími Halíkovými stala, za summu 240 zl.
Místo závdanku sobě díl svůj, což na něho podle rozdílu
přišlo, srazil 163 zl 10 gr a mimo ten poražený díl dopláceti
zůstává 76 zl 20 gr. S toho náleží Martinovi, bratru téhož
Jíry, 38 zl 10 gr a Matějovi, též bratru jejich, tolikéž
náleží 38 zl 10 gr. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích
pokládati mají po 8 zl.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz
purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Halíků za grunth 8 zl.
Leta [15]96 a [15]97 položil Jíra Halíků za grunt svůj
16 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Halíků za grunt svůj 8 zl. Z toho
dá[no] Martinovi vejš psanému 4 zl a na zbor podli poručenství
Matějového dáno 4 zl.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíkova Jíra výš psaný
jakž o tom v kšaftu doložil, že vyplnil Martinovi a Matějovi
výš psaným 32 zl 20 gr, zůstává jestě doplatiti na zbor
poručených od Matěje 4 zl.
f 941b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Eliška, pozůstalá
vdova po n[ebožtíku] Jirovi Halíkovi, podli rozdělení statku
koupila grunt z půl lánem roli, z osetím, z dobytkem, z konimi
a jiným všelijakým hospodářstvím, což k němu přináleží, a ze
dvěma vinohrady na Lipovsku za summu 520 zl. Z toho sobě
srazila dílu svého, což na ni přišlo 113 zl 14 gr 3 ½ den a
tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti summy 406 zl
15 gr 3 ½ den. Na to závdanku položiti má 22 zl a platiti od
leta 1600 takto: za grunt po 10 zl a za vinohrady po 6 zl
podli ourody. Odevzdáno jí to za volné a svobodné. Rukojmě za
plath, op[ravu] gruntu a povinnosti panské Dobiáš Oulehlů, Jan
Větrů, Adam Bošácský, Jan Tomášů, Martin Rabáček, Matěj
Sládkových, Jan Mitáčků, Jan Myjavský, Mikuláš Sučanský,
Martin Rosa, Jan Pikna, Jan Jakšů S.R.S.N.
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položila Eliška
závdanku na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka 22 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Mirošovský na místě Elišky manželky své na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Halíka 14 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Mirošovský za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
16 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Mirošovský za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
3 zl.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Mirošovský za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
13 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Mikuláš Mirošovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry
Halíka 13 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana
ouředníka Mikulášovi Mirošovskému, aby platil za grunt po 6 zl
a za vinohrad po 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Mirošovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš
Mirošovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
4 peněz 16 zl.
Na ty 16 zl nepoložil leta 1614 než 12 zl a leta 1615 4 zl.
f 942a
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Mirošovský
položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka
8 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Mirošovský
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíka za
2 leta 16 zl.
Pusté
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a
starší prodali ten grunth s půl lánem roli Jiříkovi Hrnčířovi
za summu 47 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Sučanský a Mikuláš
Holbař S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jiřík Hrnčíř
položil za grunt peněz Ance Jíry Halíka, kteréž ona přijala
1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jiřík Hrnčíř položil
za grunt Ance Jíry Halíka, ona přijala 1 zl.
Leta Páně 1639 za purgkmistra Mikuláše Blanařového týž
purgkmistr s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli po
n[ebožtíku] Jiříkovi Hrnčířovi Janovi Soukalovému za 40 zl bez
závdanku, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě
Jíra Žilka a Jan Zálešák S.R.S.N.
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan
Soukal za gr[unt] svůj k obci velický 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Soukal
položil peněz ročních a zůstávají za ouřadem, poněvadž obec
ten gr[unt] vystavila.
Na tomž gruntě náleží osobám těmto peníze:
Anně po n[ebožtíku] Jíry Halíkovém 20 zl.
Item obci velickej 18 zl.
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Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jan Soukal
položil, ten přijala Anna Halíkova 1 zl.

f 942b

Letha 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka týž purgkmistr
z úřadem prodali grunt z polouláním roli po nebo[žtíku] Janovi
Soukalovi Danielovi Vachulkovi za summu 40 zl bez závdanku,
platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za
povinnosti panské i obecní Martin Budínek a Pavel Kuchyňka
SRSN.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt z půl lánem roli
Martinovi Tvrdíkovi za summu 30 zl bez závdanku, platiti má
každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Bartoň
Švrček, Martin Drahotuský SRSN.
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f 951a
101 Grunt Martina Halíkové[ho]
Ten Martin vejš psaný má grunth svůj ze čtvrtí roli podle
regimentu Martina Kšticového, toho času purgkmistra, letha
[15]86 a [15]87] učiněného již zaplacený.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Martin vejš
psaný prodal grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Škrobenému za
summu 110 zl, závdanku jemu dal 17 zl, ostatek platiti má od
leta 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě]
Šimon Mozolů, Jan Kvizín, Petr Čtyrletý, Kašpar Nedvěd
S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Škrobený za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Škrobený za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Škrobený za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Škrobený za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Škrobený za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
4 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana
ouředníka Mikulášovi Škrobenýmu, aby požár ut s[upr]a po 3 zl
platil.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Škrobený za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikukáš
Škrobený za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 1 zl
15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Škrobený na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 2 zl.
f 951b
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky příjato od
Mikuláše Škrobenýho na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
trojích peněz 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Škrobený
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Škrobený
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítkového Mikuláš Škrobený
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
3 zl.
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Letha Páně 1619 za purgkmistra Pavla Vítkového Mikuláš
Škrobený prodal grunt svůj Pavlovi Špačkovi ze čtvrtí roli za
summu 100 zl bez závdanku, platiti on má ročně po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Lukáš Burianů, Jan
Úlehlů a Mikuláš Jakšů S.R.S.N.
Pusté
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a
starší prodali ten grunth požár se čtvrtí roli Janovi
Tuřanskému za summu 30 zl bez závdanku, platiti jej má ročně
po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš
Zvedinosů a Vácslav Srnů S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil za gr[unt]
svůj, ten přijal Jan Halík z Vrbky 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky činí se pamět, že
Jan Tuřanský od svrchu psaného gruntu odprodal čtvrt roli
Jírovi Hrošovi za 6 zl, za kteroušto roli Jíra Hroš povinen
bude zpláceti nápadníkům Halíkovejm každoročně po 1 zl.
Odevzdána jemu za volnú. Rukojmě za placení a jinších
povinností J.H.M. Jura Strumenský a Jíra Hroš S.R.S.N.
O ostatní summu svrchu psanou Jan Tuřanský má se
z nápadníky urovnati.
f 952a
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití
Jíry Hroša prodán jest zase ten gr[unt] ze čtvrtí roli Janu
Zdeňkovému za summu 30 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán].
Rukojmě Jan Soukal a Mikuláš Babirád SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jan Zdeňků
položil a přijal Jan Halík z Velkej Vrbky 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jan
Zdeňků a ten přijala Anna, vdova pozůstalá Halíková z Velkej
Vrbky 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna položil Jan
Zdeňků a ten přijala Anna, vdova pozůstalá po neb[ožtíku]
Halíkovi z Velkej Vrbky 15 gr.

220
102 Grunt Martina Blanaře

f 961a

Letha 1580 ve čtvrtek po Třech králích podle zápisu kněh
sirotčích starých v listu 144 Martin vejš psaný koupil grunth
z půl lánem roli i ze vším jiným příslušenstvím k tomu
přináležejícím po ne[božtíku] Vaškovi Ševci zůstalý za summu
250 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních i z poraženým
dílem svým vyplnil do letha [15]93 118 zl 22 gr 4 ½ den. Na to
jest jim do téhož letha [15]93 zadržel 20 zl a ostatek od
letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává nápadníkům
ne[božtíka] Vaška Ševce mi ty zadrželé 111 zl 7 gr 2 ½ den. Ty
pokládati má po 7 zl.
Rukojmě Gregor Bahule, Jan Šepelka, Marěj Mitáčků, Vaněk
Zavřel, Matěj Čejka, Martin Pavlů, Kuba Drabíků, Jan Krčma,
Thomáš Srnů, Jan Třískalů a Jíra Jež R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Martin Blanařů peněz ročních za grunth
7 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirot[čí] na zaplacení
termínův.
Letha [15]95 položil Martin Blanař za grunth peněz
purgkrecht[ních] 7 zl.
Letha [15]96 položil Martin Blanař za grunth 7 zl.
f 961b
Leta 1597 prodán grunt po n[ebožtíku] Martinovi Blanařovém
z půl lánem rolím, z koutem, ze 2 roubanicemi, pluhem, vozem,
bránami, hovězím dobytkem osmerým, ze 2 koňmi, ovcemi 12,
z osetí všelijakým i jiným vším hospodářstvím, cožkoliv se po
dotčeném Trkvovi našlo, za summu 330 zl, a to Mackovi
Zámečníkovi. Závdanku položil Macek Zámečník při odevzdání
jemu toho gruntu 10 zl a mimo ten závdanek týž Macek Zámečník
srazil sobě díl svůj, co jemu po manželce jeho na tom gruntě
náleželo 86 zl 28 gr. A tak ještě za grunt svůj doplatiti
zůstává 233 zl 2 gr. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i
povinnosti panské Jíra Ochlasta, Šimon Mozolů, Mikoláš
Voticský, Pavel Pavelka, Mikoláš Pecen, Vávra Drahotoušský,
Martin Prachař, Mikoláš Krčmů S.R.S.A.N.R.
Leta [15]98 položil Macek Zámečník za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl.
Téhož leta [15]98 Macek Zámečník prodal grunt z půl lánem
roli, z koňmi, z pluhem, z vozem a osetím (kromě toho, což
Macek Zámečník osetí vymínil) Martinovi Halíkovýmu za summu
210 zl. Závdanku jemu dal při odevzdávce 20 zl, ostatek
platiti má od leta [15]99 po 7 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě Mikuláš Šidláků, Jura Močihuba, Eliáš
Radějovský, Jan Ondruš, Jan Měsíček, Jíra Halíků S.R.S.N.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin
Halíků za grunt svůj nápadníkům Vaška Ševce 7 zl.
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Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka purgmistr a
starší prodali grunt z půl lánem roli, se vším osetím,
z jedním koněm, z vozem, z pluhem,z železy, z jednou bránou a
k tomu přidáno řetěz, hever, stolice řezací, ovsa 20 měřic,
z horní rúbanicí a jiným nářadím domovním Margetě Janušce za
summu 250 zl. Závdanku položila na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Halíkova 20 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po
7 zl. Odevzdán za volný a asvobodný. Rukojmě za plath, opravu
gruntu a povinnosti panské Martin Kšticů, Václav Švec, Jan
Sysel, Tobiáš Oulehlů, Jan Miklů, Matěj Porubský, Jan Žilka,,
Jan Oulehlů, Jíra Močihuba, Jíra Janošů S.R.S.N.
Jakož byla roubanice nevyklučovaná od tohoto gruntu
odtržena a odprodána za 7 zl, tomu se nedovoluje, protož jest
zase k tomu gruntu připojena a Margita Januška za ni těch 7 zl
hotových na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka položila a má
ji zaplacenou.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položila Margeta
Januška za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 7 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Markyta Janoška
prodala grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem,
s bránou (a přidala jemu 4 hony osetí ozimého, s polovicí jaři
na díle, řetěz, hever, stůl s jiným k tomu příslušenstvím)
Mackovi Zámečníkovi za summu 250 zl. Závdanku dal 27 zl a
platiti má od letha ut s[upr]a po 7 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Ruk[ojmě] Mikuláš Škrobený, Martin Řičiců, Jíra
Ochlasta, Mikuláš Lazebníků, Mikuláš Krčmů, Pavel Tomášů,
Martin Bulů, Prokop Staroměstský S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Macek
Zámečník za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Macek
Zámečník za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 3 zl.
Jakož byla roubanice nevyklučovaná a k tomuto g[runtu] od
Markyty Janošky přikoupená, takovou roubanici Jiřík syn
Janoščin zase prodal Mackovi Zámečníkovi za hotových 7 zl. A
odevzdána jemu za volnou a svobodnou. Stalo se u přítomnosti
obou stran. Kterážto roubanice nemá nižádným vymyšleným
spůsobem od tohoto gruntu odtrhována a odprodávána býti.
f 962b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Macek
Zámečník za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Macek
Zámečník za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana
ouředníka tento g[runt] na placení po 5 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Macek
Zámečník za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Macek Zámečník
prodal grunt z půl lánem roli, z loukami a jiným k tomu od
starodávna příslušenstvím (kromě zahrady na Horňansku, kterúž
sobě Macek vymínil) Eliášovi Záhorovskému za summu 250 zl bez
závdanku. A jakož Macek Zámečník měl zaplacené[ho] na tom
gruntě 50 zl, ty jest Eliášovi Záhorovský[mu] pustil, ostatek
platiti má od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě Václav Kroměřížský, Pavel Řepa, Jíra
Kazička, Vašek Krupice, Jan Oulehla SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Eliáš Záhorovský za grunt
nápadníkům neb[ožtíka] Vaška Ševce 5 zl.
Pusté
Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a
starší prodali ten grunth s půl lánem roli Mikulášovi
Babirádovi za summu 50 zl bez závdanku, platiti jej má ročně
po 2 zl. odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Zoubek
a Šebesta Vojtkových S.R.S.a N.
Letha 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikoláš Babirád
položil za grunt a ten přijal Martin Žilka 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Mikuláš
Babirád za gr[unt] svůj, ten přijali 1 zl s[irotci]
n[ebožtíka] Vaška Ševce.
A tak jest na tom gr[untě] JHMti doplatiti 39 zl 7 ½ gr.
Item druhý peníze, totiž 6 zl 22 ½ gr nápadníkům n[ebožtíka]
Vaška Ševce, Martinovi Žilkovi a Janovi Baňařovi.
f 963a
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš
Babirád položil JHM a purgk[mistr] ut s[upr]a jej odvésti má
1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Mikuláš Babirád
položil JHM a purgkmistr ut s[upr]a jej odvésti má 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera syn Mikuláše
Babiráda položil J.H.M. a purgkmistr ut s[upr]a jej odvésti má
1 zl.
Letha Páně 1654 dne 15. Julii za purgkmistra Jana Vachúna a
ouřadů k němu přidaných tak jakož jest měl Pavel Babirád týž
napřed psaný grunth po otci svém Mikulášovi Babirádovi koupený
a připsaný, ten zase na místě vrchnosti prodán jest Bártkovi
Ševčíkovi s tím se vším příslušenstvím, jak od starodávna
v užívání byl, za summu 10 zlm. S tejž summy náleží témuž
Babirádovi, co otec jeho na témž gruntě zaplaceno měl 5 zlm,
ostatek vše do důchodův J.H.M. panských pokládati má rok po
roce až do vyplnění summy té ut sup[ra] po 2 zlm. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě za dobré hospodářství a odbývání
povinnosti panské i obecní, též placení a zlepšení gruntu
Pavel Babirád a Jura Vachurčík R.S.S.a N.R.
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f 971a
103 Grunt Adama Bošáckých
Letha Páně 1594 podle regimentu letha [15]93 za purgkmistra
Vaňka Jakšového učiněného prodán jest grunth s půl lánem roli,
též z achtelem vinohradu v Dolní hoře a se dvěma vědry vína
Adamovi Bošáckýmu po n[ebožtíku] Jírovi Srnovým zůstalý ze
štverými koňmi, vozem, pluhem a jinými k tomu věcmi
náležejícími za summu 250 zl.
Na kderúžto summu jest závdanku položil na zaplacení za
n[ebožtíka] Jíru Srnových zadržalých 10 zl a platiti má od
letha [15]94 při Vánocích po 8 zl.
Ta summa mimo závdanek položený na témž gruntě náleží
osobám těmto:
Item nápadníkuom po nebožt[íku] Janovi Srnovi zůstalým
zejména těmto:
Item Kateřině mimo první vybrání 11 zl 24 gr 5 den.
Martinovi i po Pavlovi, bratru jeho zemřelém 36 zl 22 gr
6 ½ den.
Item Zuzanně 24 gr 5 den.
Item Anně 28 zl 24 gr 5 den
Item Kuně 28 gr 1 ½ den.
Item sirotkům n[ebožtíka] Jíry Srnového, tak jakž
v registřích sirotčích jest položeno, náleží jim 160 zl 24 gr
5 den. Ta summa těm sirot[kům] n[ebožtíka] Jíry po vybrání
napřed psaných nápadníkův jíti má pořadně po 8 zl.
Rukojmě Vávra Barvíř, Martin Miklů, Jan Morús, Martin
Blanařů, Daniel Buček, Jan Havranů, Jan Měsíček, Jan Blahů,
Jíra Ševčík, Václav Švec R.S.A.N.
f 971b
Letha [15]94 položil Adam Bošácký peněz ročních za grunth
8 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí, ale že nápadníkům
náleží, i vydáno z toho vejš dotčeným osobám toto: Kateřině
2 zl. Ostatní do truhlice složeny, po Kateřině a Anně sirotkům
zůstalým odvedeno.
Letha [15]95 položil Adam Bošácký za grunth peněz
pugkrecht[ních] 8 zl. Z toho dáno Anně na díl její 3 zl,
Martinovi dáno též na díl jeho 3 zl, Kateřině též dáno 2 zl.
Letha [15]96 položil Adam Bošácký za grunth peněz
purgkrechtních 8 zl.
Leta [15]97 položil Adam Bošácský za grunt svůj 8 zl.
Z toho dáno Anně na díl její 6 zl, Martinovi též dáno na díl
jeho 6 zl, Kateřině též dáno na díl její 4 zl.
Leta [15]98 položil Adam Bošácký za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]99 položiti se uvolil 12 zl. Z toho dáno Kateřině
do Louky 24 gr 5 den a na nápadníky Jana Srnového 3 zl 5 gr
2 den.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Adam
Bošácký za grunt svůj 8 zl. Ty sou dány na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Srnové[ho] do truhlice sirotčí.
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Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Adam
Bošáčka na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnového 4 zl.
Letha 1601 za purgkmistra Daniele Třískala položil Adam
Bošácký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Srnového 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Adam
Bošácký za g[runt] na nápad[níky] Jana Srnového 4 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Bošácký
za g[runt] na nápadníky Jana Srnového 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Adam
Bošácký za g[runt] na nápadníky Jana Srnového 8 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana
ouředníka tento g[runt] na placení po 5 zl.
f 972a
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt
s půl lánem roli a s vinohradem v Dolní hoře, se 3 konimi a
hříbětem, s vozem, pluhem, bránú a jiným příslušenstvím,
pozůstalý po neb[ožtíku] Adamovi Bošáckém, Janovi Štěpánovému
z Javorníka za summu 194 zl bez závdanku, ostatek platiti má
od letha 1608 po 8 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě
Jan Tomášů, Jíra Moňků, Jan Babirád, Jíra Kazička, Jan
Fulnecký, Václav Kroměřížský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
B[ratru] Janovi Enochovi za dluh n[ebožtíka] Adama
Bošáckého 32 zl, placením každého roku po 6 zl.
Nápadníkům n[ebožtíka] Jana Srnového 1 zl 5 gr 2 den.
Sirotkům n[ebožtíka] Jíry Srnového 160 zl 24 gr 5 den.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Štěpánů
za grunt 6 zl. Ty přijal B[ratr] Jan Enoch na dluh svůj.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Jan
Štěpánů za grunt 3 zl 15 gr. Zuostávají v truhlici sirotčí,
poslány jsou Bratru Enochovi po Mikulášovi Kavkovi ze Střílek.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Štěpánů za grunt Bratru Janovi Enochovi 6 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Štěpánů
za gr[unt] dluhu B[ratru] Janovi Enochovi povinného 4 zl. Ty
zůstávají při ouřadu, jsou Janu vydány.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Jan Štěpánů
za g[runt] štverých peněz 13 zl 20 gr 2 den. Z toho dáno
Bratru Enochovi na dluh, což jemu tu náleželo, totiž 12 zl
15 gr, a nápadníkům n[ebožtíka] Jana Srnového dáno 1 zl 5 gr
2 den. Již má pokládati ročně po 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Štěpánů
položil za grunt nápadníkům neb[ožtíka] Jíry Srnového 6 zl. Ty
sou těm nápadníkům vydány, každému po 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Štěpánů položil
za grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Štěpánů
položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožíka] Jíry Srnového
6 zl.
Pusté
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Letha 1633 za purgmistra Jíry Čajky prodán jest ten grunth
požár s půl lánem roli Jiříkovi Machulovi bez závdanku za
summu 10 zl, kteréž peníze nápad[níkům] neb[ožtíka] Srny
platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Zvedinosů a Jan Peška S.R.S.N.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jiřík Machula
položil za grunt a ty přijal Václav Srnů 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čajky Jura Machula položil za
grunt a ty přijal Václav Srnů 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil on
Václavovi Srnovému 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jiřík
Machula položil, ten přijal Václav Srnů 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jiřík Machula
položil a přijal Václav Srnů 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera zemrouc Jiřík
Machula Anna pozůstalá vdova prodala týž grunt Mikulášovi
Sekerkovi za summu 100 zl. Závdanku položil 6 zl, ostatek
platiti má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmové za placení i povinnosti J.H.M. i obecní Martin Žilka
a Pavel Vachúnů SRSaN.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Mikuláš
Sekerčík položil ročních peněz a přijal Václav Srnů 1 zl.
f 973a
Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka majíce Mikuláš
Sekerčík grunt ten s půl lánem roli sobě odevzdaný, takový
zase Martinovi Drahotuskému z jednú štvrtí roli prodal za
summu 90 zlm bez závdanku a sobě druhý štvrti v 10 zl
zanechal. Místo přídavku gruntu to, což měl na tom gruntě
zaplaceného, totiž 7 zl, ty jest Martinovi Drahotouskému
pustil, ostatní pak 83 zl platiti má rok po roku po 1 zl.
Odevzdán za volné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jan
Moler a Jan Pivka SRSN.
Letha Páně 1650 Martin Drahotouský položil za grundt svůj
peněz ročních za rok 1650 1 zlm. Ty přijal Václav Srnů.
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Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky stal se frejmark na grunty mezi
sousedy, totiž Martinem Drahotouským i Jakubem Rychlíkem, a to
takový: Martin Drahotouský dává Jakubovi Rychlíkovi grunt svůj
s půl lánem roli a co Martin Drahotouský na tom gruntě
vyplatil, to aby Jakub Rychlík povinen byl Martinovi
Drahotouskému neb jeho dítkám spláceti, co se pak dalšího
splácení dotejče, to aby splácel těm nápadníkům, kterým
rejstra ukazovati budou a jak mnoho. Naproti tomu pak Jakub
Rychlík dává Martinovi Drahotouskému grunt svůj ze čtvrtí
roli, co pak na tom gruntě spláceti má, to aby Martin
Drahotouský povinen byl platiti nápadníkům, kterým rejstra
ukazovati budou a jak mnoho. Rukojmě za placení povinnosti
panské i obecní Jíra Hudců a Pavel Měsíček SRSN.
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104 Grunt Martina Rabáčka

f 981a

Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 86 ten Martin vejš psaný koupil grunth
od Víta Zháňala s půl lánem roli, s loukou na Opatovsku a
s jinými věcmi obsaženými za summu 260 zl.
I nachází se, že jest za tenž grunth z závdankem, penězi
purgkrechtními do letha [15]93 vyplnil 88 zl a ještě dopláceti
zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 10 zl – 172 zl. Na to
jest položil na též leto [15]94 témuž Víthovi 5 zl a tak ještě
zůstává dopláceti 167 zl. Ta summa všecka náleží Vítovi
Zháňalovi.
Rukojmě Jíra Karasů, Jíra Víthů, Petr Thomšů, Kuba Žádalů,
Martin Slováček, Thoman Smolenský, Jíra Ochlasta, Kuba Nměců,
Jan Morús, Vávra Barvíř R.S.N.
Letha Páně [15]94 položil Martin Rabáček za grunth peněz
purgkrechtních 5 zl. Ty sou obráceny na termíny neboštíka
Vítha Zháňala, což na počtu svém budouc purgkmistrem dlužen
zůstal. A tak mimo těch 5 zl položených se ještě z téhož
gruntu za téhož neboš[tíka] Vítha Zháňalového vyplniti má
16 zl 14 gr 1 ½ den.
A když se táž summa termínová vyplní, tehdy ostatek na
nápadníky nebožštíka Zháňala připadne.
f 981b
Letha [15]95 položil Rabáček za grunth peněz
pugkrecht[ních] 10 zl. Ty jsou na termíny obráceny n[ebožtíka]
Vítha Zháňala.
Letha [15]96 položil Rabáček za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 10 zl. Z toho dáno Václavovi Letovskému od
spravování rejster 2 zl, do termínův dáno za n[ebožtíka] Vítha
Zháňala 6 zl 14 gr 1 ½ den.
A nápadníkům téhož Víta Zháňala vloženo všeho 1 zl 15 gr
5 ½ den. Ten 1 zl 15 gr 5 ½ den jest vydán nápadníkům
Zháňalovým.
Leta [15]97 položil Rabáček za grunt svůj 6 zl. Sou do
truhlice dány [na] s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňala. Těch
6 zl jsou vydány Martinovi Zháňalovi.
A mimo ještě Martin Rabáček za grunt svůj dopláceti zůstává
nápadníkům po n[ebožtíku] Vítovi Zháňalovi zůstalým 163 zl, a
to těmto:
Item Martinovi Zháňalovi 28 zl.
Jírovi bratru jeho 22 zl 12 gr.
Václavovi 28 zl 12 gr.
Mikolášovi 28 zl 12 gr.
Pavlovi 28 zl 12 gr.
Václav a Mikoláš ti oba díly své Martinovi Rabáčkovi
prodali, totiž 56 zl 24 gr. A tak oni tu více spravedlnosti
žádné nemají. A Martin Rabáček nebude povinen toliko po 6 zl
platiti.
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Leta [15]98 položil Martin Rabáček za grunt svůj 6 zl.
Z toho dáno na Pavla, s[irotka] n[ebožtíka] Víta Zháňala 4 zl
a Martinovi a Jírovi, nápadníkům téhož Zháňala zanecháno
v truhlici sirotčí 2 zl. Z těch 2 zl dáno Martinovi 1 zl.
f 982a
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Martin
Rabáček za grunt svůj 6 zl. Ty zůstávají v truhlici sirotčí na
nápadníky vejš psané. Z nich vydáno Jírovi n[ebožtíka] Víta
Zháňala 2 zl, Martinovi též dáno 2 zl a na Pavla, s[irotka]
n[ebožtíka] Vírka Zháněla do truhlice s[irotčí] dáno 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Rabáček za grunt 4 zl. Z toho dáno Martinovi 2 zl a Pavlovi do
truhlice sirotčí 2 zl. Ty přijal Jíra neboštíka Víta Zháněla.
Letha ut s[upr]a jakož na tom gruntě Jírovi mimo prvnější
vybrání ještě spravedlnosti 17 zl 12 gr náleželo, takové
peníze prodal Martinovi Rabáčkovi za hotových 5 zl 7 ½ gr. A
tak ten Jíra na tom gruntě nic více nemá. A od letha 1601
nebude povinen platiti Martin Rabáček než po 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Rabáček za grunt 3 zl. Z toho dáno Martinovi n[ebožtíka] Víta
Zháňala 1 zl 15 gr a na Pavla, nápadníka Víra Zháňala, do
truhlice dány 1 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Rabáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňala 2 zl.
Z toho dáno Martinovi n[ebožtíka] Víta Zháňala 1 zl a na
Pavla, nápadníka Víta Zháňala, do truhlice sirotčí vložen
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Rabáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňala 4 zl.
Z toho dáno na Pavla, s[irotka] nebožtíka] Víta Zháňala, 2 zl
a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina, syna Víta Zháňalového,
2 zl dány do truhlice s[irotčí].
Náležeti ještě bude těm sirotkům Martinovým 18 ½ zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin
Rabáček za g[runt] 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Víta Zháňala 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina, syna
Víta Zháňalova 2 zl.
f 982b
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala nápadníci
neb[ožtíka] Martina Rabáčka prodali požár s půl lánem roli, ze
2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou 1 a jiným hospodářstvím,
pozůstalý po témž neb[ožtíku] Martinovi Rabáčkovi, Mikulášovi
synu jeho za summu 120 zl bez závdanku, platiti má každého
roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Martin Tuřanský, Jan Tomášů, Jan Jíry Srnového, Jan
Rabáčků, Jíra Řehák, Michal Pivko S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Víta Zháňala 16 zl 6 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Zháňalového 16 zl 6 gr.
Nápadníkům n[ebožtíka] Martina Rabáčka 87 zl 18 gr.
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Mikuláš svrchu psaný srazil sobě dílu svého na gruntě po
otci svém koupeným 21 zl 27 gr.
Jan tolikéž pustil Mikulášovi bratru svému, co jemu dílu na
tom gruntě náleželo 21 zl 27 gr.
Na to místo odevedl témuž Janovi bratru svému tu summu na
vinohradě jeho v Klučové hoře, cožkoliv na něm zuostává.
Ondra též pustil Mikulášovi díl svůj 21 zl 27 gr za tou
příčinou, že jemu ta summa na podsedku jeho odvedena na
s[irotky] n[ebožtíka] Martina Tuřanského dílu po Barboře,
dceři Martina Rabáčka, mateři jejich 21 zl 27 gr.
Puštěno mu na placení, poněvadž díly skoupil, po 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Rabáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňala 1 zl.
Letha 1609 za purgkmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Rabáček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vítha Zháňalového
3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Rabáčků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vítha Zháňalového
2 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Rabáček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Víta Zháňalového a
na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zháňalového 8 zl. Z toho
přijal Pavel n[ebožtíka] Vítha Zháňalového 1 zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Zháňalového 7 zl.
f 983a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Rabáček
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zhánělového
3 zl. Z toho dáno Pavlovi Víta Zhánělového 1 zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Vítových zanecháno 2 zl, sou vydány.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Rabáček
položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Pavlovi Víta
Zhánělového 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vítových
zanecháno 2 zl, sou vydané.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Rabáček
položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Víta Zháňalového 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Zháňalového 2 zl.
Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky nápadníci po
neb[ožtíku] Martina Tuřanského Mikulášovi Rabáčkovi upustili
z dílu svého dobrovolně peněz 4 zl a má placení roční po 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Rabáček
položil za grunt, kteréž přijal Jan Tuřanský 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikoláš Rabáček
položil za grunt, kterýž přijal Jan Tuřanský 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikoláš Rabáček
položil za grunt a ty přijal Jan Tuřanský 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Mikuláš
Rabáček za gr[unt] svůj, ty přijal Jan Tuřanský 1 zl.
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Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikuláš Rabáček
položil za grunt peněz ročních 15 gr. Ten přijal Jan Tuřanský.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Mikuláš
Rabáček položil peněz ročních, ten přijal Jan Tuřanský 1 zl.
Však jej zase odvedl Martinovi Kelečskému na místě manželky
jeho.
f 983b
Letha 1646 za purgmistra Mikuláše Baňařa Mikuláš Rabáček
položil, ten přijal Jan Tuřanský 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Rabáček
položil a ten přijal Jan Tuřanskej 1 zl.
NB. Téhož dne vyhledalo se, že týž Mikuláš Rabáček ještě
dopláceti má nápadníkům Jana Tuřanského 10 zl 12 gr.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Mikuláš Rabáček
položil ročních peněz nápadníkům Jana Tuřanského 1 zl.
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f 991a
105 Grunt Mikuláše Voptické[ho]
Ten Mikuláš vejš psaný má grunth z půl lánem roli po
n[ebožtíku] Janovi Polákovi zůstalý, kterýž byl za summu
250 zl podle zápis kněh starých purkrechtních v listu 196
koupený.
Na kderýž jest již do letha [15]93 vyplnil 212 zl a ještě
podle odvodu učiněného za něj dopláceti zůstává od letha
[15]94 38 zl. Ta summa náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Vávry
Kotačkovýho. Na to jest do letha [15]93 zadržel 12 zl a od
letha [15]94 platiti má při Vánocích pořadně po 3 zl.
Letha [15]94 položil Mikuláš vejš psaný za grunth svůj
peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš vejš psaný za grunth peněz
3 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Voticský za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Maruše, pozůstalá
vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Otickém, podli rozdílu statku
ujala grunt z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, z pluhem a
jiným hospodářstvím, též z vinohradem v Dolní hoře za summu
300 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 45 zl 14 gr 2 ½ den a
tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti summy 254 zl
15 gr 2 ½ den. Závdanku dala 15 zl, ostatek platiti od leta
1600 po 6 zl. Odevzdáno za volné a svobodné.
f 991b
Rukojmě za plath, opravu gruntu a povinnosti panské Martin
Rabáček, Toman Smolenský, Jan Tomášů, Martin Pavlů, Jan Blahů,
Jan Zoubek, Mikuláš Vašinů, Lukáš Pejhů, Martin Kusý S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Pavel
Tomášů na místě Maruše manželky své za grunt na s[irotky]
n[ebožtíka] Mikuláše Votického 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Pavel
Tomášů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
5 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel
Tomášů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel
Tomášů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
4 zl.
A skoupil od Jíry Barvínka, což jemu na tom statku
n[ebožtíka] Mikuláše Votického dluhu náleželo 6 zl 21 ½ gr.
A tak Pavel Tomášů nebude povinen platiti nežli po 4 zl a
když se dluhu do Radějova doplatí, platiti bude po 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Pavel
Tomášů za g[runt] 4 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka]
Mikuláše Votického.
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Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového položil týž
Pavel za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel
Tomášů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Tomášů
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Tomášů
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 4 peněz
8 zl.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tomášů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tomášů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Tomášů
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
4 zl.
f 992a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového prodal Pavel
Tomášů jest grunt tento Jurovi Barvínkovi za summu tu, což se
z toho gruntu nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláše Votického, totiž
162 zl 24 gr 3 ½ den vyplatiti mělo bez závdanku. A což Pavel
Tomášů za ten grunt zaplatil, odjal od téhož gruntu jeden
achtel vinohradu v Dolní hoře. A tak tu ten Pavel Tomášů nic
více nemá.
A jakož Jurovi, synu n[ebožtíka] Mikuláše Votického,
náleželo jeho dílu 81 zl 12 gr 2 ½ den, ty jest Jurovi
Barvínkovi švagru svému pustil. A tak tu nic více nemá. A Jura
Barvínek má tento grunt porazíce sobě na manželku svou 81 zl
12 gr 2 ½ den zouplna a docela zaplacený. Rukojmě za odbývání
povinností panských i obecních Mikuláš Rabáček a Václav Zdeňků
S.R.S.a N.
Pusté (škrtnuto: Není pusté)
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jiříka Machule připadl ten
grundt na Jiříka Chmela po manželce jeho Kateřině, pozůstalý
vdově po n[ebožtíku] Jurovi Barvínkovi, kterú on sobě za
manželku přijal a má ostatek summy po zražení svého dílu
sirotkům každoročně zplacovati po 2 zl. Rukojmí za placení,
opravy gruntu, povinnosti panské a obecní Pavel Naverčík a
Václav Pivko S R S a N.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jiřík Chmel
položil, ty přijaly Zuzanna a Anna, s[irotci] n[ebožtíka] Jíry
Barvínka 2 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Jiřík Chmel
položil, ten přijaly Zuzanna a Anna, s[irotci] n[ebožtíka]
Jíra Barvínka.
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Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera zemrouce Jura
Chmel zanechal manželku po sobě, pojala sobě zas Matěje
Kubíčka za manžela, zemrouce pak po smrti její prodal ten
grunt týž Matěj Kubíček Jurovi Votickému za summu 100 zl,
placení ročně po 2 zl komu náležeti bude. Rukojmové za placení
a povinnosti J.H.M. i obecní Jan Vachúnů a Martin Žilka
S.R.S.a N.
Jakož prvotně k tomu gruntu achtel vinohradu přináleželo,
takový se odprodal, protož
f 992b
nemohl ten grunth v tej summě jako prve prodán bejti.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna Jíra Votický
položil ročních peněz 1 zl a ten přijal s[irotek] n[ebožtíka]
Jíry Barvínka.
Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Jíra Votický ušel z toho gruntu preč,
takovej jest zase ujal Jíra Hudců z půl lánem roli za summu
30 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude
po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení
povinnosti panské i obecní Pavel Vachún a Jíra Švehla SRSN.
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106 Grunt Jakuba Ovčáka

f 1001a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 117 Jakub Ovčák koupil jest grunth po
n[ebožtíku] Šimonovi Blanařovi zůstalý z půl lánem roli za
95 zl.
Na kderúžto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]93 vyplnil 80 zl 15 gr.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Mandě Gregorové na Vrbovce i s tím, což jí Barbora
sestra odvedla 27 zl ½ gr.
Item Mandě, macoši napřed psané Mandy Gregorovej do Velké
týž dílu jejího náleží jí po letech dovzíti 33 zl 14 ½ gr. Ty
jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Item Anně, sirot[ku] n[ebožtíka] Šimona Blanaře, i s těmi
10 zl, kteréž jsou jí podle kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 117 odvedeny, náleží jí 20 zl. Ty se jí,
když napřed psané osoby svou spravedlnost vyberou, též po
5 zl pokládati budou.
Rukojmě za grunth Jíra Holenka, Vašek Švec, Matěj Hošek,
Dobiáš Oulehlů, Martin Zvedinsosů, Jan Brikců z Javorníka
R.S.N.
f 1001b
Letha 1598 při posudku tento svrchu psanej grunth budouce
pustej s jistým vědomím a vůlí Jeho [Mil]osti Páně prodán jest
s puol lánem roli, s roubanicí v Jazevčím i s skopním, což
osetého jest, i s jiným vším drobným hospodářstvím, což k tomu
gruntu náleží, Vávrovi Barvíři za summu, což se doplatiti mělo
80 zl 15 gr. Místo závdanku položil ročních peněz 5 zl, ty
jsou vydány Mandě Gregorové na Vrbovce 2 zl 15 gr a Mandě
macoše její též 2 zl 15 gr. Ostatní summu platiti má od letha
[15]96 při Vánocích po 5 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu
i povinnosti panské Mikuláš Škrobený, Mikuláš Srnů, Jan Sysel,
Mikuláš Pecen, Jan Blanař R.S.N.
Letha [15]96 položil Vávra Bradýř za grunth peněz
purgkrechtních 5 zl. Z toho dáno Mandě Gregorové 2 ½ zl a
Mandě macoše též dáno 2 ½ zl.
Jakož jest z tím napřed psaným gruntem byla roubanice
v Jazevčím, prodána Vávrovi Barvíři, i poněvadž táž roubanice
prve nikdy k témuž gruntu nenáležela, jest Vávra od ní pustil.
Kterúž jest Jan Brichců z Javorníka ujal, z kteréž Jeho
[Mil]osti Pánu platy i jiné povinnosti spravovati má.
Leta [15]97 položil Vávra Bradýřů za grunt 5 zl. Z toho
dáno Mandě Gregorové 2 ½ zl a Mandě macoše též dáno 2 ½ zl.
Leta 1598 Vávra Bradýř prodal grunt z půl lánem roli a
jinejm k tomu příslušenstvím Mikuolášovi Mrýšovi za summu
100 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]98 po 5 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Valent Jura Okénka,
Macek Slovák, Jan Zdeňků, Jan Koža S.R.S.N.
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Leta 1598 položil Mikuoláš Mrýš za grunt svůj ročních peněz
5 zl. Z toho dáno Mandě Gregorové manželce 2 ½ zl, ostatek
zůstává při právě Šimonovi Mozolovi purgmistru.
f 1002a
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka rukojemníci vejš
psaní položili za grunt 5 zl. Z toho dáno Gregorové 2 zl 15 gr
a při purg[mistru] ut s[upr]a zůstává též 2 zl 15 gr.
Pustý
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala nápadníci napřed
psaní, kteříž spravedlnost na tomto gruntě mají, prodali jej
s půl lánem roli, s roubanicí v Jazevčím a s půl roubanicí
v Jiříkovci a jiným k tomu příslušenstvím Adamovi Bošáckýmu, i
z skopním obilím, všakž bude povinen Adam Bošácký roboty a
platu J.M. Pánu odbejvati, za summu 59 zl bez závdanku. Z té
summy náleží nápadníkům mimo to, což sou každý svých peněz
Adamovi ut s[upr]a upustili, jmenovitě Mandě Gregorové na
Vrbovce 14 zl, Mandě macoše její 15 zl, Anně Blanařový 15 zl,
Vávrovi Barvíři 15 zl, platiti má od letha 1602 po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jíra Ochlasta, Jíra
Bošácký, Matěj Zámečník, Jan Zdeňků, Martin Řičica, Martin
Ševčíků, Jan Ondruš, Jan Mitáček, Pavel Bošácký S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a Adam Bošácký skoupil
od Mandy macochy Gregorčiny, což jí náleželo 15 zl, za
hotových 3 zl 7 ½ gr. A tak tu nic nemá.
Též skoupil od Mandy Gregorky, což jí tu náleželo, totiž
14 zl, za 15 gr peněz hotových a za 3 m[ěřice] žita.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Adam Bošácký
prodal grunt s půl lánem roli, s roubanicí v Jazevčím a jiným
k tomu příslušenstvím, i s půl roubanicí v Juříkovci Jírovi
Pernovýmu za summu 160 zl. Závdanku jemu dal 12 zl, ostatek
platiti má od letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Martin Rabáček, Pavel Thomášů,, Václav
Pernů, Martin Stravů, Mathouš Hanáček a Jan Ondrušů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Anně Blanařový 15 zl, bráti má po 22 ½ gr.
Vávrovi Barvířovi 15 zl, bráti má též po 22 ½ gr.
Adamovi Bošáckýmu skoupených i vydělaných 118 zl, jíti jemu
mají po 3 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Pernů za
grunt 3 zl. Ty přijal Adam Bošácký.
Jakož náleželo na tomto gruntě Adamovi Bošáckýmu peněz
vyplacených skoupených summy 115 zl, ty peníze týž Adam prodal
Jírovi Barvínkovi za hotových 31 zl. A tak tu Adam nic nemá.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Pernů za grunt 5 zl. Z toho vzal Jíra Barvínků skoupených
peněz 3 ½ zl, Anna Blanařova 22 ½ gr a Vávra Barvíř 22 ½ gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Pernů za g[runt] 5 zl. Z toho vzal Jíra Barvínků skoupených
peněz 3 ½ zl, Anna Blanařova 22 ½ gr a Vávra Barvíř 22 ½ gr.
Pustý
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli Jakubovi
Světlíkovi za summu 6 zl, placení po vyjití tří let komu
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za
placení gruntu, povinnosti J.H.M. a jinších Šefan Kloboučník a
Daniel Šťuků S.R.S.N.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položila vdova
Světlíčka 1 zl. Ten přijal ouřad velickej, komu náležeti bude,
dáti se má.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera Jakub Světlík
zemrouc po sobě grunt zanechal, takový grunt jest prodán
Janovi Světlíkovi synu jeho ze čtvrt roli 6 zlm, platiti se má
ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě i povinnosti J.H.M. a obecní Mikuláš Horák a
Jan Peštický S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Jan Světlík prodal grunt svůj z čtvrtí
roli Mikulášovi Světlíkovi bratru svému za 6 zl, platiti jej
má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jan
Moler a Jíra Hudců SRSN.
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107 Grunt Matěje Hoška

f 1011a

Letha Páně 1564 ten byl podle zápisu kněh starých sirotčích
v listu 72 témuž Matějovi Hoškovi za summu 200 zl s půl lánem
roli a jiným k tomu příslušenstvím prodán, kterýž jest letha
1584 za purgkmistra Matěje Havranového zouplna zaplatil a
žádnýmu za něj nic dlužen nezůstává.
Letha Páně 1594 za purgmistra Vaňka Jakšového a ouřadu
prodán jest grunth svrchu psaný po n[ebožtíku] Matějovi
Hoškovi zůstalý s půl lánem roli, s zahradou a se vším jiným
v inventáři poznamenaným hospodářstvím Janovi synu jeho za
summu 120 zl. Závdanku dáti má při Vánocích 5 zl a platiti při
témž čase počna od letha [15]95 též po 5 zl. Rukojmě za
placení a povinnosti panské Vašek Švec, Matěj Kozub, Jíra
Šimků, Matěj Sládků, Toman Smolinský rukou S.N.
Ta summa svrchu psaná náleží všecka sirot[kům] nebo[žtíka]
Matěje Hoška.
Letha [15]94 při Vánocích položil Jan Hošků závdanku 5 zl.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Jakož jest Jan Hošků roubanici na Velicku činžovou v držení
a užívání měl, tu jest Markovi Tvrdoňovi do Vrbky za 5 zl
hotových prodal na takovej spůsob, aby z té roubanici Jeho
Mi[l]osti Pánu plat, to což se prve z ní dávalo, spravoval.
Stalo se letha [15]95 v pátek po Božím Vstoupení.
f 1011b
Letha [15]95 položil Matěj Hošků za grunt 5 zl.
Letha [15]96 prodán grunth od Jana Hoška Janovi Zoubkovi
s půl lánem roli za summu 110 zl, místo závdanku roční peníze
položil Zoubek 5 zl a platiti má od letha [15]97 pořadně po
5 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské
Mikoláš Votický, Mikoláš Škrobený, Matěj Šiša, Jan Hruška,
Tobiáš Úlehlů S.R.S.N.
Jakož k tomu gruntu zahrada náležela, kterúž nyní Jíra
Šimků užívá a užívati má do smrti své. A když by kolivěk týž
Jíra umřel, tehdy ta zahrada zase k témuž gruntu obrácena
bejti má a držitel téhož grunthu bude povinen, když by tu
zahradu ujal, Jírovi Šimkovi anebo nápadníkům jeho 8 zl peněz
hotových položiti.
Leta [15]97 položil Jan Zoubek za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 položil Jan Zoubek za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Hoška 4 zl.
Leta [15]99 položiti má 6 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan
Zoubek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Hoška
4 zl. Platiti má po 4 zl.
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Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Kateřina, vdova
pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Zoubkovi, prodala grunt s půl
lánem roli a s zahradou, kteráž jest od Jíry Šimkového
z zástavy vyplacena, s vozem, s pluhem, bránou a jiným k tomu
příslušenstvím Jírovi Švejskýmu za summu 110 zl. Z té summy
Jíra Švejský odvedl Kateřině Zoubkové na čtvrti své, kterouž
jí prodal, což ona tu zaplaceného měla 28 zl, zůstává ještě
dopláceti Jíra Švejský 82 zl, placením od letha 1602 po 4 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Adam Bošácký, Martin
Miklů, Jan Ondrušů, Vaněk Drahotoušský S.R.S.A N.
f 1012a
Tato žena Kateřina Zoubková pustila Jírovi Švejskýmu skopné
obilí na 5 honech a na letoších.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Švejsk za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Hoška 2 zl.
Jíra Švejský skoupil od Jana Bolfového z Strážnice, což
jemu dluhu z statku n[ebožtíka] Matěje Hoška náleželo a do
statku Martina Kováře do Strážnice dluhu se zaplatiti mělo
26 ½ zl za hotových 5 zl 15 gr. A tak tu nápad[ník]
n[ebožtíka] Martina Pernikáře nic nemá. Act[um] u přítomnosti
obou stran. A tak Jíra Švejský nebude povinen platiti do šesti
leth.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového jakož náleželo
na tomto gruntě Janovi Hoškovýmu peněz zaplacených i
s poraženým dílem 22 zl 15 gr, takové peníze prodal Jírovi
Švejskýmu. A tak na tom gruntě nic nemá.
Pustý
Letha Páně 1616 v neděli před památkou Krista Pána
Nanebevstoupení za purgkmistra Jan Baňaře prodán jest od téhož
purgkmistra a starších s poručení pana Thobiáše Purgkhrábka,
toho času úředníka na Strážnici, ten požár s půl lánem roli
Mikulášovi Švejskýmu za summu 15 zl 29 gr bez závdanku,
platiti má počna leta 1618 po 2 zl. Rukojmě Jan Babirád a
Pavel Radějovský SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře s dovolením p[ana]
Thobiáše Purgkrábka, ouředníka toho času na Strážnici, Mikuláš
Švejský prodal půl gr[untu] se čtvrtí roli Václavovi
Zdeňkovému za summu 7 zl 29 ½ gr, platiti má ročně po 1 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Plšků a
Václav Kroměřížský SRSaN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Švejský
položil za 1 čt[vrt] roli 1 zl.
Též Václav Zdeňků položil za druhou čt[vrt] 1 zl.
Ty sou obrácené do s[irotků] n[ebožtíka] Matěje Hoška,
Kateřiny, dceři téhož Matěje Hoška, nápadníkům se vydati mají.
Pusté oboje
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f 1012b
Letha Páně 1633 za purgmistra Jíry Čejky prodán jest toho
půl požáru s jednou čtvrtí roli Janovi Vachounovému za summu
20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Pavel Měsíčků a Jan Thomášů S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt druhou polovici ze čtvrtí roli Štefan
Hejtmánka za 20 zl, placení ročně komu náležeti bude po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní
Jan Vachoun a Jan Bačený SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Jan
Vachoun Mikulášovi Švajskému 1 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Vachúnů
položil a přijal Mikuláš Švajský 1 zl.
Item Štefan Hejtman položil témuž Mikulášovi Švajskýmu
k obci velickej 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jan Vachúnů
položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Mikuláša Švaj[ského]
15 gr.
Item Štefan Hejtman položil 15 gr k obci velickej.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jan Molera položil Jan
Vachúnů a ten přijal Jan Kovář na místě manželky svej 15 gr.
Tolikéž k obci velickej 15 gr.
f 1013a
Letha Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachúna týž purgkmistr
položil ročních peněz a přijal Jan Kovář na místě manželky
svej 15 gr. Ten přijal Jíra Švejský.
Téhož letha za purgkmistra ut s[upr]a Štefan Hejtmánek
položil ročních peněz a přijala obec velická 15 gr.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroška Martin Zoubek ujal druhou čtvrt po
Janovi Vachúnovi za 20 zl, platiti má komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdána za volnú [a] svobodnú. Rukojmě za placení
povinnosti panské i obecní Jan Vachún a Pavel Machů SRSN.
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f 1021a
108 Grunt Vávry Petruželkového
Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 150 Vavřinec Petruželka barvíř koupil
jest grunth z spůl lánem roli od Petra Thomášova s jiným
k tomu podle téhož zápisu příslušenstvím za summu 100 zl.
Na tu summu letha [15]92 závdanku témuž Petrovi 16 zl a
letha 1593 peněz purkrechtních 3 zl položil. A tak tu obojí
vyplnil 19 zl a ještě témuž Petrovi Thomšovu od letha [15]94
při Vánocích dopláceti zůstává po 6 zl – 81 zl.
Rukojmě Jíra Ochlasta, Kuba Němců, Jan Myjavský, Martin
Ševčíků, Jan Miklů, Jan Kvizín, Lukáš Nedoťalů a Mikuláš
Švihutů R.S.N.
Letha [15]94 položil Vávra Barvíř peněz ročních za grunth
6 zl. Ty jsou přijali nápadníci n[ebožtíka] Petra Tomšového a
těmi se všickni vespolek zdělili.
Letha [15]95 položil Vávra Barvíř peněz pugkrechtních za
grunth 6 zl. Ty přijali nápadníci n[ebožtíka] Petra Tomšového.
Letha [15]96 položil Jan Zedník na místě Vávry Barvíře
5 zl.
Vávra Barvíř ten jest od Kateřiny, nápadnice n[ebožtíka]
Petra Tomášovýho, dílu jejího koupil, kteréž je[mu] Šťastnej
manžel její prodal 17 zl 7 ½ gr, dal jemu za ně 3 zl 7 ½ gr.
Z těch 5 zl přijali nápadníci Petra Tomáše 4 ½ zl a Vávra
Barvíř na skoupené vzal 15 gr.
f 1021b
Těch nápadníků jest ještě mimo Vávry Barvíře trý, Pavel,
Václav, Anka mateř. Pavlovi z těch pěti zl dáno 1 ½ zl.
Leta [15]97 Matěj Skočovský a Jan Zoubek, Jan Rabas,
Mikuláš Kaša, rukojemníci za podsedek napřed psaný, položili
ročních peněz 5 zl. Ty přijali Vaněk, Pavel a Anka mateř
jejich, nápadníci po n[ebožtíku] Petrovi Tomšových.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala nápadníci za
n[ebožtíka] Petra Tomšových prodali grunt pustý s půl lánem
roli Jírovi Ochlastovi za summu 27 zl. Z té summy skoupil od
Zuzanny Peterkovej jednej nápadnice, což jí náleželo 5 zl,
zůstává ještě dopláceti Pavlovi Petra Tomšového mimo to, což
jest na tom gruntě upustil 12 zl, Vávrovi Barvíři na
posledních penězích 10 zl, Václavovi což náleželo, to jest i
jiní nápadníci všecko upustili, platiti má od letha 1602 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Pavel Bošácký,
Mikuláš Šidláků, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Ochlasta za g[runt] Pavlovi Petra Tomšového 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Ochlasta za grunt Pavlovi Petra Tomšového 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Ochlasta za g[runt] lonský i letoší Pavlovi Petra Tomšova
3 zl.
Pusté
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f 1031a
109 Grunt Mikuláše Škrobených
Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 23 Mikuláš Škrobený koupil grunth z půl
lánem roli po n[ebožtíku] Janovi Peškovém zůstalý od
purgkmistra a starších s vůlí Jeho Mi[l]osti Páně za summu
190 zl. Též jest prve byl dražší o 120 zl, za příčinou tou
jest laciněji dán, jedno že jest byl spuštělý, druhé nemalý
čas pustý. Ku kderémužto gruntu cožkoli osetého obilí zůstalo,
to jest jemu přidáno.
Kderýž platiti má od letha 1590 při Vánocích po 5 zl.
Rukojmě za placení i jinou povinnost toho gruntu Jíra
Kvizín, Vaněk Ševčíků, Martin Rabáček, Jíra Ševčíků, Kašpar
Nedvěd, Šimek Formánek, Šimon Blanař, Matěj Čapek a Jíra Šimků
R.S.N.
Letha Páně 1590, též [15]91 a [15]92 při Vánocích položil
trojích peněz 15 zl. Ty sou vzaty ku právu na napřed psanou
summu k zaplacení peněz sirotčích za n[ebožtíka] Matěje
Širokýho, co jest na počtu svém za svého purgkmistrovství
dlužen zůstal.
Letha [15]93 zadržel polovici peněz gruntovních 2 zl 15 gr.
A mimo ty zadrželé peníze ještě dopláceti zůstává 172 zl
15 gr.
f 1031b
Ta summa všecka i s těmi zadrželými náleží na splacení
termínů do sirotčích peněz, což nebožt[ík] Matěj Širokej
budouce purgmistrem na počtu svém peněz sirotčích dlužen
zůstal, tak jakž zápis kněh sirotčích novejch při sirotcích 50
to v sobě šíř obsahujíc zavírá.
Letha [15]94 položil Mikuláš Škrobený za grunth peněz
ročních 5 zl. Ty složeny do truhlice sirotčí na dluh svrchu
psaný.
Letha [15]95 položil Mikoláš Škrobený za grunth peněz
purgkrecht[ních] 5 zl.
Letha [15]95 ten grunth jest prodán od Mikoláše Škrobenýho
Valentovi Ochlastovi s půl lánem roli za summu 190 zl,
závdanku týž Valenth položil Mikolášovi Škrobenýmu hned při
odevzdávce 18 zl a téhož letha položil roční peníze 5 zl. A
tak ještě dopláceti má od letha [15]97 pořadně po 5 zl.
Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Mikoláš Pejrů,
Václav Slovák, Václav Dobiášů, Václav Barinus, Mikoláš Šidláků
SRSN.
Leta [15]97 položil za grunt svůj Valenta Ochlasta 5 zl. Ty
jsou za termíny dány.
Leta 1598 položil za grunt svůj Valenta Ochlasta 5 zl. Ty
sou za termíny dány.
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Téhož leta [15]98 Valenta Ochlasta prodal grunt svůj z půl
lánem roli, ze 2 koňmi, z pluhem, z vozem a jinejm k tomu
gruntu od starodávna příslušenstvím Janovi Kožovi za summu
190 zl. Závdanku položil Jan Koža při odevzdávce Valentovi
Ochlastovi 15 zl, platiti má od leta [15]99 po 5 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě
f 1032a
za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jura Holenka,
Dobiáš Oulehlů, Mikoláš Miklátko, Řehák Mrákocký, Jan Větrů
S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Koža
za grunt svůj za termíny 5 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan Kožů
za grunt na termíny 2 ½ zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Kože
za grunt na termíny Matěje Širokého 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Koža
za grunt na termíny Matěje Širokého 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Koža za grunt na termíny Matěje Širokého 4 zl.
Pustý
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt s polouláním roli Jiříkovi Čejkovi za
summu 8 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 jinší Jura Machula a Mikuláš Babirád
S.R.S.N.
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f 1041a
110 Grunt Václava Ševce
Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 102 koupil jest Václav Švec od Abrahama
Žida podsedek za 28 zl.
Ta všecka summa náleží osobám těmto:
Item sirot[ku] ne[božtíka] Matěje Vodných, totiž Kateřině
26 zl. Ty jí mají jíti od letha [15]90 při Vánocích po 2 zl.
Na to jest jí do letha [15]92 položeno 6 zl, ty jsou vydány na
chování toho sirotka Anně Barvínkovej. A protož již od toho
letha více se z dílu jejího žádnému nic vydávati nemá. A tak
tomu sirot[ku] ještě mimo ty zadržalé od letha [15]94 19 zl
vyplniti má.
A týž náleží na tom gruntě posledních peněz Janovi
Holbařovi 2 zl.
Rukojmě Vávra Barvíř a Mikuláš Škrobený R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Švec za podsedek 2 zl. Složeny
do truhlice sirotčí.
Více položil týž Václav zadržalé peníze 1 zl. Ty též do
truhlice složeny.
f 1041b
Letha Páně [15]94 prodal jest Václav Švec podsedek svůj
svrchu psaný Janovi Rabasovi za summu 32 zl, závdanku vyplnil
témuž Václavovi hned při odevzdávce 2 zl a ostatek pokládati
má od letha [15]95 při Vánocích po 2 zl. Ta summa náleží
osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirotku neboštíka Matěje Vodného náleží předních peněz
i s těmi zadrželými 17 zl.
Janovi Holbařovi 2 zl. Ty jemu položeny býti mají, když
sirotek napřed psaný svou summu vyzdvihne.
A Václavovi Ševci též náleží na posledních penězích 11 zl.
Rukojmě za placení a opravu gruntu, povinnosti panské
Tobiáš Úlehlů a Jan Blanař R.S.A.N.
Letha [15]95 položil Jan Rabas za grunth peněz
purkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Rabas za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 Jan Rabas prodal podsedek svůj Matějovi
Hrnčířovi za summu 32 zl, dadouc na něj závdanku Janovi
Rabasovi 4 zl, zase jej prodal Janovi Hrnčíři za tu summu ut
s[upr]a. Závdanku jemu položil 3 zl a platiti má od leta
[15]98 po 2 zl. Rukojmě Macek Skočovský, Petr Tesař S.R.S.N.
Odevzdán za volný a svobodný.
Jakož náleželo Janovi Rabasovi mimo vzetí závdanku 2 zl a
Matějovi Hrnčíři též 1 zl, ty sou pustili Janovi Hrnčíři. A
tak oni tu již nic nemají.
f 1042a
Téhož leta [15]98 položil Jan Hrnčíř za grunt svůj na
s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
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Leta [15]99 za purgmistra Matěje Ševčíka Jan Hrnčíř prodal
podsedek svůj Šimkovi Mozolovi za summu 23 zl, závdanku jemu
dal 4 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Větrů, Macek Černý S.R.S.N.
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a položil Šimek Mozolů
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
Jakož náleželo posledních peněz na tomto gruntě Janovi
Hrnčířovi 4 zl, ty jest Šimkovi Mozolovi prodal za hotových
15 gr. A tak tu Jan Hrnčíř nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Šimek Mozolů
prodal podsedek svrchu psaný Martinovi Hlávkovému za summu
32 zl, závdanku jemu dal 5 zl a pustil jemu Šimek Mozolů, co
na něm zaplaceného měl 5 zl, ostatek platiti má od letha ut
s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj
Šiša, Jíra Tomášů S.R.S.A N.
Téhož letha položil Martin Hlávků 1 zl na s[irotka]
n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Hlávků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Vodného 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Hlávků za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Vodného
1 zl.
f 1042b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Martin Hlávků
prodal podsedek Matějovi Šišovi za summu 35 zl, závdanku jemu
dal 5 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hašaša, Mikuláš
Škrobený S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Matěj Šišů za
podsedek na s[irotka] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
Na tom gruntě náleží ještě těmto.
S[irotku] n[ebožtíka] Matěje Vodného 4 zl.
Václavovi Ševcovi 11 zl.
Martinovi Hlávkovi 13 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Matěj
Šiša na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného 2 zl.
[Pustý]
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky nápadníci Matěje
Šiše a Martina Hlávka prodali ten požár, zůstalý po
n[ebožtíku] Matějovi Šišovi, Martinovi Mokrému za summu 28 zl.
Závdanku jim společně dal 4 zl, ostatek má platiti nápadníkům
Václava Ševce 11 zl a což jsou ti nápadníci Matěje Vodného,
Matěje Šiše a Martina Hlávka na tomto gruntě peněz náležitých,
totiž 17 zl jměli, ty jsou Martinovi Mokrému pustili. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání
povinností panských Eliáš Mirošovský a Jan Srnů S.R.S.a N.
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Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Mokrý
prodal ten grunt Jozefovi Felixovi za summu 11 zl, ty má
doplatiti Jozef Václavovi Ševcovi po 1 zl. Nezavdal Martinovi
nic a což Martin měl zaplaceného a skoupeného 17 zl, to jest
Jozefovi pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan
Bánovský.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jozef Felix položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce za 2 leta
2 zl. Ty přijala manželka n[ebožtíka] Václava ut s[upr]a.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jozef Felix
položil za gr[unt] manželce n[ebožtíka] Václava Ševce 1 zl.
f 1043a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového jakož měl
Martin Mokrý ten grunt koupený od Jozefa Felixe, prodal jej
zase Janovi Tomášovému za summu 10 zl. Závdanku dal jemu 4 zl
a platiti po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Babirád
a Mikuláš Zvedinos S.R.S.a N.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Thomášů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce 1 zl.
Zůstávají při ouřadu.
Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Thomášů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce 1 zl.
Zůstávají při ouřadu, jest vydán Kateřině dceři ut s[upr]a.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Tan Thomášů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce 1 zl. Ten jest
vydán Kateřině, dceři neb[ožtíka] Vác[lava] Ševce.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Thomášů
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václ[ava] Ševce
1 zl. Zůstává za ouřadem, ten jest vydán Kateřině ut s[upr]a.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jan Thomášů
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vácslava Ševce
1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho Jan Tomášů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Ševce
ostatních peněz 1 zl. Jest Kateřině vydán ut supra.
A tak má ho Jan Tomášů za zaplacenej.
f 1043b
Leta Páně 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky týž grunt slove
podsedek prodán jest po Janovi Tomášovém Pavlovi Vachounovému
za summu 12 zl, placením ročně komu náležeti bude po 1 zl.
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Vachounů a Jiřík Machula
SRSN.
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Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Pavel
Vachoun za gr[unt] svůj [na] s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Mokrého, zůstávají za ouřadem 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Pavel
Vachounů položil, ten přijala Kateřina, s[irotek] n[ebožtíka]
Václava Slováka 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařa Pavel Vachúnů
položil, ten přijala Kateřina, s[irotek] n[ebožtíka] Václava
Slováka 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Pavel Vachúnů
položil a to přijal ouřad velickej 15 gr.
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f 1051a
111 Grunt Jakuba Drabíkového
Jest pustý.
Ke kderémužto gruntu jest půl lánu roli a tenž Jakub vejš
psaný měl jej zaplacený.
A po tom Jakubovi sirotci ti tu zůstali: Mikuláš, Šimek,
Kateřina a Manda mateř jejich štvrtá.
Šimek ten od Jeho Mi[l]osti Pána letha [15]94 z zámku ušel
a Manda mateř jejich též z toho gruntu odešla.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Čapek kovář
majíce grunt bez roli koupenej od Jakuba výš psaného prodal
jej zase Michalovi Pivkovi s kusem roli na Podhájí, s zahradou
zelnou a s loukou na Opatovsku za summu 46 zl. Závdanku jemu
dal 7 ½ zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Matěj Kovářů, Jan
Dřímalů, Mik[uláš] Škutlů S.R.S.N.
Ta summa mimo závdanku náleží Jakšovi Vaňkovi, nápadníku
Jakuba Drabíkového po manželce jeho.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Michal
Pivko za g[runt] Vaňkovi Jakšových 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Michal
Pivko za grunt Vaňkovi Jakšových 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Michal
Pivko za g[runt] Vaňkovi Jakšových 3 zl.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala stal se rozdíl
mezi nápadníky zůstalými po neb[ožtíku] Vaňkovi Jakšových, že
náleží Janovi dílu jeho 7 zl 26 gr 1 ½ den a skoupil Petra
Janíčkových a Macha Ondrových též díly jejich od každého po
7 zl 26 gr 1 ½ den. A tak bude témuž Janovi na tom podsedku
náležeti všeho summy 23 zl 12 gr 4 ½ den.
f 1051b
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Michal Pivko
prodal podsedek se vším tím, což od starodávna k němu
přináleží, Mikulášovi Formánkovi za tou summu, což za něj
dopláceti jest, totiž 31 zl 15 gr. Závdanku položil místo
peněz ročních 1 zl, ten přijal Jan Jakšů, ostatek platiti má
od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě
Jíra Škromachů, Jan Fulnecký, Mikuláš Janíků SRSAN.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Formánek za grunt 2 zl. Ty přijal Jan, syn neb[ožtíka] Vaňka
Jakšového na díl svůj.
Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš Formánek přikoupil k tomuto
gruntu svému kus roli slove Koutík v Závodském poli ležící od
Jíry Kazičky za hotových 6 zl. A tak tu roli Mikuláš Formánek
zouplna a docela zaplacenou má. Odevzdán jemu za volnú a
svobodnú. Stalo se v přítomnosti obou stran.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Formánek za gr[unt] 3 zl. Ty přijal Jan, syn n[ebožtíka] Vaňka
Jakšovýho na díl svůj.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Formánka za grunt trojích peněz 8 zl. Z toho přijal Jan, syn
n[ebožtíka] Vaňka Jakšového 5 zl a Margita sestra jeho na díl
svůj 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Formánek
položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Janovi,
s[irotku] n[ebožtíka] Vaňka Jakšového 2 zl a Margetě sestře
jeho dáno 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Formánek
položil za grunt za 2 leta 6 zl. Z toho dáno Janovi, s[irotku]
n[ebožtíka] Vaňka Jakšového 2 zl 15 gr a Margetě sestře jeho
dáno 3 zl 15 gr.
Jakož jest Janovi Vaňka Jakšového náleželo 9 zl 15 gr, ty
jest prodal Mikulášovi Formánkovi za hotový 2 zl 6 ½ gr. A tak
ten Jan Vaňka Jakšového nic více nemá a Mikuláš Formánek grunt
zaplatil.
f 1052a
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš
Formánek prodal grunt tento Pavlovi Tomášovému za hotových
12 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání
povinností panských i obecních Jan Thomášů a Mikuláš Zvedinos
S.R.S.a N.
Letha Páně 1629 za purgkmistra Jana Baňaře poručníci po
neb[ožtíku] Pavla Tomášového prodali ten grunth svrchu psaný
Pavlovi Vaverčíkovi za summu 45 zl. Závdanku dal 4 zl, platiti
jej má každoročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i
obecní Pavel Radějovský, Václav Zdeňků S.R.S.a N.
Takové 4 zl odvedeny jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Pavla
Tomášového.
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112 Grunt Vítha Staroměstského

f 1061a

Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých purkrechtních
prostředních v listu 157 Vítek vejš psaný koupil jest grunth
z půl lánem roli, ze dvěma koňmi, vozem, pluhem, bránami a
jiným k tomu podle téhož zápisu věcmi přidanými od Matěje
Kozuba za summu 190 zl.
Na kderúžto summu závdanku Matějovi výš psanému dal 22 zl a
ostatek 168 zl platiti má od letha [15]93 při Vánocích po
6 zl. Ta summa všecka náleží témuž Matějovi Kozubovi.
Rukojmě Thomáš Kujů a Macek Skočovský R.S.N.
Ten vejš psaný grunth zase Matěj Kozub od Víta
Staroměstského přijal a na něm zůstává, kterejž zaplacenej má.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka podle rozdílu
statku n[ebožtíka] Matěje Kozuba prodán grunt z vinohradem
v Dolní hoře, z dobytkem a jiným k tomu příslušenstvím i
z koňmi Zuzanně, vdově pozůstalé po témž n[ebožtíku] Matějovi
Kozubovi, za summu 200 zl. Z toho sobě srazila dílu svého
35 zl 21 gr a tak zůstává dopláceti od letha 1600 po 5 zl
summy 164 zl 9 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mach
Žádalů, Mikuláš Pecen, Jan Balcar, Jan Fousek, Jíra Tomšů,
Šťastný Lačných S.R.S.A N.
f 1061b
Letha ut s[upr]a položil Matouš Chladný na místě Zuzanny
manželky své závdanku a peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka]
Matěje Kozuba 9 zl 15 gr.
Letha 1601 za purgkmistra Daniele Třískala položil Prokeš,
náměstek n[ebožtíka] Mathouše Chladného, za gr[unt] na
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Prokeš
Staroměstský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Prokeš
Staroměstský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba
4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Prokeš
Staroměstský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba
4 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali požár ut s[upr]a s půl lánem roli a z vinohradem
v Dolní hoře s boudou a z presem, pozůstalý po neb[ožtíku]
Prokšovi Staroměstským, Danielovi Třískalovi za summu, což za
něj dopláceti jest, totiž 142 zl 19 gr bez závdanku, platiti
má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mathouš Hanáček, Pavel Tomášů, Pavel Kolář, Jan
Mitáček, Mikuláš Mokrý S.R.S.A N.
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Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Daniel Třískal
prodal grunt s půl lánem roli a z vinohradem v Dolní hoře
z boudú a presem, z jedním valachem, z půl vozem za tu summu,
což za něj dopláceti jest, totiž 142 zl 19 gr Janovi Ševcovi
z Nových Lhotek bez závdanku, platiti má od letha 1608 po
4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Janků, Jan
Zdeňků, Jíra Rosů, Martin Žádalů S.R.S.A N.
Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového po smrti Jana
Ševčíka z Nových Lhotek vstúpil na ten kup toho gruntu Mikuláš
Kozubů, jakž jej ten Jan Ševčíků z Nových Lhotek proležil, a
srazil sobě na to[m] gruntě, což jemu dílu otcovského náleželo
38 zl 16 gr, ostatek dopláceti má s[irotkům] n[ebožtíka]
Matěje Kozuba 104 zl 3 gr, placením od letha 1615 po 4 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu
g[runtu] Jura Tomášů, Jan Supů, Vašek Šavara a Jura Janků
S.R.S.a N.
Od toho gruntu jest odtržený vinohrad v Dolní hoře z boudou
a presem a prodán jest Lukášovi Ševcovi za summu 55 zl. A tak
Mikuláš Kozubů toliko za grunt povinen bude dopláceti 49 zl
3 gr, placením od letha ut s[upr]a po 3 zl.
f 1062a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Kozubů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Kozubů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Kozuba za
2 leta 4 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového po smrti
Mikuláše Kozuba purgkmistr a starší prodali grunt tento s půl
lánem roli, se 3 koňmi tažnými a 1 hříbětem, s vozem, pluhem,
bránou, též se 2 krávami, jedním teletem, dobytka svinského
7 kusy, též se 20 kopami pšenice, rži 3 kopy, ječmene 6 kop,
ovsa 15 kop Kateřině, pozůstalé vdově po témž Mikulášovi
Kozubovi, za summu 144 zl 16 gr bez závdanku, platiti jej má
od leta 1618 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Mikuláš Rabáček, Mikuláš Babirád a Václav Šidláků SRSN.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli i
s gruntem Martinovi Šticovému za 4 zl, placení po vyjití tří
let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú.
Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM Jan Zdeňků a Pavel Měsíček
SRSN.
Druhá čtvrt roli ze gruntu 20 jest připsaná Kateřině
Kozubce.
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f 1071a
113 Grunt Jíry Šimkového
Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 54 Jíra vejš psaný koupil jest grunth ze
čtvrtí roli po n[ebožtíku] Janovi Boleslavským zůstalý za
110 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 i s těmi 20 zl od Mandy
Hoferkyně a Šimka Mozolového koupenými, též z závdankem a
penězi purkrechtními 59 zl vyplnil a ještě mimo to dopláceti
od letha [15]94 při Vánocích zůstává 51 zl.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Bartoně Silných 42 zl. Ty jim
jíti mají pořadně od letha výš psaného po 6 zl.
Item k záduší kostela velického 9 zl. Ty se mají vyplniti,
když napřed psaní sirotci svou spravedlnost vyberou, po dvě
leta.
Rukojmě Matěj Hošků z Vrbky, Mikuláš Janíčků, Václav Šáchů,
též oba z Vrbky, a Pavel Kopřiva R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Šimků za grunth peněz ročních
6 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Jíra Šimků za grunth 6 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Šimků za grunth 6 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Šimků za grunt svůj 6 zl.
Leta 1598 položil Jíra Šimků za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Bartoně Silných 6 zl.
f 1071b
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Šimků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silných
6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Šimků na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silných 3 zl.
Letha 1601 za purgkmistra Daniele Třískala položil Jíra
Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silných 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Šimků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Silných
3 zl.
Ty 3 zl jsou s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Silných
přeplaceny a z téhož statku zase vzaty a dány na kostel
velický.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Šimků za grunt na kostel velický ostatních 6 zl.
A tak grunt svůj zouplna zaplacený má.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Saloma, pozůstalá
vdova po n[ebožtíku] Jírovi Šimkovi, jsouce nápadnice po muži
svém, z dobré vůle své pustila a oddala jest pustý tento požár
Jurovi Šimkovi pastorku svému za zaplacený, aby jej stavěl a
povinnosti Jeho [Mil]osti Pánu náležité odbýval. A což témuž
Jurovi Šimkovi po otci jeho nětco spravedlnosti na gruntě Jana
Zvedinosovém na Závodí náleželo, to jest také tejž Salome
macoše své, aby ona sama to sobě vyzdvihovala, pustil.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a
odbývání povinnosti panské Jan Jakšů a Vašek Šavara S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře týž purgkmistr a
starší prodali ten grunt se čtvrtí roli, s půl achtelem
vinohradu v Dolní hoře, z trojíma včelami Anně, pozůstalé
manželce po n[ebožtíku] Jírovi Šimkovém, za 64 zl bez
závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Oulehle a Mikuláš Švehlů SRSAN.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Anna,
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jírovi Šimkovém, prodala zase
grunt tento Martinovi Hanáčkovi za summu 64 zl. Závdanku dal
jí 3 zl a platiti jej má po 2 zl. A jakož tejž Anně vdově na
tomto gruntě třetí díl, totiž 21 zl 10 gr náleželo,
f 1072a
ty jest témuž Martinovi Hanáčkovi pustila. A tak na tom gruntě
táž vdova nic více nemá. Odevzdán ten grunt za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Jura Tomášů a Mikuláš Švejský S.R.S.a N.
Pusté
Leta
prodali
summu 3
volný a
stavení
Mikuláš

1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Janovi Zdeňkovému za
zl, platit má po vyjití tří leth po 15 gr. Odevzdán za
svobodný Janovi Zdeňkovému. Rukojmě za placení a
gruntu i za všelijaké povinnosti J.H.M. Jan Hroš a
Hrubec slíbili R.S.N.

Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Zdeňko
byl od vrchnosti z toho gruntu a čtvr[ti] roli propuštěn,
potom zase ujal jej Pavel Šebestových jakožto svůj vlastní po
o[t]ci. Od[evzdán] jemu za volný, svobodný a zaplacený.
Ruk[ojmě] Pavel Měsíček a Pavel Matoušů SRSaN.
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f 1081a
114 Grunt Jana Sysla
Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 81 tenž Jan výš psaný koupil jest grunth
ze čtvrtí roli od Mikuláše Škrobeného za 75 zl.
Závdanku a peněz purkrechtních od letha [15]92 položil
23 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 nápadníkům
n[ebožtíka] Filipa Ďatlového, tak jakž v registřích sirotčích
nových při sirotcích 52 položeno jest, 52 zl. Na to jest letha
[15]93 zadržel 4 zl a od letha [15]94 při Vánocích ostatek
summy jim platiti má po 4 zl.
Rukojmě Matěj Kozub, Jíra Karasů, Jan Kopřivů a Ondra
Nejedlých R.S.N.
Ty 4 zl zadrželý za letho [15]94 jest položil.
Letha [15]94 položil Jan Syslů za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Jan Syslů za grunth svůj peněz
pugkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Jan Syslů za grunth peněz 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Syslů za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Jan Syslů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 4 zl.
f 1081b
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan
Syslů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového
4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Syslů
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Syslů
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 4 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jann
Syslů za g[runt] na nápadníky n[ebožtíka] Filipa Ďatlového
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Syslů za g[runt] na nápadníky Filipa Ďatlového 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Syslů za g[runt] na nápadníky Filipa Ďatlového 4 zl.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala Jan Sysel ležíc
na smrtedlné posteli poručil ut s[upr]a požár ze čtvrtí roli
Jírovi Kazičkovi na ten spůsob, aby jej sobě doplatil. I našlo
se, že zaplatiti má předních peněz na nápadníky n[ebožtíka]
Filipa Ďatlového 10 zl, na kostel velický 4 zl a na zbor
tolikéž 4 zl, placením každého roku při Vánocích po 3 zl.
Odevzdáno jemu to za volné a svobodné. Rukojmě Jan Supů,
Mikuláš Rabáčků, Jan Jíry Srnového, Vaněk Petrů S.R.S.N.
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NB. Našlo se, že nebo[žtík] budouc rychtářem zuostal dlužen
ovsa platového Mathyášovi Ostřešovský[mu], písaři obročnímu
strážnickému, 36 mě[řic]. Ten oves uvolil se Jíra Kazička,
poněvadž jemu ten grunt od Jana Sysla poručen, zaplatiti
takto: letha 1609 z užitku 18 mě[řic] a letha 1610 18 mě[řic].
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Kazička za gru[nt] na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového
1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Jíra Kazička
z dovolením pana ouředníka odprodal od své čtvrti roli činžové
kus roli slove Koutík v Závodském poli pro potřebu svú, tak
aby sobě koně koupiti a robotami Jeho Mi[l]osti Pána odbývati
mohl, Mikulášovi Formánkovi za hotových 6 zl.
f 1092a
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jíra Kazička za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Kazička
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Kazička
za g[runt] na nápadníky Filipa Ďatlového 3 zl 7 gr 2 den.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Kazička položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Kazička položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 3 zl.
Pusté
Letha Páně 1625 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Kazička
prodal zase ten grunt Mikulášovi Hlaholovi za jeden oul včel.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti
panský i obecní Jan Pešků a Jura Kazička S.R.S.a N.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Ghlahol
jsouce nedostatečný jest zvrchu psaného gru[ntu] dobrovolně a
z lásky Pavlovi Mokrošovi zeti svému za svobodný a zaplacený
pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmí za povinnosti
panský i obecní Pavel Šeptal a Martin Žitný SRSaN.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Matějovi
Kupkovi za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti
bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti Štefan Kloboučník a Václav Šavara S.R.S.N.
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Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového po odjití
Matěja Kupky tenž purgkmistr a ouřad prodali ten gr[unt] ze
čtv[rtí] roli Martinovi Michalovi za summu 4 zl, placení po
1 zl. Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Mikuláš Krupica a Pavel Kuchyňka
SRSaN.
f 1092b
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Martin
Michalů a ten přijal ouřad velickej 1 zl.
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f 1091a
115 Grunt Jana Pikny
Letha Páně 1585 podle regimentu téhož letha za purgkmistra
Mikuláše Gregorového učiněného Jan vejš psaný koupil jest
grunth se čtvrtí roli i jinými věcmi jemu přidanými po
ne[božtíku] Janovi Prnákovi zůstalý za 100 zl.
I nachází se, že za ten grunth do letha [15]93 vyplnil
36 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích
po 6 zl – 64 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item obci městečka Velkej 22 zl. Na to jest do letha napřed
psaného [15]93 za tímž Janem Piknou zadrželých 19 zl.
Více náleží Janovi Prnákovi 42 zl. Ty má takto pokládati:
od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl a obci posledních též
[po] 3 zl a od letha [15]95 pořadně po 6 zl pokládati má.
Rukojmě Pavel Jež, Mikuláš Míka, Jakub Porubských, Daniel
Buček, Mikuláš Hlavatý a Matěj Skoumalů R.S.N.
S těch 42 zl vejš psaných podle poručenství ne[božtíka]
Jana Prnáka letha 1585 za purgmistra Mikuláše Gregorového
učiněného náleží na zbor peněz purkrechtních poručených 20 zl.
A ostatek 22 zl náleží Anně, Barboře, Markétě, Mandě a Kači,
sestrám téhož Jana Prnáka, kteréž jsou všecky vdané, přijde na
každý díl po 4 zl 12 gr.
Jan Pikna dílu Kateřiny manželky své srazil 4 zl 12 gr.
f 1091b
Letha [15]94 položil Jan Pikna peněz purgkrechtních za
grunth obci velické 3 zl.
A mimo to urozený pán Jan Šponar z Blimsdorfu, ouředník na
Strážnici, uznávaje, že týž Jan Pikna dosti težce se živí a že
by ten grunth v brzkém čase pustý zůstati musil, dovolil jest
jemu toho, aby od letha [15]95 po 3 zl za ten grunth až do
vyplnění té vší summy každého roku pokládal. Stalo se ve dvoře
velickém při posudku letha ut s[upra].
Letha [15]95 položil Jan Pikna obci velic[ké] peněz
pugkrecht[ních] 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Pikna obci za grunt 3 zl.
Ten grunth jest Jan Pikna zase prodal Mackovi Martina
Kováře ze čtvrtí roli za summu 90 zl. Závdanku položil Macek
Kovář Janovi Piknovi hned při odevzdávce 12 ½ zl a platiti jej
má od letha [15]97 pořadně po 4 zl až do vyplnění té summy.
Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Vaněk Ševčíků,
Jan Útulných, Václav Kšticů S.R.S.N.
Leta [15]97 Macek Martina Kováře položil obci velitské
3 zl.
Leta [15]98 položil Macek Martina Kováře obci velické 3 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Macek
Martina Kováře za grunt obci velicské 3 zl.
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Jakož náleželo Barboře Kociánce poručených od Jana Prnáka
na tomto gruntě 4 zl 12 gr, takové peníze prodala Mackovi
Kovářovýmu za hotových 24 gr. A tak ona na tom gruntě nic
nemá.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka Macek Kovářuo
skoupil sám na sobě na svém gruntě od Jana Pikny, což
zaplaceného měl summy 22 ½ zl, za hotových peněz 7 zl. A tak
Jan Pikna na tom gruntě nic nemá. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Macek
Kovářů za g[runt] obci velic[ké] 2 zl.
f 1092a
Jakož náleželo Mandě, dceři n[ebožtíka] Jana Prnáka, na
tomto gruntě vzíti 4 zl 12 gr, ty peníze prodali, totiž Běta,
Ondra, Jan a Kateřina, nápadníci tejž Mandy, Mackovi Kováři za
hotových 22 gr. A tak ta Manda tu nic míti nebude.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Macek
Kovářů za grunt obci velické 3 zl. Z toho dáno obci velické
ostatní 2 zl a na zbor velický 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Macek
Kovářů za g[runt] na zbor velický 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Macek
Kovářů za g[runt] na zbor velický 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Macek
Kovář za g[runt] na zbor velický 3 zl.
Letha 1606 za purgk[mistra] Daniele Třískala prodán grunt
ze štvrtí roli a z vinohradem v Dolní hoře, pozůstalý po
n[ebožtíku] Mackovi Kováři, Janovi Supovi za summu 120 zl.
Z toho sobě srazil díly Anny manželky své 30 zl 22 gr 6 den,
ostatek platiti má od letha 1607 po 5 zl. Odevzdán jemu za
volné a svobodné. Rukojmě Pavel Kociánů, Jan Kvizín, Jan
Hošků, Pavel Větrů, Martin Žádalů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Jan Supů
za g[runt] na zbor velický 2 zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Supů
za grunt na zbor velický 3 zl.
Též položil Mikuláš Čejka za náčení kovářské na zbor
velický 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Čejka
za náčení kovářské na zbor velický 1 zl.
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jan Supů za
gr[unt] na zbor velický 1 zl.
Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] Jan Supů prodal
podsedek bez roli Mackovi Zámečníkovi za summu 40 zl bez
závdanku, platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Janků, Jan Fulnecký S.R.S.a N.
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Na tom gruntě náleží:
Pavlovi Kociánovi po Anně a Margitě, tetách jeho, co jim
Jan Prnák byl odkázal 8 zl 24 gr.
Na zbor velický poručených od Jana Prnáka ostat[ních]
15 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Kováře 30 zl 21 gr.
f 1092b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Macek
Zámečník za podsedek Pavlovi Kociánovi 1 zl.
Jakož jest na tom gruntě náleželo Pavlovi Kociánovi po Anně
a Markytě, tetách jeho, co jim Jan Prnák byl odkázal, mimo
první vydání 7 zl 24 gr, ty jest prodal Jírovi Žilkovi za
hotových 2 zl, aby je sobě při každých posudcích vyzdvihoval.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Macek Zámečník
za g[runt] trojích peněz 4 zl. Ty přijal Jíra Žilka za zkúpené
peníze.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře jakož jest Jírovi
náleželo Žilkovi na tom gruntě mimo vzetí 4 zl ještě 3 zl
24 gr, z těch jest pustil Jíra Mackovi z své dobré vůle 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Zámečník
položil za grunt dvojích peněz 3 zl. Z toho dáno Jírovi
Žilkovi ostatních 24 gr, na zbor velický 15 gr a na s[irotky]
n[ebožtíka] Macka Kováře 1 zl 21 gr.
NB. Ten Macek Zámečník umřel, na gruntě nic neopravil.
Kteréhožto gruntu žádný se ujíti nechtěl, za tou příčinou
purgkmistr a starší z poručení pana Thobiáše Purgkrábka, toho
času ouředníka na Strážnici, prodali podsedek, aby pustý
nezůstával, Martinovi Hrubému za summu 20 zl bez závdanku a
platiti má ročně od leta 161 po 1 zl.
A jakož na tom gruntě náleželo dopláceti s[irotkům]
n[ebožtíka] Macka Kováře 29 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Macka
Zámečníka, což za ten grunt vyplatil, náleželo 11 zl, poněvadž
škodováno na něm 20 zl, z toho škodovati musí s[irotci]
n[ebožtíka] Macka Kováře 9 zl a s[irotci] n[ebožtíka] Macka
Zámečníka 11 zl. Těch 20 zl, zač grunt prodán, náleží
s[irotkům] n[ebožtíka] Macka Kováře. Rukojmě za placení Jíra
Hašaša a Mikuláš Hašaša SRSN.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Hrubý
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Kováře 1 zl.
Pusté
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f 1101a
116 Grunt Jana Žopského
Ten Jan Žopskej koupil jest podle zápisu knih starých
purkrechtních v listu 109 od Lukáše Košťála grunth se čtvrtí
roli za summu 71 zl.
Na kderýž jest podle téhož starého zápisu toto vyplnil:
dluhuov místo závdanku za Lukáše Košťála porůzných 5 zl, týž
obzvláštně za téhož Lukáše Matějovi Komárenskému do Čachtic
6 zl, Srnovi a Vaškovi Ševcovému 24 zl, učiní toho jeho
vyplacení 35 zl.
Rukojmě Jan Holenka, Pavel Zelený, Pavel Radů a Jakub
Drabíků R.S.N.
Item nápadníkům nebožt[íka] Jiříka Štibala 4 zl 6 gr a
sirot[kům] nebožt[íka] Lukáše Košťála 31 zl 24 gr. Ta summa
jest vyšlá a za tímž Janem Žobským zadržalá zůstává.
Letha [15]95 ten grunth vejš psaný prodán Martinovi Lukáše
Košťálového za summu, což na něm ještě dopláceti zůstává,
jmenovitě za 36 zl. Místo závdanku sobě díl svůj, což jemu po
otci jeho náleželo, srazil 31 zl 24 gr a tak ještě do jinejch
s[irotčích] peněz doplatiti má 4 zl 6 gr, ty pokládati má od
letha [15]96 po 1 zl. Rukojmě Pavel Pavelka, Jan Pikna
S.R.S.N.
f 1101b
Letha [15]96 položil Martin Košťálů za grunth do jinejch
peněz sirotčích 1 zl.
Leta [15]97 položil Martin Košťálů za grunt svůj do jiných
peněz 1 zl.
Leta [15]98 položil Martin Košťálů za grunt svůj peněz
ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Štibala 1 zl.
Pustý zůstává od téhož letha.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala purgmistr a
starší prodali tento podsedek, kterýž od několika leth pustej
byl, Šimonovi Mozolovýmu za 20 zl bez závdanku, platiti má od
letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě]
Mikuláš Pecen, Eliáš Radějovský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží:
Předních peněz nápad[níkům] n[ebožtíka] Jiříka Štibálka
0 zl 6 gr.
Martinovi n[ebožtíka] Lukáše Košťála 19 zl 24 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Šimon
Mozolů za grunt 2 zl. Z toho dáno na nápadníky Jíry Štibálka
ostatních 6 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Košťála 1 zl
24 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Šimon
Mozolů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Košťála
2 zl.
Pusté
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky ouřad prodali požár
pustý místo po n[ebožtíku] Šimonovi Mozolovi zůstalý
Mikulášovi Košťálovi za summu 16 zl bez závdanku. A jakož
ještě těch 16 zl bratřím svým dopláceti zůstával, takové
peníze jsou mu dobrovolně upustili a darovali. A tak týž
Mikuláš Košťál má tento grunt zaplacený za volný a svobodný
odevzdán. Rukojmím jest za něj Mikuláš Lazebníků SRSN.
Zaplacený.
Pusté
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f 1111a
117 Grunt Jíry Ježe
Ten Jíra Jež má grunth ze čtvrtí roli podle zápisu kněh
starých prostředních purkrechtních v listu 12 sobě toliko
k doplacení ve 30 zl puštěný, kterýchžto 30 zl Martinovi
Rabáčkovi náleží. Tu summu jest tenž Martin Jírovi Ježovi vejš
psanému za jednu krávu prodal, k čemuž tenž Martin, jsouc při
spravování register novejch toho přítomný, k tomu se sám
přiznal.
A tak již Jíra Jež ten grunth zaplacený má.
Jest pustý místo, má jej Jíra Jež vystavěti.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Pavlovi
Šeptalovi za summu 3 zl, placení po vyjití tří let komu
náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za
povinnosti JHM a jinší Jan Vojtků a Martin Slovák S.R.S.N.
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118 Grunt se čtvrtí roli k zboru přikoupenej

f 1121a

Letha Páně 1587 podle regimentu letha [15]86 a [15]87 za
purgkmistra Martina Kšticového učiněného prodán jest grunth se
čtvrtí roli k domu bratrskému za 40 zl.
Na kderúžto summu do letha [15]93 i z závdankem vyplněno
30 zl 5 gr a ještě dopláceti se od letha [15]94 při Vánocích
má 9 zl 25 gr. Ty se takto vyplniti mají: letha [15]94 4 zl,
letha [15]95 4 zl a letha [15]96 ostatních 1 zl 25 gr.
Ty peníze náleží osobám níže psaným, a to takto
Do truhlice sirotčí k odvedení ouřadu velickému 2 zl 18 gr
5 ½ den.
Sirot[kům] n[ebožtíka] Matěje Škrobeného, tak jakž i
v registřích sirotčích jest položeno, náleží 7 zl 6 gr
1 ½ den.
Letha [15]94 přijato na sirotky Matěje Škrobeného ze štvrti
výš psané 4 zl.
Letha [15]94 při posudku v městečku Velkej učiněném stal se
j[es]t frejmark dobrovolnej mezi Bratřími velickými a Jírou
Suchánkem, téhož měst[ečka] sousedem, a to takový, že jest
Bratr Petr i na místě všech Bratřích frejmarčil na roli dva
kusy k též čtvrti bratrské náležející, a to takto:
f 1121b
odnáší týž Bratr Petr dva kusy roli od čtvrti bratrské Jurovi
Suchánkovi za volný a svobodný, proti čemuž jmenovaný Suchánek
týmž frejmarkem zase Bratřím od své čtvrti roli dva kusy
odvedl a za volný a svobodný oddal. Však oni Bratří témuž
Suchánkovi k takovému frejmarku peněz hotových 8 zl přidali a
mimo to nic míněji z těch obou čtvrtí rolí, jakž ze čtvrti
bratrské, takž také ze čtvrti téhož Jíry Suchánka, Jeho
[Mil]osti Pánu všecky a všelijaké poplatky, též i povinnosti
bez umenšení jakž předešle, tak i nyní vycházeti a spravovati
se mají. Stalo se letha a dne ut s[upr]a.
Letha [15]95 položili za čtvrt bratrskou peněz
purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [1596] položili za grunth bratrský peněz ostatních
1 zl 25 gr.
A tak tu čtvrt zaplacenou mají.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Bratr Petr
s hospodáři zboru velického přikoupili roli za dva honce,
ležící slove u Teplic, od Vaňka Lysých za hotových 5 zl 15 gr.
Kteroužto roli dotčený Vaněk Lysých k témuž zboru za volnou a
svobodnou odevzdal. Na kteroužto žádný buď z přátel aneb těch,
kteříž by grunt jeho drželi, se natahovati a té roli odníti
moci nemají a nebudou nyní i v časích budoucích. Stalo se u
přítomnosti obou stran a s dovolením pana Fridricha Tisty
z Libštejna, toho času ouředníka strážnického.
f 1122a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Martinovi
Žilkovému za 3 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po
1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti Pavel Měsíček a Pavel Šeptal S.R.S.N.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Martin Žilků maje sobě grunt ze čtvrtí
roli připsaný, takovou roli jest pustil Mikulášovi Bátorcovi
za 3 zl, platiti má komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za
volnou [a] svobodnou. [Rukojmě] za placení povinnosti panské i
obecní Jura Hudců, Lukáš Sládků SRSN.
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f 1131a
119 Grunt Jana Santala
Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 144 Jan vejš psaný koupil jest grunth ze
štvrtí roli a jiným příslušenstvím od Václava Vlka za 100 zl.
Závdanku ten Jan Vlkovi dal a peněz purkrechtních 14 zl.
Ten závdanek Vlk přijal a 5 zl purkrechtních jest na právo
přijato a ostatek 85 zl náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Jana
Čecha. O těch sirotcích, co komu z nich náleží, jest
v registřích sirotčích položeno. Ta summa jim jíti má od letha
[15]93 při Vánocích po 4 zl. Na to jest letha [15]93 při
Vánocích zadržel 2 zl.
Letha [15]94 položil Jan Santal peněz ročních za grunth
4 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Santal za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Santal za grunt svůj 4 zl.
Letha [15]97 položil Santal za grunth svůj 4 zl.
A od manžela Johančiného, což jí na díl její náleželo 13 zl
1 gr, skoupil. A tak ona na tom gruntě již nic nemá. A tak již
toliko od leta [15]98 po 3 zl platiti má.
Leta [15]98 položil Jan Santal za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Čecha 3 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan
Santal za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čecha 3 zl.
Letha 1600 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Santal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čecha 3 zl.
f 1131b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Santal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čecha 2 zl.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a Jan Santal prodal grunt se
čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Lazarovi Židu za
summu 100 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od
letha 1602 s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Čecha po 3 zl a Janovi
Santalovi po 1 zl, což toho placení učiní po 4 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Ruk[ojmě] za placení gruntu i za všecky
povinnosti panské Martin Rabáček, Martin Žádalů, Mikuláš Jakšů
Jan Kožišník S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Lazar
Žid za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čecha 2 zl.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Čecha předních peněz 42 zl
29 gr.
Janovi Santalovi zaplacených i od Johanky n[ebožtíka] Jana
Čecha skoupených 49 zl 2 gr.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka jakož náleželo
nápadníkům n[ebožtíka] Jana Čecha na tomto gruntě předních
peněz summy 42 zl 29 gr, takové peníze prodali Lazarovi Židu
za hotových 10 zl 15 gr. A tak oni na tom gruntě nic nemají.
Stalo se u přítomnosti obou stran.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Lazar Žid za
grunt Janovi Santalovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova [položil] Lazar
Žid za grunt Janovi Santalovi 1 zl.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala Lazar Žid hodnými
svědky po smrti Jana Santala prokázal, že jest od něho, což mu
na tomto gruntě náleželo 49 zl 1 gr, skoupil. A tak na tom
gruntě Jan Santal nic nemá. A Lazar jej zouplna [a] docela
zaplatil.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Lazar Pinkusčin syn
Žid Mýtný prodal ten požár, který měl zaplacený, Ondrovi
Prakšickýmu za summu 30 zl bez závdanku a platiti jej má počna
letha 1617 po 2 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě Jura Tomášů a Lukáš Sládků S.R.S.a N.
Pusté
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana (nedopsáno).

f 1132a

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi
Štěrbovi za summu 3 zl, placení po vyjití tří let komu náleží
po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení
gruntu, povinnosti J.H.M. a jinších Jan Tuřanský a Mikuláš
Babirád S.R.S.A N.
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120 Grunt Jana Kožišníka
Letha Páně 1594 Jan vejš psaný koupil jest podsedek od
Kašpara Fulneckého za 40 zl.
Na to jest závdanku položil 3 zl a Kašparovi vejš psanému
též 2 zl.
Item Jírovi Oulehlovi též náleží na tom gruntě 21 zl. Ty má
bráti od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Item více náleží na tom gruntě Mikulášovi Pecnovi 14 zl. Ty
má bráti po vybrání Jíry Oulehlového spravedlnosti též po
2 zl.
Rukojmě Jan Fulnecký, Jíra Štěpánových a Jan Supových
R.S.N.
Letha Páně [15]94 položil Jan Kožišník za grunth svůj peněz
purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jan Kožešník za grunth 2 zl. Ty sou
dány Jírovi Oulehlovi.
Letha [15]96 položil Jan Kožešník za grunth Jírovi
Oulehlovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Kožišník za grunt Jírovi Oulehlovi
2 zl.
Leta 1598 položil Jan Kožišník za grunt svůj Jírovi
Oulehlovi 2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Kožišník za grunt svůj Jírovi Oulehlovi 2 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan
Kožišník za grunt Jírovi Oulehlovi 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Kožišník za grunt Jírovi Oulehlovi 1 zl.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Kožišník za g[runt] 1 zl. Ten přijala Anna Oulehlová.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Jan Kožišník
prodal podsedek ut s[upr]a Janovi Fulneckýmu za summu 40 zl.
Závdanku jemu dal 3 zl a skoupil od téhož Jana Kožišníka, což
tu zaplaceného měl, totiž 17 zl, za hotových 4 zl, ostatek
platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Bartoš Broumovský, Ondra Tesař SRSaN.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Fulnecký za
podsedek Anně Oulehlový 2 zl.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Jan Fulnecký
prodal podsedek Václavovi Bílkovi blanaři za summu 40 zl,
závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má po 2 zl. Rukojmě
Ondra Tesař, Pavel Surý S.R.S.N.
Jakož náleželo na tomto grunthě Janovi Fulneckému peněz
zaplacených a skoupených 19 zl, ty jest Václavovi Bílkovi
blanaři pustil. A tak týž Jan Fulnecký tu nic nemá.
Téhož letha a za purg[mistra] položil Václav Bílků za
g[runt] Anně Oulehlové 2 zl.
Pusté

268
121 Grunt Pavla Kopřivových

f 1151a

Ten grunth totiž podsedek vejš psaný Pavel měl jest
zaplacený, na němž Zuzanna manželka jeho spolu z sirotky svými
v něm zůstává.
Leta [15]97 Pavel nahoře psaný umřel, grunt po něm zůstalý
prodán Václavovi Mlynáři z Bránek z achtelem vinohradu v Dolní
hoře, z loukou a jiným vším k tomu gruntu příslušenstvím, což
prve k němu náleželo, za summu 50 zl a mi[mo] to se jemu
přidává 1 kráva, tele, 3 ovce, svině 1. Místo závdanku položil
ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kop[řivy] 2 zl a
ostatek doplátceti zůstává od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě za
platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Adam Bošácský,
Václav Pastýř S.R.S.
Leta 1598 položil Václav Mlynářů z Bránek za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kopřivy 2 zl.
A dílu po Zuozaně manželce své sobě, což na ni přišlo,
porazil, totiž 11 zl 22 ½ gr.
Ten Václav Mlynářů zemřel, puštěno jest Zuzanně, pozůstalý
vdově po něm, aby se na tom gruntě s dítkami svými živila až
do proměnění stavu jejího. Pakli by se vdala, bude povinna ten
grunt koupiti. Actum za purgmistra Martina Ševčíka leta
[15]99.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Zuzanna,
pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Václavovi Mlynáři, prodala
podsedek svůj Ondrovi Tesařovi za summu 22 zl. Závdanku jí dal
2 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Ruk[ojmě] Bartoš Zámečník a Jan Fulnecký
S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Ondra
Tesař za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kopřivových
1 zl.
Pustý
f 1151b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Ondra
Zedník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kopřivového
1 zl.
Pusté
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122 Grunt Mikuláše Pecna
Letha 1592 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 156 Mikuláš vejš psaný koupil jest
grunth svůj ze štvrtí roli od Jana Thobiášova za 43 zl.
Závdanku témuž Janovi Thobiášovu Mikuláš položil 1 zl a
letha [15]93 peněz purkrechtních též 1 zl. A od letha [15]94
při Vánocích platiti má ten grunth pořadně po 2 zl.
Ten Jan Thobiášů umřel a sirotkův po sobě zejména tyto
nechal: Václav, Jíra, Mikuláš, Dorota, Thomáš a šesté při
prsích u Kuny mateře zůstává. A tej summy ještě kromě těch
2 zl od otce jejich vyzdvižení na tom gruntě náleží 41 zl.
Rukojmě Martin Ležakujů a Martin Kuby Žádalového R.S.N.
Letha [15]94 položil Jana Dobiášového sirotkům Mikuláš
Pecen za grunth, ty jsou do truhlice odvedeny 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikuláš Pecen za grunth 2 zl.
Letha [15]96 ten grunt nahoře psaný prodán od Mikoláše
Pecna Mikolášovi Škrobenýmu ze čtvrtí roli za summu 60 zl.
Závdanku dal Mikoláš Škrobený témuž Pecnovi při odevzdávce
5 zl a téhož letha položil Mikoláš Škrobený roční peníze 3 zl.
Z toho dáno Pecnovi 1 zl a sirot[kům] 2 zl.
Leta [15]97 Mikoláš Škrobený za grunt svůj položil 3 zl.
Z toho dáno Pecnovi 1 zl a s[irotkům] zanecháno 2 zl.
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Letha 1598 položil Mikuoláš Škrobený za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova 2 zl a Mikulášovi Pecnovi
též položil 1 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Mikuláš
Škrobený prodal grunt ze čtvrtí roli, z kteréž jsou pěší
roboty, Lukášovi Soukeníkovi Těšínskýmu za summu 70 zl.
Závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po
3 zl. A jakož měl tu zaplaceného Mikuláš Škrobený 17 zl, ty
jest Lukášovi Soukeníkovi pustil. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jíra Ochlasta, Petr Čtyrletý, Mikuláš Kantka
S.R.S.N.
Téhož letha za purg[mistra] ut s[upr]a položil Lukáš
Soukeník Těšínský za grunt svůj 3 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Tobiášova 2 zl a Mikulášovi Pecnovi dáno
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Lukáš
Těšínský za grunt 1 zl 15 gr. Ty jsou dány do truhlice na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Lukáš
Těšínský za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Pecnovi 1 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Jana Šidláka položil Lukáš
Těšínský za grunt 1 zl 15 gr. Z toho dáno Pecnovi 1 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova 15 gr.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Lukáš Těšínský
prodal grunt ze čtvrtí roli a jiný[m] příslušenstvím
Mikulášovi Kotačkovi za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 8 zl
15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Sysel, Jan Bártů,
Jan Myjavský S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Kotačků
za grunt 3 zl. Z toho dáno Mikulášovi Pecnovi 1 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Thobiášova do truhlice 2 zl.
Jakož náleželo Lukášovi Těšínskýmu na tomto gruntě peněz
vyplacených summy 23 zl, ty jest týž Lukáš prodal z dovolením
držitele toho gruntu, že zto býti nemohl, Pavlovi Tomášovýmu
za hotových 5 zl 18 gr.
Těch 23 zl Pavel Tomášů pustil Mikulášovi Kotačkovýmu za
tou příčinou, že zase proti tomu Mikuláš na g[runtě] Pavla
Tomášového jemu 16 zl odvedl.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Kotačků za g[runt] 3 zl. Z toho dáno Mikulášovi Pecnovi 1 zl a
na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tobiášova 2 zl.
Pustý
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře ouřad velický
prodali požár tento pustý Mikulášovi Pecnovi za summu 20 zl
bez závdanku, platiti jej má počna letha 1618 po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Šelpický a
Mikuláš Babirád S.R.S.a N.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt ze čtvrtí roli Janovi Vachounovému za
summu 3 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po
15 gr. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti Mikuláš Babirád a Mikuláš Srnů slíbili rukou
splečnou a nerozdílnou.
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123 Grunt Jana Řepy

Ten Jan Řepa drží podsedek, na kderémž jest Martin Žádalů
byl, od kderéhož jest jednu štvrt roli témuž Martinovi
Žádalovu prodajem pustil a toliko sám podsedek ve 41 zl ujal.
Kterýchžto 41 zl vejš dotčenému Janovi Řepovi samému náleží.
A tak ten podsedek má zaplacený.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Jan Řepa prodal
podsedek ut s[upr]a Martinovi Kuby Němcovýho za summu 12 zl
bez závdanku, platiti má od leta 1600 po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jan Jakub, Pavel Krčma S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Kuby Němčanského za g[runt] 1 zl. Ten jest Jan Řepa přijal.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Němčanský Janovi Řepovi za grunt 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Němčanský za g[runt] Janovi Řepovi 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Martin
Němčanský prodal podsedek ut s[upr]a Lukášovi Těšínskýmu za
summu 15 zl. Závdanku jemu dal 5 zl 15 gr, ostatek platiti má
od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vaněk Drahotoušský, Jíra Tomášů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Lukáš Těšínský
za podsedek Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položila Oršula
n[ebožtíka] Lukáše Těšínského za g[runt] Janovi Řepovi 1 zl.
Pustý
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124 Grunt Jana Zoubka
Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 46 Jan vejš psaný koupil jest grunth od
Pavla Pavelky za 40 zl.
Za kderýž jest od letha [15]86 až do letha [15]94 vyplnil
29 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích
po 2 zl – 11 zl. Ta všecka spravedlnost, která se dopláceti
má, náleží Pavlovi Pavelkovi.
Rukojmě za placení a povinnosti Jeho Mi[l]osti Pánu a obci
Pavel Pavelků, Mikuláš Votickej, Mikuláš Pecen a Matěj
Fulnecký R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Zoubek Pavlovi Pavelkovi za grunth
svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od Jana Zoubka
Janovi Křížovi za 22 zl, závdanku Jan Křížových položil Janovi
Zoubkovi 1 zl a platiti má od letha [15]97 pořadně po 2 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Valent
Ochlasta a Matouš Šavarů S.R.S.N.
Téhož letha [15]96 položil roční peníze Jan Křížů Pavlovi
Pavelkovi 2 zl.
Ten grunt prodal byl Jan Kříž Janovi Krnkovi a nemajíc ho
sobě odevzdaného Jan Krnka j[es]t jemu od městečka z poručením
J.M. Páně odkázáno, kderejž jsou purgkmistři a starší velicští
Šimkovi Formánko[vi]
f 1181b
prodali za summu 22 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]98
po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Kašpar Nedvěd,
Jíra Polichenský S.R.S.N.
Leta 1598 položil Šimek Formánek za grunt svůj 1 zl. Ten
přijal Pavel Pavelků napřed psaný.
A jakož na tomto gruntě náleželo Janovi Zoubkovi
zaplaceného summy 15 zl, ty j[es]t Šimkovi Formánkovi prodal a
tak tu nic nemá. A J.M. Pánu na posledních penězích po Krnkovi
náležeti bude 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Šimek
Formánek za grunt svůj Pavlovi Pavelkovi 1 zl. A tak tu již
více nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Mikuláš, syn
Šimka Formánka, ujmouc podsedek po smrti otce své[ho] prodal
jej Mikulášovi Baťovýmu za summu 22 zl. Závdanku jemu dal
1 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Ruk[ojmě] Thobiáš Martinů, Jan Kuchyňka
S.R.S.A N.
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Na tom gruntě náleží předních peněz Pavlovi Pavelkovi 2 zl.
J.M. Pánu po Krnkovi odběhných 2 zl.
Mikulášovi, synu n[ebožtíka] Šimka Formánka 17 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Muikuláše Šidláka položil
Mikuláš Baťů za grunt Pavlovi Pavelkovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Mikuláš Baťů
prodal podsedek z roubanicí v Jiříkovci Janovi Šenovskému za
summu 22 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 2 zl 15 gr, ostatek
platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný [a]
svobodný. Rukojmě Dobiáš Martinů, Jíra Holenků S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan
Šenovský za g[runt] Pavlovi Pavelkovi 1 zl.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala Jan Šenovský
prodal podsedek Izákovi Jakubovému synu Židu za 20 zl,
závdanku jemu dal 1 zl 15 gr, platiti má od letha 1608 po
1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Jan Zdeňků,
Mikuláš Pecen S.R.S.A N.
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Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Izák Žid
ut s[upr]a za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Pavelky
15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Izák Žid prodal
podsedek Ondrovi Prakšickýmu za summu 20 zl, závdanku jemu dal
7 ½ gr, ostatek platiti má od letha 1609 ut s[upr]a po 1 zl.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Kaša, Jan Havranů
SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Ondra Prakšický za grunt na
s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Pavelky 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Ondra
Prakšický za g[runt] trojích peněz 3 zl. Z toho přijato Jeho
[Milosti] Pánu po Krnkovi odběžných 2 zl a Mikuláš Formánek
přijal 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Ondra Prakšický
položil za grunt Mikulášovi Formánkovi 1 zl.
Pusté
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125 Grunt Zuzanny Ochabky
Ta Zuzanna výš psaná má grunth se čtvrtí roli po
n[ebožtíku] Matějovi Třískalovém muži svém podle zápisu kněh
starých purkrechtních v listu 75 i regimentův purgmistrovských
učiněných již zaplacený.
Ten grunth vejš psaný budouc za 40 zl koupený, náleží
Zuzanně vejš psané spolu z dětmi jejími po n[ebožtíku]
Matějovi zůstalými, totiž Šimkovi, Martinovi, Dorotě a Kuně. A
když se týž grunth prodá, tehdy potomně co na díly z téhož
gruntu sirot[kům] se dostati má, to se do těchto rejster
sirotčích vepsati má a po čem se ten grunth platiti míti bude,
do těchto rejster vložiti dáti.
Leta 1598 purgmistr a starší velicští prodali grunt ze
čtvrtí roli, pozuostalej po n[ebožtíku] Matějovi Třískalovi,
Janovi Rovasovi za summu 25 zl. Závdanku položil při
odevzdávce na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala 2 zl,
ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i
povinnosti panské Blaha Kramlů, Jan Oblý S.R.S.N.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan
Rovas za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala
1 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Jan Rovas
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala 15 gr.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Jan
Rovas za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala
15 gr.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Ravas za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Ravas za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Třískala
1 zl.
Pustý
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126 Grunt Matěje Fulnecké[ho]

f 1021a

Letha Páně 1594 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 138 Matěj vejš psaný koupil podsedek od
Jakuba Fulneckého bratra svého bez závdanku za 28 zl.
Za kderýž platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Ta summa všecka náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje
Miláčkového. (dodatečná poznámka: Omylem napsáno, náleží
Jírovi Holenkovi.)
Rukojmě Jíra Oulehlů a Jan Zoubek R.S.N.
Letha [15]94 ten vejš psaný grunth prodán zase Gregorovi
Jičínskýmu za summu 29 zl, závdanku letha ut sup[ra] Matějovi
Fulneckému položil 1 zl a téhož letha [15]94 položiti má
purgkrechtní peníze 2 zl a ostatek platiti má od letha [15]95
pořadně po 2 zl. Rukojmě Jan Fulnecký, Jan Blanař R.S.N.
Letha [15]94 položil Gregor Jičínský za grunth 2 zl.
Složeny do truhlice sirotčí.
Pusté
Leta 1598 purgkmistr a starší velicští prodali grunt ut
s[upr]a, z kderéhož Gregor Jitčínský utekl, Janovi Útulných za
summu hotovou 16 zl. Kderéž přijal Jura Holenka, že jemu
z toho gruntu náležely. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Matěj Černých,
Pavel Větrů S.R.S.N.
Zaplatcený j[es]t.
Pustý
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127 Grunth Vaňka Lysých

f 1211a

Letha Páně 1592 v středu po Rozeslání 12 apoštoluov Vaněk
vejš psaný koupil podsedek z vinohradem v Dolní hoře podle
regimentu za purgkmistra Jana Jurákového učiněnýho za summu
103 zl.
Závdanku položil 4 zl a ostatek od letha [15]93 dopláceti
zůstává 99 zl a mimo ten závdanek položený srazil sobě díl po
Markétě manželky své 21 zl 15 gr. A tak mimo poražený díl
manželky své ještě dopláceti má s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Martinového 77 zl 15 gr. Na to jest letha [15]93 zadržel 4 zl,
ostatní summu vejš psanú platiti má při Vánocích po 4 zl.
Rukojmě Jíra Silných, Martin Žádalů, Vašek Pastýřů a Václav
Vlk R.S.N.
Letha [15]94 položil Vaněk Lysých za statek svrchu psaný
4 zl. Ty jsou do truhlice sirotčí složeny.
Letha Páně 1595 položil Vaněk Lysých za grunth 4 zl.
Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 položil Vaněk Lysých za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Vaněk Lysých za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Vaněk Lysých za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Martinového Jana 4 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Vaněk
Lysých za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Vaněk
Lysých na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 3 zl.
f 1211b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vaněk
Lysých za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Vaněk Lysých
prodal podsedek svůj s roubanicí v Jiříkovci Martinovi Hrubému
za summu 35 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od
letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Petr Čtyrletý a Mikuláš Zdeňků S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Hrubý za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 1 zl.
Letha 1603 a purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Hrubý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin
Hrubý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
2 zl.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala Martin Hrubý
prodal požár ut s[upr]a Janovi Skaličkovi za summu 29 zl,
závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má při Vánocích po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě tito: Jíra Tomášů,
Mikuláš Jahnů S.R.S.N.
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Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Jan
Skalička za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Jan Skalička
prodal podsedek Mackovi Ochlastovi za summu 29 zl, závdanku
jemu dal 1 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po
1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Kšticů a
Mikuláš Kostrún SRSAN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Macek Ochlastů za g[runt] na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinové[ho] 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Macek
Ochlastů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinovýho
1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Macek Ochlastů
za grunt 4 peníze na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
3 zl 15 gr.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Ochlastů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Ochlasta
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového za
2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Macek Ochlasta
položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jana Martinového
1 zl.
Pusté
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128 Grunth Václava Vlkového
Letha Páně 1592 v neděli po památce Božího Těla podle
zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 145
Václav vejš psaný koupil podsedek od Šimona Formánka za summu
40 zl.
Závdanku položil tenž Václav Šimonovi Formánkovi 4 zl a
ostatek od letha vejš psaného [15]92 platiti má při Vánocích
po 2 zl. Ta summa všecka náleží Šimonovi Formánkovi a ten
Šimon Formánek tu spravedlnost svou, kterúž na tom podsedku
měl, Janovi Santalovi za 9 zl 22 ½ gr prodal.
A tak ten Šimon tu více žádné spravedlnosti jmíti nebude,
toliko samému Santalovi, jakž výš dotčeno jest, z toho
podsedku pokládati se bude po 2 zl.
Rukojmě Jan Santalů a Martin Bánovský R.S.A.N.
Letha Páně 1592 a 1593 položil Janovi Santalovi 3 zl.
f 1221b
Letha 1595 jakož jest Janovi Santalovi na podsedku napřed
psaným spravedlnost všecka, což jí kolivěk bylo, náležela,
kteráž napřed dotčenému a je[mu] ročně vycházeti měla, i
prodal tenž podsedek Bartoňovi Vlčnovskému za hotovou summu
sedmnácte zlatejch. A tak Santal ani žádný jiný na tom
podsedku nic jmíti nebude a Bartoň bude jmíti podsedek svůj
zaplacenej a žádné[mu] v ničemž nezávadnej.
Leta 1598 Bartoň Vlčnovský prodal podsedek svůj ut s[upr]a
Matějovi Šišovi za summu 30 zl, závdanku položil Matěj Šišů
Bartoňovi Vlčnovskýmu 3 zl, ostatek od leta [15]98 platiti má
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Santal,
Tomáš Kujeba S.R.S.N.
Leta 1598 položil ročních peněz Matěj Šišů za grunt
Bartoňovi Vlčnovskýmu 2 zl.
Letha [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Matěj
Šišů za grunt svůj Bartoňovi Vlčnovskýmu 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka prodali ouřad
podsedek ut s[upr]a Jírovi Tomášovi za summu 30 zl, závdanku
dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 2 zl. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě Jan Ležakuje, Tomáš Ležakuje
S.R.S.A N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Tomášů za grunt Bartoňovi Vlčnovskému 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Tomášů za g[runt] Bartoňovi Vlčnovskýmu 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Tomášů za g[runt] Bartoňovi Vlčnovskýmu 2 zl.
Pustý
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129 Grunth Bartoně Vlčnovského

f 1231a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 87 Bartoň vejš psaný koupil podsedek od
Martina Kuby Němcového za summu 36 zl.
Závdanku témuž Martinovi položil 6 zl a ostatek od letha
[15]93 platiti má při Vánocích po 2 zl. Ta summa všecka náleží
Martinovi Kuby Němcového, neb mu to po Dorotě manželce jeho,
též i po Kateřině, dceři týž Dorothy připadlo.
Letha [15]93 položil Bartoň Martinovi Kuby Němcovýho 1 zl.
Rukojmě Mikuláš Pecen, Jan Zoubek a Jan Nezdenských
R.S.A.N.
Letha [15]94 jakož jest na gruntě vejš psaném Martinovi
Kuby Němcového všecka spravedlnost náležela, i nemohouc
nadepsaný Bartoň z toho býti, aby témuž Martinovi takový
grunth platil, jest jej zase k sobě přijal. Kterýž zaplacený
má a žádnému za něj nic platiti povinen není. Stalo se letha
ut s[upr]a.
Leta [15]97 Bartoň Vlčnovský prodal grunt svůj Matějovi
Šišovi za summu 30 zl, závdanku dal Bartoňovi Vlčnovskému
Matěj Šišů 3 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl
Bartoňovi Vlčnov[skému]. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i
povinnosti panské Jan Santal, Tomáš Kujových S.R.S.N.
Omylem j[es]t tato odevzdávka učiněna, měla býti zapsána
před tímto gruntem a jest zapsána.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Martin Kuby
Němcového prodal podsedek svůj Jírovi Slavíčkovi za summu
28 zl, závdanku jemu dal 5 zl a pustil jemu posledních peněz,
což na tom jest zaplaceného 23 zl. A tak jej ten Jiřík
Slavíček zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Matěj Šiša, Jan Kožišník S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Jíra Slavíček
prodal podsedek svůj Šimonovi Mozolovému za summu hotových
5 zl 15 gr, kteréž jemu hned hotově odvedl. Odevzdán za volný
a svobodný. Rukojmě Jíra Ochlasta, Adam Bošácský S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Šimon Mozolů
prodal grunt svůj i s roubanicí Mikulášovi Jana Martinového za
summu 28 zl, závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od
letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Thobiáš Martinových, Jíra Tomášů S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Muikuláše Šidláka položil
Mikuláš Martinů za grunt Šimonovi Mozolovému 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Martinů za g[runt] Šimonovi Mozolovému 2 zl.
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Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Martinů za grunt 1 zl. Ten přijali nápadníci Šimona
Mozolového.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Martinů za grunt 2 zl. Ty přijali nápadníci Šimona Mozolového.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Martinů za gr[unt] 1 zl. Ten přijali nápadníci Šimona
Mozolového.
Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Jana Martinového za g[runt] 2 zl. Ty přijal Jura Trnka na
místě Kateřiny, Šimka Mozolového dceři, manželky své.
Letha ut s[upr]a Mikuláš Jana Martinového prodal podsedek
svůj s roubanicí jednú na Podhájí Pavlovi Krčmovému za summu
30 zl. Závdanku jemu dal 3 zl 15 gr a platiti jej má rok po
roku po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu a placení Mikuláš Švehla, a Kuba Zigů S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Krčma za
podsedek trojích peněz 6 zl. Ty přijal Jura Trnka na místě
Kateřiny manželky své.
Jakož na tomto gruntě náleželo peněz vydělaných a
vyplacených Mikulášovi Jana Martinovýho však posledních summy
8 zl 15 gr, takové peníze jest prodal Pavlovi Krčmovi za
hotový peníze 1 zl 6 gr. A tak tu již Mikuláš Jana Martinových
nic víceji nemá.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Krčma
položil za gr[unt] peněz ročních 2 zl. Ty přijal Jura Trnka na
místě Kateřiny manželky své.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Krčma položil za
gr[unt] Jírovi Trnkovi na místě Kateřiny man[želky] je[ho]
2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Krčma položil za
grunt Jírovi Trnkovi 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Krčma
položil za grunt Jírovi Trnkovi 1 zl.
Pusté
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130 Grunt Jíry Bánovského
Letha Páně 1589 v neděli po svatém Šimona a Judy Jíra vejš
psaný koupil podsedek podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 41 od Bartoně Sečnových za 28 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]92 vyplnil 8 zl a ještě od letha [15]93 při Vánocích
dopláceti zůstává po 1 zl – 20 zl. Ta summa náleží osobám níže
psaným, a to těmto:
Item Janošovi fojtu vrbeckému předních peněz 7 zl.
Item Kateřině, pozůstalé manželce po nebožtíkovi Jonášovi
Zámečníku 10 zl. Ty jí jíti mají, když nejprve Janoš svých
7 zl vyzdvihne, po 1 zl.
Item Bartoňovi Sečnových též na posledních penězích náleží
3 zl.
Rukojmě Šimon Formánek a Martin Kujů R.S.A.N.
Letha [15]94 Jíra Bánovský prodal podsedek vejš psanej
Václavovi Jana Dobiášových za summu 27 zl, místo závdanku
vyplniti má peněz lonských a letošních 2 zl a platiti od letha
[15]95 při Vánocích po 1 zl. Rukojmě Jíra Oulehlů, Jíra
Častkovský R.S.N.
f 1241b
Letha [15]94 položil Václav svrchu psaný místo závdanku
peněz za rok [15]93, též [15]94. Ty oboje přijal Janoš Tvrdoňů
2 zl.
Letha [15]95 položil Václav Janošovi Tvrdoňovi peněz
pugkrecht[ních] 1 zl.
Letha [15]96 položil Václav Janošovi 1 zl.
A od Sečny koupil 3 zl.
Leta 1597 a [15]98 položil Václav Jana Dobiášových za grunt
svůj Janošovi Tvrdoňovi dvojích peněz 2 zl. Z toho vzal Janoš
za rok [15]97 za živnosti své 1 zl a druhej za rok [15]98 dán
do truhlice velické sirotčí.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Václav
Jana Dobiášových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše
Tvrdoně do Velkej Vrbky ostatní 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Jíra Tomášů majíc
grunt koupený od Václava Jana Dobiášového prodal jej
Mikulášovi Baňařovi za summu 29 zl. Závdanku jemu dal 2 zl,
ostatek platiti má od letha 1600 po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jíra Tomášů, Martin Rabáček S.R.S.A N.
Letha ut s[upr]a Mikuláš Baňař položil za g[runt] 1 zl. Ty
zůstávají při ouřadu, komu náležeti budou, mají se vydati. Ten
jest vydán na kostel velický.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Baňař za grunt na kostel velický 1 zl.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Mikuláš Baňař
z tohoto podsedku ušel i prodán jest Janovi Fulneckýmu za
28 zl bez závdanku, platiti má od letha 1603 po 1 zl.
Odevzd[án] za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zvedinos, Kašpar
Nedvěd S.R.S.A N.
Z tohoto g[runtu] náleží těmto:
Kateřině n[ebožtíka] Jonáše Zámečníka předních peněz 10 zl.
Jírovi Bánovskýmu 7 zl.
Václavovi Jana Thobiášových 7 zl.
J.M. Pánu odběžných po Mikulášovi Baňařovi 4 zl.
f 1242a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Jan Fulnecký
prodal podsedek Jírovi Holinkovi za summu 19 zl 15 gr,
závdanku jemu dal 1 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha ut
s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk
Petrů, Thobiáš Martinů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Holinka za
podsedek 1 zl. Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Halíka nápadu po Kateřině n[ebožtíka] Jonáše Zámečníka, mateři
jejich.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Holinka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
nápadu po Kateřině n[ebožtíka] Jonáše Zámečníka, mateři
jejich.
Letha 1605 za purgkmistra Martina Šidláka Jíra Holinka
prodal podsedek ze vším k němu od starodávna příslušenstvím
Mikulášovi Santalovi za summu 27 zl 22 ½ gr. Závdanku dal 1 zl
22 ½ gr a platiti má od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné
a svobodné. Rukojmě Vašek Šavarů, Václav Košů SRSAN.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Santal za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Santal na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka za g[runt]
1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Santal na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Santal
na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 3 zl 15 gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Santal
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Santal
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka za
2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Santal
položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka
1 zl.
Pusté
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131 Grunth po ne[božtíku] Martinovi Bednáři zůstalý

f 1251a

Ten vejš psaný n[ebožtík] Martin sám sobě podsedek postavil
a jej zaplacený měl, na kderýmžto podsedku Klimek syn jeho
spolu s Maruší mateří svou, Mikulášem a Kateřinou, bratrem a
sestrou, zůstává a spolu se na něm živí.
Letha [15]96 ten podsedek jest prodán Klimko[vi] od mateře
jeho za 12 zl, placení od téhož letha po 1 zl. Rukojmě za
placení, opravu i povinnosti Václav Tobiášových a Vaněk Lysých
S.R.S.N.
Téhož letha položil Klimek Bednář 1 zl. Ten matka k sobě
přijala na díl svůj a mimo to díl svůj srazila 4 zl.
Leta [15]97 položil peněz purgkrechtních za grunt svůj
Klimek Bednář 1 zl. Ten jest matka těch s[irotků] k sobě
přijala.
Leta [15]98 Klimek Bednář prodal půl podsedku Mikulášovi
Krčmovi za summu 16 zl, závdanku jemu dal při odevzdávce 1 zl,
ostatek od leta [15]98 platiti má po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě Pavel Větrů, Martin Kubův S.R.S.N.
Leta [15]98 položil ročních peněz za grunt svůj 1 zl. Ten
přijala Margita těch sirotků ut s[upr]a.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Krčma za grunt svůj 1 zl. Ten jest vydán Mikulášovi na díl
jeho.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Krčma za grunt 1 zl.
f 1251b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Mikuláš Krčma
prodal podsedek ut s[upr]a Tomášovi Kujových za 16 zl, z toho
sobě srazil, což jemu Mikuláš Krčma pustil 4 zl, ostatek
platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Ruk[ojmě] Jan Kujových, Jíra Bánovský S.R.S.A N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Tomáš
Kujových za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Martina Bednáře 1 zl.
Ten zůstává při ouřadu, jsou vydány Mikulášovi.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Thomáš
Kujových za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Bednáře
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Tomáš
Kujových za g[runt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Martina Bednáře
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Tomáš Kujových
prodal pdosedek se 2 roubanicemi Matějovi Bojkovému za summu
26 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 Rabáček, Jan Zdeňků S.R.S.N.
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Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Matěj
Bojků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bednáře
1 zl. Ten přijal Jozef Felixů na díl manželky své.
Pusté
Leta 1615 purgkmistra Jana Baňaře ten grunt s dovolením
p[ana] Tobiáše Purgkhrábka, úředníka na Strážnici, Klimek,
s[irotek] n[ebožtíka] Martina Bednáře, prodal se dvěma
roubanicemi Mikulášovi Šalpickému za summu hotových peněz 1 zl
7 ½ gr. A tak Mikuláš má ten grunt odevzdaný za volný,
svobodný a zaplacený. Rukojmě za stavení a opravu gruntu i
povinnosti panské a obecní Šimek Bednář.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Ozvoldt Šalpický
prodal grunt tento Janovi Bílýmu za hotových totiž 3 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání
povinností panských i obecních Ozvoldt Šalpický SRSN.
f 1252a
Letha 1628 za purgmista Pavla Radějovského Jan Bílý prodal
ten grunth Jírovi Rosovému za hotových 2 zl 15 gr. Odevzdán za
volný, svobodný a zaplacený. R[ukojmě] za opravu grunthu,
povinnosti panské i obecní Ozvald Šelpický.
Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky Daněk Štika
pojmouce sobě Kateřinu, po neb[ožtíku] Jírovi Rosovém zůstalou
vdovu, za manželku, ujal se grunthu svrchu psaného. Kterýž
jest jemu odevzdán za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za
opravu gr[untu] s povinnosti panské i obecní Vácslav Zdeněk a
Vácslav Srna S.R.S.a N.
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132 Grunth Jíry Častkovského

f 1261a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 115 Jíra vejš psaný koupil podsedek
s roubanicí od Kašpara Nedvěda za 18 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 3 zl
a ostatek od letha [15]92 dopláceti zůstává 15 zl, ty
pokládati má při Vánocích po 1 zl. Z těch 15 zl vejš psaných
předních peněz náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Martina Baňaře
10 zl a Kašparovi Nedvědovi též náleží na posledních penězích
5 zl.
Rukojmě Machaň Radů a Martin Kubů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Častkovský peněz purgkrechtních
1 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Jíra Častkovský za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Častkovský 1 zl.
Téhož letha koupil Jan Polický ten podsedek od Jíry Mola za
19 zl, závdanku dal tomu Molovi 2 zl a po 1 zl platiti mají.
Roční peníze za rok [15]96, jakž nahoře dotčeno, Polický
položil. Rukojmě Tomáš Kujů a Klimek Bednář S.R.S.N.
Jakož jest Jírovi Častkovskému na tom gruntě náleželo
vyplacenejch peněz 4 zl, týž jest Kašparovi Nedvědovi prodal.
f 1261b
Leta [15]97 grunt napřed psaný jest prodán Jírovi
Bánovský[mu] za summu 18 ½ zl 15 gr, závdanku položil hned při
odevzdávce s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Baňaře 1 zl, též
položil ročních peněz mimo ten závdanek 1 zl a ostatek platiti
má od leta [15]98 po 1 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i
p[ovinnosti] p[anské] Martin Bánovský a Martin Kubů S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jíra Bánovský za grunt svůj na s[irotky]
nebožtíka] Martina Bánovského jináč Baňaře 1 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Jíra Bánovský
prodal podsedek svůj Tobiášovi Martinovýmu za summu 18 zl,
závdanku jemu dal 1 zl a pustil mu zaplaceného 2 zl, ostatek
platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Adam Bošácký, Martin Kuby Němcovýho S.R.S.N.
Téhož leta za purg[mistra] ut s[upr]a položil Tobiáš
Martinů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Bánovského jináč Baňaře 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Tobiáš
Martinů na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Bánovského jináč
Baňaře 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Tobiáš
Martinů na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Baňaře 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Thobiáš
Martinů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Baňaře
15 gr.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Thobiáš
Martinů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Baňaře
ostatních 15 gr.
Více položil Kašparovi Nedvědovi za grunt 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Thobiáš
Martinů za g[runt] Kašparovi Nedvědovi 1 zl.
Pustý
Letha 1617 purgkmistr Jan Baňař a starší prodali ten grunt
Samuelovi knězovému za 4 zl bez závdanku, platiti má od letha
1620 po 15 gr. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Martin
Zálešák.
Pusté

______________________________________________________________
Kniha purkrechtní Velké nad Veličkou, Moravský zemský archiv
v Brně, fond C 17, inv. č. 370.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, duben – květen
2007.
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R e j s t r u m
pro snadnější vyhledání gruntuov
městečka Velikej na Závodí
a spravedlnosti lidské,
co komu na kderé[m] gruntě a po kom
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poznamenáno najdeš.
Stalo se leta Páně 1594
při spravování nových rejster.
Grunth
1 Jana Zdeňkova ..............................
2 Pavla Pavelky ..............................
3 Martina Škopového ..........................
4 Jana Kopřivovýho ...........................
5 Macka Tomášovýho ...........................
6 Thomka Klučového ...........................
7 Thomana Smolinského ........................
8 Vaňka Kopřivovýho ..........................
9 Jana Kvizínova .............................
10 Pavla Krčmového ............................
11 Martina Zvedinosového ......................
12 Ondry Juráčova .............................
13 Jana Supového ..............................
14 Filipa Šardy ...............................
15 Kašpara Nedvěda ............................
16 Martina Bednáře ............................
17 Martina Kubového ...........................
18 Jana Sečnového .............................
19 Vaňka Martina Duných .......................
20 Jana Valných ...............................
21 Jana Klecáně ...............................
22 Jíry Štěrbového ............................
23 Blahy Kmenta ...............................
24 Václava Vachúňa ............................
25 Jíry Juráčovýho ............................
26 Mikuláše Zdeňkového ........................
27 Petra Zdeňkového ...........................
28 Jíry Patajskýho ............................
29 Jana Ličky krejčího ........................
30 Jíry Hudce .................................
31 Jana Zvedinosova ...........................
32 Martina Valouchova .........................
33 Mikuláše Hoškového .........................
34 Mikuláše Srnového ..........................

List
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
101
111
121
131
141
151
161
171
181
191
201
211
221
231
241
251
261
271
281
291
301
311
321
331

2
35 Adama Hranického ........................... 341
36 Mikuláše Mokrých ........................... 351
37 Martina Šidláka ............................ 361

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Martina Porubských .........................
Jana Blahového .............................
Vaňka Duných ...............................
Jíry Ondry Jakšovýho .......................
Nebožt[íka] Vaňka Matoušový[ho] ............
Jana Vachúnového ...........................
Jana Mitáčkového ...........................
Nebožt[íka] Jana Peškového .................
Vaňka Jakšového ............................
Šimona Mozolových ..........................
Pavla Koláře ...............................
Jíry Baťového ..............................
Matěje Černých .............................
Jana Duných ................................
Nebožt[íka] Jana Petlechy zůstalý ..........
Matěje Dřímalovýho .........................
Martina Vítového ...........................
Jana Útulných ..............................
Jíry Hašašovýho ............................
Jana Peškového .............................
Tomáše Ležakujového ........................
Šimka Kramlavého ...........................
Vaňka Fňukalového ..........................
Martina Pavla Jakšového ....................
Daniele Třískalovýho .......................
Martina Havranového ........................
Martina Sanejtrníka ........................
Matouše Hanáčka ............................
Vávry Drahotouskýho ........................
Martina Hlahola ............................
Matěje Šiše ................................
Jana Války Baďourového .....................
Martina Mikového ...........................
Mikuláše Lučinova ..........................
Jana Ondrušového ...........................
Václava Barinusova .........................
Nebožt[íka] Vaňka Krávy ....................
Tomáše Srnového ............................
Jana Šlapáka ...............................
Jana Větrového .............................
Jana Skočovského ...........................
Matěje Motyčky .............................
Jakuba Poláka ..............................
Matěje Hudcového ...........................
Mikuláše Škutlového ........................
3
Jana Ondrušovýho druhý grunt ...............
Jana Jíry Havranového .....................
Pavla Větrového ...........................
Jana Nezdenskýho ..........................
Bartoně Pečka .............................
Vojtka Poláka .............................
Mikuláše Krčmového ........................

371
381
391
401
411
421
431
441
451
461
471
481
491
501
511
521
531
541
551
561
571
581
591
601
611
621
631
641
651
661
671
681
691
701
711
721
731
741
751
761
771
781
791
801
811
821
831
841
851
861
871
881

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Mikle Ohumy ...............................
Jíry Bobka ................................
Mikuláše Hlavatýho ........................
Jana Otužkového ...........................
Jana Hrazánka .............................
Jíry Víthova ..............................
Jíry Nezdenskýho ..........................
Kašpara Vymazila ..........................
Jíry Tkadlce ..............................
Jíry Jankového ............................
Šimka Ležakujového ........................
Jiříka Baňaře .............................
Matouše Masaře ............................
Mikuláše Folkového ........................
Jana Suhýho ...............................
Matěje Huňky ..............................
Mikuláše Rostovýho ........................
Jana Rostovýho ............................
Ondry Porubskýho ..........................
Jíry Tesaře ...............................
Jana Ličky Macijáka .......................
Václava Bednáře ...........................
Jana Znakhudy .............................
Jana Hulínskýho ...........................
Matěje Hafrového ..........................
Vaňka Ohuma ...............................
Jana Čepky ................................
Vávry Hafrového ...........................
Jana Matěje Hafrového .....................
Pavla Pastýře .............................
Jana Cigánka ..............................
Bartoše Hanákového ........................
Jakuba Bílého .............................
Jana Zigy .................................
Jíry Drusa ................................
Martina Krušpánkovýho .....................
Václava Vodislavského .....................
Vaňka Konečného ...........................
Mlejn Lukáše pod Dolní horou ..............
Mlejn Jana syna Tomáše Mezníka ............
Mlejn Václava Skýpala pod Omiznou .........
4

891
901
911
921
931
941
951
961
971
981
991
1001
1011
1021
1031
1041
1051
1061
1071
1081
1091
1101
1111
1121
1131
1141
1151
1161
1171
1181
1191
1201
1211
1221
1231
1241
1251
1261
1271
1281
1291
f 1a

N a

Z á v o d í

l i d é

u s e d l í

1 Grunth Jana Zdeňkova
Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 113 Jan vejš psaný koupil grunth s půl
lánem roli po ne[božtíku] Vaňkovi Zdeňkovi otci jeho pozůstalý
za summu 100 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha [15]93

peněz purkrechtních i s poraženým dílem svým vyplnil 59 zl
10 gr 1 den. A ještě do letha [15]94 dopláceti zůstává bratřím
a sestrám svým 40 zl 19 gr 6 den.
Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Jeho Mi[l]osti
Pánu i obci náležité Jan Tulajů, Šimek Mozolů, Jan Kopřivů,
Jíra Jež, Jíra Hudec a Macek Skúmalů R.S.N. Těch 40 zl 19 gr 6
den vejš psaných má od letha [15]94 při Vánocích pokládati po
4 zl.
Letha [15]94 položil Jan Zdeňků peněz ročních za grunth
4 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
f 1b
Letha [15]95 položil Jan Zdeňků peněz purgk[rechtních]
4 zl.
Letha [15]96 Jan Zdeňků položil za grunth 4 zl.
Letha [15]97 Jan Zdeňků položil za grunth svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Jan Zdeňků za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka, bratřím a sestrám svejm 4 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Zdeňků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka,
bratřím a sestrám svý[m] 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 1 zl 22
gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil Jan Zdeňků
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 4 zlů.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňkova 1 zl.
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Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Zdeňků za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Zdeňkova ostatních
peněz 27 gr 3 den.
A tak má gr[unt] zouplna a docela zaplacený.
Pusté (škrtnuto)
Nejni pusté
Letha 1661 dne 11. Martii za ouředníka pana Baltazara Vogle
a purgkmistra Jana Hroše Václav Zdeněk zdědíc po otci svém
Janovi Zdeňkovi grunth ut supra s polouláním roli zaplacený,
jsouc již věkem zešlý s jistou vůlí J.H.M. a náměstka jeho

z dotčeného grunthu a poloulání propuštěn jest a pustil jej
s týmž polouláním synu svému Martinovi Zdeňkovi na tento jistý
spuosob, aby jeho i matku do smrti aneb libosti jejich
vychovával a jim oběma spolu u sebe obydlí přál. Kterýžto se
jemu i s tím polouláním roli odevzdává a připisuje za volný a
svobodný, zouplna a docela zaplacený a žádnému v ničem
nezávadný. Rukojmě za opravu grunthu i povinnosti všelijaké
panské i obecní Martin Budínek a Pavel Měsíček SRSaNR.

6
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2 Grunth Pavla Pavelky
Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 104 Pavel vejš psaný koupil grunth z půl
lánem roli i se vším hospodářstvím, což se při témž gruntě
našlo a toho času k němu přináleželo, též s půl achtelem
vinohradu po n[ebožtíku] Vaňkovi Ocáskovi zůstalý za summu 120
zl.
Na kderýž jest do letha [15]91 vyplnil závdanku a peněz
purkrechtních i z poraženým dílem Mandy manželky své 62 zl
26 gr 4 den. A ještě dopláceti zůstává 57 zl 3 gr 3 den. Na to
jest letha [15]92 a letha [15]93 zadržal dvojích peněz ročních
8 zl. A tak mimo ty zadržalé dopláceti má při Vánocích od
letha [15]94 po 4 zl – 49 zl 3 gr 3 den.
Ta summa, kteráž se s téhož gruntu ještě dopláceti má,
náleží i s těmi 8 zl zadržalými osobám těmto:

Item Václavovi, synu n[ebožtíka] Vaňka Ratajovýho náleží
mimo to, což mu prve na díl jeho s poručení vrchnosti vydáno,
ještě
3 zl 12 gr 4 den.
A nápadníkom po n[ebožtíku] Vaňkovi Ocáskovi též náleží:
Item Markétě 25 zl 10 gr 3 den.
Item Zuzanně 28 zl 10 gr 3 den.
Rukojmě Martin Škopů, Ondra Juračů, Jan Supů, Thoman
Smolínský R.S.N.
f 11b
Letha [15]94 položil Pavel Pavelků za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl. Ty sou do sirotčí truhlice vloženy.
Item Václavovi, synu Vaňka Ratajovýho 3 zl 12 gr 4 den a
nápadníkom Vaňka Ocáska 17 gr 3 den.
Ty tři zl 12 gr 4 den sou vydány Václavovi, synu Vaňka
Ratajova. A tak tu nic více nemá.
A nápadnici Vaňka Ocáska Magetě dáno 17 gr 3 den.
Letha [15]95 Pavel Pavelků měl z gruntu svého Zuzaně napřed
psané vyplniti 28 zl 10 gr 3 den. Za takových 28 zl dal
Ondrovi Jiračovi muži Zuzaninému vinohrad v Dolní hoře, tak
jakž o tom v knihách horenskej[ch] v listu 242 položeno
najdeš, odvedl. A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích
dopláceti zůstává Margetě napřed psané 25 zl 3 gr 3 den.
Letha [15]95 položil Pavel Pavelků za grunth 2 zl. Ty sou
vydány nápadníkuom po Margetě vejš psané.
Letha [15]96 položil Pavelka nápadníku po Margetě za grunth
2 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Pavelků za grunt svůj nápadníkům
po Margetě 2 zl.
Leta 1598 položil Pavel Pavelků po Margetě ut s[upr]a
Janovi Supovi za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Pavel
Pavelků za grunt svůj nápadníkům po Margetě 2 zl.
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Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Pavel
Pavelků za grunt nápadníkom po Margetě 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Pavel
Pavelků za grunt nápadníkům Markytiným 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel
Pavelka za g[runt] 1 zl. Ty vzal Jan Pivko, nápadník Markytin.
f 12a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel
Pavelků za grunt 2 zl. Z toho vzal Jan Pivko 15 gr a Jan Supů
1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Pavel
Pavelka za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Janovi Pivkovi 1 zl a
Janovi Supovi 1 zl.
Pustý
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Šimon Pavelků ujal ten
pustý grunt, aby jej sobě stavěl a roboty i jiné povinnosti
z něho odbýval, jakž JM Pánu, tak i obecní. A cožkoli jiní
nápadníci na tom gruntě měli, to sou tomu Šimkovi pustili. A

tak Šimek bude míti grunt ten zouplna zaplacený.
Jest mu puštěna lhota do 3 let pořad zběhlých.
Pusté

8
f 21a
3 Grunth Martina Škopového
Ten Martin vejš psaný má grunth svůj se čtvrtí roli od
dávních leth již zaplacený.
Letha 1598 Martin Škopů podli kšaftu svého oddal ten grunt
ze čtvrtí roli Václavovi synu svýmu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu i povinnosti panské Martin Rabáček,
Jura Štěrba S.R.S.N.
A tak grunt svůj zaplatcený má.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Pavel, syn
n[ebožtíka] Václava Slováčkového, ujal tento grunt, aby z něho
roboty, platy a jiné povinnosti panské odbýval. Odevzdán jemu
za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pivků a Mikuláš Zvedinos
S.R.S.a N.
Pusté
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového týž purgkmistr
a ouřad prodali ten grunt ze čtvrtí roli požár pustý Janovi
Zálešákovi za 16 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní odbejvání

Pavel Šebesta, Jíra Moňků SRSN.
Pusté
f 21b

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Martinovi
Jadrnému za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu
náležeti bude po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě Jan
Pivků a Martin Žitný S.R.S.N.

Letha Páně 1651 za purgkmistra Válkova ujal grunt se čtvrt
roli Jan Šitnej po Martina Jadrného za summu 12 zlm, platiti
má po vyjití 3 leth po 1 zlm komu náležeti bude až do vyplnění
summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti J.H.M. i obecní Martina Drahoše a Mikuláše Sekerka
S.R.S.a N.R.
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4 Grunth Jana Kopřivového

f 31a

Ten Jan výš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu
kněh starých prostředních purgkrechtních v listu 143
zaplacený.
Letha [15]96 ten grunth jest prodán po n[ebožtíku] Janovi
Kopřivovi ze čtvrtí roli Mikolášovi Pecnovi za summu 70 zl.
Závdanku položil Mikoláš Pecnů, kteréž za života svého přijal
Jan Kopřivů, 5 zl a platiti jej má od nahoře psaného letha
takto:
Letha [15]96 položil Mikoláš Pecnů roční peníze 2 zl a
ostatek platiti má od letha [15]97 po 3 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan
Kvizín, Tomáš Kujů, Mikoláš Sekerka S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Mikoláš Pecen za grunt svůj 3 zl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Pecen za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Kopřivy 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Pecen za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy
3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Pecen za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 1 zl
15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Pecen za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 1 zl

15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Pecen za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 1 zl
15 gr.
f 31b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Pecen za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Mikuláš Pecen
prodal grunth ze čtvrtí roli a jiným příslušenstvím Václavovi
Jíry Šidlákového za summu 96 zl. Závdanku jemu dal 10 zl,
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za
volný [a] svobodný. Rukojmě Jan Zdeňků, Adam Bošáckých, Martin
Miklů, Jíra Barvínek, Jan Stravů S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Václav
Jíry Šidlákova za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Kopřivy 4 zl. Z toho dáno Mikulášovi Pecnovi 1 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav
Jíry Šidláka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy
3 zl.
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Jakož náleželo Mikulášovi Pecnovi vyplacených peněz na tom
gruntě 38 zl 15 gr, ty peníze prodal Václavovi Šidlákovému za
hotových 4 zl 7 gr. A tak nebude povinen platiti nežli od
letha 1609 po 3 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Jíry Šidláka za grunt 3 zl. Ty přijal B[ratr] Jan Ejvan podle
skoupení od Václava, s[irotka] n[ebožtíka] Jana Kopřivy. Ještě
jemu bude zuostávati 24 zl 14 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Jíry
Šidláka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kopřivy
2 zl. Ty přijali hospodáři zboru velického.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Jíry
Šidláka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jan Kopřivy 4 zl.
Ty přijali hospodáři zboru velického.
Letha a za purgkmistra Jíry Žilka položil Václav Jíry
Šidláka za g[runt] B[ratru] Janovi Ejvanovi ročních peněz
4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Jíry
Šidlákového položil za gr[unt] B[ratru] Janovi ut s[upr]a
6 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Jíry
Šidlákového položil za grunt B[ratru] Janovi ut s[upr]a 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Jíry
Šidlákového položil za grunt B[ratru] Janovi Ejvanovi 2 zl.
Pusté
f 32a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a

ouřad velickej prodali sou grunt pustý Jírovi Moňkovému za 16
zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za
placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání
Mikoláš Zvedinosů, Jíra Čejků SRSN.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt se čtvrtí roli Martinovi Žitnému za
summu 12 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu
za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Pivků a
Jan Kolář SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Martin
Žitný k obci velický 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláše Blanařového Martin Žitný
k obci velický položil 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin Žitný
k obci velickej položil 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Martin Žitnej
k obci velickej položil 15 gr.
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Martin Žitnej
položil peněz ročních k obci velickej 15 gr.
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Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Martin Žitný zemřel a po sobě dcerku
zanechal, Matěj Zhřešil pojmouc ji sobě za manželku takový
grunt ze čtvrtí roli ujal za 12 zl bez závdanku, platiti má
každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Adam
Masař a Adam Němec SRSN.
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f 41a
5 Grunth Macka Tomášového
Ten svrchu psaný Matěj má grunth svůj podle zápisu kněh
starých purkrechtních v listu 126 učiněného od dávních leth
zouplna zaplacený.
Letha 1607 za purgk[mistra] Daniela Třískala prodán grunt
ze štvrtí roli, ze 3 konimi, z vozem, pluhem, železy, z bránú,
z jednú krávú Matyášovi, synu Macka Tomášového (a přidáno jemu
pateré honce osetí ozemného, 4 honce štvrtně) za summu 90 zl.
Závdanku dal 12 zl a o svatej Trojici 2 zl a srazil sobě dílu
svého, což jemu po otci jeho 21 zl náleželo, zůstává dopláceti
63 zl placením při každých Vánocích od letha 1608 po 3 zl.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Švehla, Jíra
Okénků, Mikuláš Krčma S.R.S.A.N.
Téhož letha za purg[mistra] ut s[upr]a položil Matyáš Macka
Tomáškového závdanku za grunt všech 6 zl. Z toho dáno Vaškovi
Šavarovi na díl Anny manželky jeho 2 zl a na sirotky do
truhlice dáno 4 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového purgkmistr a
starší velicští prodali grunt ze čtvrtí roli po Mathyášovi
Macka Tomášova zuostalý za summu Václavovi Kašovýmu 90 zl.
Závdanku dal 6 zl, z toho dáno za dluh Mathyáše svrchu psaného
2 zl a k ruce Jeho Mi[l]osti Páně po Mathyášove Macka
Tomášového pro jeho zlé chování vyzdviženo 4 zl. Ostatek
platiti má od letha 1608 po
3 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě Pavel Dritů, Jura Folků S.R.S.A.N., též Jan
Nemrava.
f 41b
Jakož náleželo Mathyášovi Macka Tomáškového na tomto gruntě
posledních peněz 21 zl, ty náleží k ruce Jeho Mi[l]osti Páně
pro neřádné chování téhož Mathyáše ut s[upr]a.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav
Kašů za grunt 2 zl. Ty přijal Vašek Šavarů na díl Anny ženy
své.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Kašů za grunt 2 zl. Ty přijal Václav Šavarů na díl Anny ženy
své.
Jakož náleželo Václavovi Kašovi dílu Běty manželky jeho,
dcery neb[ožtíka] Macka Tomášového summy 21 zl, ty sobě na
gruntě srazí a za položené jich jemu se vypisují. A tak nebude
povinen platiti od letha 1610 nežli po 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Kašů
za g[runt] 1 zl. Ten přijal Václav Šavarů na díl Anny ženy
své.
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Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového Vašek Kašů
prodal zase grunt svůj ze čt[vrtí] roli, jedním koněm, vozem
okovaným, pluh s železy, 2 kopy žita a 1 kopu ovsa, též
sáněmi, vrchami zadními Mikulášovi Pecnovi za summu 100 zl.
Závdanku jemu dal
6 zl a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Šidláků a Daniel Baťů
a Martin Kulhánek S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky od Mikuláše Pecna
přijato za grunt trojích peněz 7 zl. Z toho přijal Václav
Šavarů na díl Anny manželky své 4 zl, Václavovi Kašovi 1 zl,
Jeho [Milosti] Pánu po Matyášovi 1 zl a do truhlice sirotčí
vložen 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Pecen pustil
ten grunt Jakubovi Ondřejovému zeti svému, aby jej doplatil
tomu, komuž náleží podle register.
Téhož leta za téhož purgkmistra Jakub Ondřejů položil za
ten grunt peněz ročních na místě Mikuláše Pecna 3 zl. Z toho
dáno Václavovi Šavarovi 22 gr na díl manžel[ky], Václavovi
Kašovi
22 gr, do truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje
Tomášového
22 gr a na JM Pána vzato 22 gr.
Václav Kaša prodal dílu svého na tom gruntě obci velické
34 zl za hotových 5 zl 15 gr, ty budou bráti na místě jeho. A
tak on tu nic více nemá.
f 42a
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Ondřejů položil
za grunt peněz ročních za 2 leta 6 zl. Z toho dáno Václavovi
Šavarovi 1 zl 15 gr, do truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje
Tomášové[ho] 1 zl 15 gr, k ruce JM Páně vzato 1 zl 15 gr a
obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jakub Ondřejů
položil za grunt peněz ročních 3 zl. Z toho dáno Václavovi
Šavarovi 22 gr, do truhlice s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje
Tomášového 22 gr, k ruce JM Páně vzato 22 gr a obci velické
též dáno 22 gr.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jakub
Ondřejů prodal zase grunt tento Janovi Mitáčkovi za summu 100
zl. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti jej má po 3 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání
povinností panských i obecních Mikuláš Zvedinosů, Jan Kuchyňka
a Martin Baňař S.R.S.a N.
A cožkoliv Jakub Ondřejů na tom gruntě zaplaceného jměl, to
všecko Janovi Mitáčkovi pustil.
Pusté
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6 Grunth Thomka Klučového

f 51a

Letha Páně 1579 v pondělí po s[va]té Luciji podle zápisu
kněh starých purkrechtních v listu 210 Thomek vejš psaný
koupil grunth se čtvrtí roli od Jiříka Dubnickýho za summu
80 zl.
Na kderýž jest od výš psaného letha až do letha 1584
závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 32 zl. A ještě mimo ty
vyplněné peníze dopláceti zůstává od letha [15]85 při Vánocích
po 4 zl – 48 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item Markovi Tvrdoňovému do Velké Vrbky 30 zl 18 gr. Ty se
jemu předně vyplniti mají.
Item Martinovi, synu n[ebožtíka] Vaňka Drabíkového, což mu
Anka mateř jeho dobrovolně na témž gruntě pustila, též náleží
17 zl 12 gr.
Rukojmě Valka Baďourů, Jan Kože, Jan Karas a Martin Řičice
R.S.N.
Letha [15]94 při posudku Marek Tvrdoňů se přiznal, že od
Tomka Klučového [v] předešlých letech za ten grunth přijal 8
zl.
Letha [15]95 položil Tomek Klučových za grunth 4 zl. Ty
přijal Marek Tvrdoňů do Vrbky. Není nic položeno.
Zůstává pusté

f 51b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Martin Vaňka
Drabíkového ujal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, kterýž pustý
byl, v summě 40 zl. Z toho sobě srazil, což jemu na tom gruntě
náleželo, jakž napřed o tom doloženo jest, 17 zl 12 gr. A tak
zůstává dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do
Vrbky 22 zl 18 gr, placením od letha 1604 po 4 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Barvínek, Jan Havranů, Jan
Moňků, Jíra Buchta S.R.S.a N.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin
Vaňka Drabíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka
Tvrdoňového 2 zl.

Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jíra Okénko
přiženíce se k manželce n[ebožtíka] Vaňka Drabíkového prodal
tento grunt za summu, což na něm dopláceti jest, totiž 20 zl
18 gr Jírovi Jankové[mu] bez závdanku, placení počna letha
1615 po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
placení a opravu gruntu Martin Hlávků a Mikuláš Pecen S.R.S.a
N.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Janků
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 2
zl. Ty jsou vydané do Vrbky.
Pusté
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f 61a
7 Grunth Thomana Smolínského
Letha Páně 1586 v pondělí před s[vatý]m Jiřím podle
regimentu [15]85 za purgmistra Mikuláše Gregorového učiněného
Thoman vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli i jiným se
vším hospodářstvím k témuž gruntu náležitým za summu 150 zl.
Na kderémž jest sobě dílu Dorothy manželky své místo
závdanku srazil a mimo to peněz purkrechtních do letha [15]93
vyplnil
74 zl 21 gr 2 den. A tak ještě za ten grunth
dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 75 zl 8 gr 5
den. Ta summa náleží Václavovi a Zuzanně, si[rotkům]
ne[božtíka] Jana Čejky. Na kderúž jest jim do letha [15]93
zadržel 2 zl 15 gr.
Rukojmě Vaněk Matoušů, Šimek Mozolů, Jan Pešků, Kuba
Michalů, Vaněk Kopřivů, Martin Škopů, Pavel Krčma a Filip
Šarda R.S.N.
Letha 1594 položil Toman Smolínský za grunth svůj peněz
purgkrechtních 5 zl.
Letha [15]95 položil Toman Smolínský za grunth 5 zl.
Letha [15]96 položil Toman Smolínský za grunth 5 zl.
Letha [15]97 položil Toman Smolínský za grunt svůj 5 zl.
Leta 1598 položil Toman Smolinský za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 5 zl.
f 61b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Toman
Smolínský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky
5 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Toman
Smolínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt
s půl lánem roli, se 3 koňmi, s polovicí osetí ozimého na díle
a 2 lesy, s vozem, pluhem s železy, bránou a jiným k tomu
příslušenstvím i z loukou zastavenou do Velké Vrbky Janovi
Kuchyňkovi za summu 150 zl. Závdanku položil hotových 10 zl,
ostatek platiti má od letha 1602 po 5 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Mikuláš Srnů, Mikuláš Škutlů, Jan Zdeňků,
Jan Mitáček, Jan Pikna S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka]
Jana Čejky 42 zl 8 gr 5 den, s[irotkům] n[ebožtíka] Tomana

Smolínského 97 zl 21 gr 2 den.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jan Kuchyňka
prodal g[runt] svůj s půl lánem roli, se 2 koňmi, s polovicí
všeho osetí, s vozem, pluhem, bránou a jiným k tomu
příslušenstvím i s loukou na Opatovsku Ondrovi Mathoušovýmu za
summu 150 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od
letha ut s[upr]a po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě ti, kteříž byli za Jana Kuchyňku S.R.S.A N.
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Téhož letha za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra
Mathoušů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 2 zl
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Ondra
Matoušů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Ondra
Mathoušů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 5 zl.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala prodán grunt
z půl lánem roli, ze 2 konimi, z vozem, pluhem i s vším osetím
pozůstalý po n[ebožtíku] Ondrovi Matúšovým Pavlovi Pivkovi za
150 zl bez závdanku, platiti má každý rok při Vánocích po
5 zl. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě Michal Pivků,
Jíra Košťálů, Jíra Hašaša, Jíra Moňků S.R.S.A.N.
Pavel Pivků srazil sobě dílu po Kateřině man[želce] svý,
což na tom gruntě zaplaceného bylo 21 zl 15 gr.
f 62a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel
Pivko za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 2 zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel
Pivko za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 5 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Pivko
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Čejky 5 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Pivko za
grunt štverých peněz 20 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Čejky posledních peněz, které přijala Dorotha
18 zl 8 gr
5 den, a na sirotky n[ebožtíka] Thomana
Smolínského 1 zl 21 gr
2 den.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Pivko
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Thomana Smolínského
5 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Pivko položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Thomana Smolínského za 2 leta
10 zl.
Jakož jest náleželo Margetě, s[irotku] n[ebožtíka] Tomana
Smolínského, na tomto gruntě k dobírání 81 zl, ty jest prodala
Pavlovi Pivkovi za hotových 20 zl. A tak ta Margeta tu již nic
více nemá a Pavel Pivko má grunt zaplacený.
Letha 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti Pavla
Pivkového prodán jest grunt tento Janovi synu jeho na místě
jiných nápadníkův za summu 70 zl. Místo závdanku porazil sobě

na tom gruntě díl, což jemu po otci přišel, totiž 35 zl, a
ostatek platiti jej má po 3 zl. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Martin Hanáček a Jan, syn Martina Baňaře, též Jura
Sekerka S.R.S.a N.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pivků položil za
grunt 1 zl. Ty přijal Jan Baňařů po Anně manželce své.
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Leta 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Pivků položil za
grunth Janovi Baňařovému 1 zl.
Leta 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Pivků položil za
gr[unt] Janovi Baňařovému 2 zl.
f 62b
Letha 1631 za purgmistra Jiříka Machule Jan Pivků položil
za gr[unt] Janovi Baňařovému 1 zl.
Letha 1632 za purgmistra Václava Pivky Jan Pivků položil za
grunth Janovi Baňařovému 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Pivků položil
za grunt Janovi ut s[upr]a 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Pivků položil
za gr[unt] a ty peníze jsou přijaty do důchodův JHM po
Baňařovi
1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan Pivka
za gr[unt], ty přijal Jan Baňař 1 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jan Pivka položil
za grunt ročních peněz 15 gr. Ten přijal Jan Baňař.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Baňařů
co ještě na tomž gruntě, totiž 25 zlm 15 gr, dobírati jměl,
takové peníze prodal on Janovi Pivkovi za jednu jalovici. A
tak tenž Baňař nic více na tomž gr[untě] nemá, nýbrž docela a
zúplna zaplacený jest.
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8 Grunth Vaňka Kopřivového

f 71a

Letha Páně 1584 podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 30 Vaněk Kopřiva koupil jest grunth se
čtvrtí roli od Jana Valného za 65 zl.
Na kderúžto summu do letha [15]94 vyplnil 57 zl 15 gr a
ještě dopláceti zůstává od letha [15]95 při Vánocích 7 zl
15 gr. Ta summa náleží sirotkům n[ebožtíka] Jana Holenky, jakž
v knihách sirotčích starých šířeji zapsáno jest.
Rukojmě Vaněk Lysý, Víclav Pecnů, Jan Čejků, Jan Ovčáků,
Pavel Kopřivů a Vaněk Matoušů.
Letha [15]95 při Vánocích položil peněz ročních Vaněk
svrchu psaný 4 zl. Složeny do truhlice sirotčí na sirotky
svrchu psané.
Letha [15]96 položil Vaněk Kopřivů ostatní peníze za grunth
3 zl. A tak má zaplacený.
Letha 1606 za purgkmistra Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, pozůstalý po
neb[ožtíku] Vaňkovi Kopřivovi, Mikulášovi Škrobenýmu, Jírovi
Šimkovýmu, Mikulášovi Janíčkovýmu, Janovi Žilkovi, hospodářům
zboru velického, za summu 40 zl bez závdanku, platiti mají při
každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Kvizín, Martin Bánovský S.R.S.A N.
f 71b
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky tento grunt jsouce od
ouřadu velického hospodářům zborním za summu 40 zl prodán, i
poněvadž za něj neplatili ani nevěřili, takový grunt jest zase
od ouřadu velického s tím vším k němu od starodávna
příslušenstvím Janovi Kopřivnickému za 40 zl [prodán] bez
závdanku, platiti má od letha 1617 po 2 zl. Odevzdán mu za
volný a svobodný. Rukojmě za opravu, stavení a jiné povinnosti
všelijaké Martin Kulhánek, Mikuláš Zvedinosů SRSAN.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Kopřivnický
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Kopřivového 4
zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Kopřivnický
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Kopřivové[ho]
2 zl.
Pusté
Letha Páně 1640 za purgkmistra Jíry Machule a starších jeho
jest tento gr[unt] zaprodán ze čtvrt roli požár Janovi
Pelikánovi za summu 15 zl, placení po vyjití tří leth po 1 zl
komuž náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení, opravu gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní
Jura Hroš a Jíra Chmel SRSaN.
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Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera zejdouce Jan
Pelikán z toho svrchu psaného gruntu, prodali jsou purgkmistr
a starší měst[ečka] Velikej týž grunth Martinovi Zdeňkovi za
summu 15 zl, placení po vyjití tří leth po 1 zl komu náležeti
bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmové za placení a
povinnosti J.H.M. i obecní Mikuláš Blanař, Pavel Rabáček
SRSaN.
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f 81a

9 Grunth Jana Kvizína
Letha Páně 1587 v pátek před památkou s[vatéh]o Matěje
podle regimentu letha [15]86 a letha [15]87 za purgkmistra
Martina Kštice učiněného Jan vejš psaný koupil grunth ze
čtvrtí roli i jiným hospodářstvím, což toho času k témuž
gruntu náleželo, za summu 64 zl.
Na kderýž jest peněz purgkrechtních i z poraženým dílem
Kateřiny manželky své vyplnil podle oučtu s ním učiněného
62 zl 3 gr 5 den. A tak ještě Mikulášovi, s[irotku]
n[ebožtíka] Jana Ocáskovýho, letha [15]94 při Vánocích za
grunt dopláceti zůstává 1 zl 26 gr 1 den.
A když je vyplní, bude míti grunth svůj zaplacený.
Jakož jest ještě z gruntu svrchu psaného náleželo
Mikulášovi n[ebožtíka] Jana Ocáskového 1 zl 26 gr 1 den, za
takové peníze odkázal Jan Kvizín témuž sirotku na gruntě Jíry
Karasového 5 zl, jakž se zápisem register sirot[čích] při témž
statku spravíš. A tak má grunth zaplacenej.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala Jan Kvizín
prodal grunt ze čtvrtí roli Danielovi Třískalovi za hotových
20 zl. A tak jej má zaplacený.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Daniel Třískal
prodal zase ten ut s[upra] grunt ze čtvrtí roli Jírovi
Rosovému za summu 20 zl. Na to jemu dal při odevzdávce 10 zl a
při Vánocích letha 1609 dáti má 10 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukoj[mě] Jíra Trnka, Jan Ševců, Martin Žádalů
S.R.S.A.N.
f 81b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Rosů
za grunt Danielovi Třískalovi ostatních 10 zl. A tak má ten
grunt zouplna zaplacený.
Pusté
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového svrchu psanej
grunt ujal Daniel Šťuka přijdouc jemu nápadem po Kateřině
manželce jeho a má ho zaplacenej sobě odevzdanej. Rukojmě za
všelijaké povinnosti panské [a] obecní Václav Srnů, Pavel
Měsíček SRSN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Martin Kelecký
pojavši Kateřinu, pozůstalú vdovu po n[ebožtíku] Danielovi
Šťukovi, sobě za manželku, tehdy jemu nápadem ten grunt ze
čtvrtí roli přišel. Odevzdán jemu za volný, svobodný a docela
zaplacený. R[ukojmě] Pavel Měsíček a Václav Srnů SRSaN.
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Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka Kateřina, vdova
pozůstalá po neb[ožtíku] Martinovi Keleckým, prodala zase ten
grundt ze štvrtí roli Václavovi Kovářovi za summu 26 zlm.

Závdanku dal 2 zl, ty přijala Kateřina Kelecká, placení
každoročně po 1 zlm. Odevzdán za volné. Rukojmí za povinnosti
panské i obecní Jan Pivků, Mikuláš Sekerka SRSN.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt
Mikuláš Sekerka ze štvrt roli od Václava Kováře za summu
26 zlm, platiti se má ročně komu náležeti bude po 1 zlm.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a
obecní Jura Sekerka a Václav Procháska S.R.S.a N.R.
Ty nahoře psané a odepsané 2 zlm jemu pouští Mikuláši
Sekerkovi.
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10 Grunth Pavla Krčmového

f 91a

Letha 1590 v neděli první adventní Pavel vejš psaný koupil
grunth se čtvrtí roli podle zápisu knih starých purkrechtních
prostředních v listu 78 za summu 55 zl.
Na kderýž jest peněz ročních do letha [15]93 vyplnil 2 zl
15 gr a zadržel do téhož letha 5 zl. A mimo ty zadržalé ještě

dopláceti zůstává 47 zl 15 gr. Ta summa všecka i s těmi
zadržalými 5 zl náleží obci velickej. Pokládati jim má, což
dopláceti zůstává, od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl až do
vyplnění summy vejš psanej.
Rukojmě Jan Zdeňků, Jan Supů a Martin Zvedinosů R.S.N.
Letha [15]94 položil Pavel Krčmových za grunth svůj peněz
purgkrechtních obci velické 3 zl.
Letha [15]95 položil Pavel Krčmových za grunth peněz
purgkrecht[ních] obci městské 3 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Krčmů za grunth obci velické
3 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Krčmů za grunt svůj obci velické
3 zl.
Letha 1598 položil Pavel Krčma za grunt svůj obci velické
3 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Pavel
Krčma za grunt svůj obci velické 3 zl.
f 91b
Letha 1600 a 1601 za purgmistra Martina Šidláka a Daniele
Třískala položil Pavel Krčma za gr[unt] dvojích peněz obci
vel[ické] 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel
Krčma za g[runt] obci velické 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel
Krčma za grunt obci velické 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Pavel
Krčma za g[runt] obci velické 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel
Krčma za grunt obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel
Krčma za grunt obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Krčma
za g[runt] obci velické 1 zl.
Letha 1611 za purgkmistra Mikuláše Šidláka položil za
g[runt] Pavel Krčma obci velické 1 zl.
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Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Krčma prodal
grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Tesaři za summu 40 zl.
Závdanku dal jemu 2 zl a platiti jej má rok po roku po 3 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu
gruntu Marek Pokorný, Mikuláš Škrobený a Mikuláš Janů S.R.S.a
N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Tesař
za dvě letha obci velické 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Tesař
položil obci velické za grunt 3 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Tesař položil

za grunt obci velické 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Tesař
položil za grunt obci velické 3 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti
Mikuláše Tesaře prodán jest grunt tento požár Jakubovi
Baňařovi za summu 24 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a
odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Zvedinosů a
Mikuláš Santal S.R.S.a N.
Pusté
f 92a
Letha 1628 po ujití z grunthův panských Jakuba Baňařa
purgmistr a starší prodali ten grunth Jírovi Machulovi za
12 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zl. Rukojmě
Jan Kuchyňka, Jíra Sekerka S.R.S.N.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jíra Machula položil
za ten grunth k obci velické 1 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule týž Jiřík Machule
položil za grunth obci velické 1 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule týž Jiřík Machule
položil za gr[unt] obci velicské 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jiřík Machule
položil za grunth obci velicské 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového prodali týž
grunt požár Dobiášovi Žitnému za summu 12 zl a co na něm Jiřík
Machule zaplaceného jměl, to jest 4 zl, ty jemu ctí a darem
daroval. A tak dopláíceti na témž gruntě povinen bude komu
náležeti budou
8 zl, platiti ročně po 1 zl. Odevzdán za
volný. Rukojmě na doplacení gruntu, povinnosti panské [a]
obecní Václav Pivků, Mikuláš Rabáček SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Thobiáš
Žitnej k obci velický 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položila vdova,
pozůstalá po n[ebožtíku] Thobiášovi Žitným k obci velickej
15 gr.
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11 Grunth Martina Zvedinosového
Ten Martin vejš psaný podle zápisu kněh starých
purkrechtních v listu 194 majíc grunth svůj za summu 41 zl
15 gr ukoupený vyplnil za něj do letha [15]93 peněz
purkrechtních i z poraženým dílem svým 37 zl 10 gr 2 den. A
ještě za něj letha [15]9 při Vánocích dopláceti zůstává
Dorotě, Mandě a Kači sestrám svým 4 zl 4 gr 4 den.
Rukojmě Matěj Kozub, Jan Hašaša, Šimek Mozolů, Jan Kopřivů
a Jan Holenka R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Zvedinosů ostatních peněz za
grunth nápadníkům vejš psaným 4 zl 4 gr 4 den. A tak grunth
svůj zouplna zaplacenej má.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka prodán grunt ze
čtvrtí roli, zůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Zvedinosovi,
Janovi Zvedinosovu bratru jeho za summu 30 zl bez závdanku,
platiti má od letha [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Santal, Jan Hanáček, Martin Petlejchů
S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Zvedinos za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Zvedinosového 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Zvedinos za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Zvedinosového 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Zvedinos za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Zvedinosového 1 zl.
f 101b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Zvedinos za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zvedinosa
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Zvedinos za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zvedinosa
2 zl.
Jan Zvedinos sráží sobě na gruntě svém nápadu po sirotcích
n[ebožtíka] Martina Zvedinosa, zemřelých strejcích svých, což
jim dopláceti zuostával 20 zl. A tak má g[runt] zaplacený.
Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala prodán grunt,
pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Zvedinosovi, Jírovi Šimkovi za
summu 30 zl. Z toho sobě srazil na díl Salomeny manželky své
23 zl 20 gr, zůstane dopláceti 6 zl 10 gr, placením od letha
1607 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš
Švejský, Pavel Vítů S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zvedinosa 1 zl.
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Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Šimků za
rok [1]609 a [1]610 za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Zvedinosa dvojích peněz 1 zl 15 gr.
Pusté
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky prodali týž
purgkmistr a ouřad velicskej g[runt] svrchu psanej Mikulášovi
Zdeňkovi za
2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti panské a obecní Mikuláš Zvedinosů, Mikuláš Blanař
SRSN.
Pusté
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za

f 102a

purgkmistra Jana Pivky prodali ten grunt po Mikulášovi
Zvedinosovi Adamovi Masaři ze čtvrtí roli za 15 zl bez
závdanku, platiti má každoročně sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše
Zvedinosa po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za
placení povinnosti panské i obecní Pavel Měsíček a Martin
Větrů SRSN.

26
12 Grunt Ondry Juračova

f 111a

Ten Ondra výš psaný podle zápisu kněh starých purkrechtních
v listu 193 majíc grunth svůj za 41 zl 15 gr ukoupený vyplnil
na něj do letha [15]93 peněz purkrechtních i s tím, což
n[ebožtík] Jan Jurač otec jeho za živobytí svého vyplatil, 39
zl. A ještě za něj do letha [15]94 při Vánocích dopláceti
zůstává nápadníkům po nebožt[íku] Thomášovi Zvedinosovi
zůstalým 2 zl 15 gr.
Rukojmě Kuba Hedbávný, Vaněk Ocásků, Lukáš Supů a Vaněk
Zdeněk R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Ondry Juračového za grunth 2 zl 15
gr. Odvedeny do truhlice sirotčí.
A již ten grunth má zúplna zaplacenej.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala podle rozdílu
statku n[ebožtíka] Ondry Juračového Zuzanna, vdova po něm

zůstalá, koupila grunt ze čtvrtí roli a s půl achtelem
vinohradu v Dolní hoře za summu 104 zl. Z toho sobě srazila
dílu svého 18 zl 5 gr a dluhův lidem zplatila 13 zl 2 gr. A
tak zůstává mimo to dopláceti samým sirot[kům] a pastorku 72
zl 22 gr placením od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Ruk[ojmě] Vaněk Kopřivů, Jan Kvizín, Martin Hrubý,
Jíra Holenka, Pavel Tomášů, Beneš Holý S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položila Zuzanna
Juračová za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položila
Zuzanna Juračová za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry
Juračového
2 zl.
f 111b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Zuzana
Juračová prodala grunth se čtvrtí roli, se 3 koňmi, s vozem,
pluhem, železy a jiným hospodářstvím Janovi synu svému za
summu 160 zl bez závdanku, placením od letha 1604 po 2 zl.
Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Vaněk Kopřivů, Jan
Zvedinosů, Mikuláš Janíčků S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] položil Jan Jurač za g[runt]
na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jurače 2 zl.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem,
bránou i ze vším ozimým osetím, zůstalý po neb[ožtíku] Janovi
Juračovým, Janovi Mitáčkovi za summu 80 zl. Závdanku dal 10
zl, z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ondry Juračového
6 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jurače 4 zl, ostatek
platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Pavel Kolář, Pavel Tomášů, Mikuláš Mokrých,
Jan Jakšů S.R.S.A N.
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Na tom gruntě náleží těmto:
Pavlovi n[ebožtíka] Ondry Juračového 35 zl.
Václavovi bratru jeho též 35 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Mitáčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 2
zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Mitáčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 3
zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Mitáčků
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračovýho 3 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položilJan Mitáčků
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 6 zl.
f 112a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Mitáčků
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového 3
zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Mitáčků položil za

grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračového za 2 leta 5
zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Mitáčků
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Juračové[ho]
3 zl.
Pusté

28
f 121a
13 Grunth Jana Supového
Ten Jan vejš psaný drží grunth ze čtvrtí roli a
z vinohradem po n[ebožtíku] Lukášovi otci jeho zůstalý v 54
zl.
Na kderýž jest podle dobrovolného mezi nimi uvolení a
smlouvy učiněné Dorotě sestře své místo hotových peněz
vinohrad v Dolní hoře v 17 zl dal. A díl svůj 27 zl sobě na
témž gruntě srazil, což obojího učiní 44 zl. A tak ještě
Dorotě sestře své dopláceti zůstává od letha [15]94 při
Vánocích po 2 zl – 10 zl.
Rukojmě Jan Kvizín, Filip Šarda R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Supů peněz ročních za grunth i
s tím, což jemu oráním roli odbyl, učiní obojího 3 zl. Ty
přijal Jan, muž Doroty svrchu psané.
Letha [15]95 položil Jan Sup Dorotě sestře své 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Sup Dorotě sestře své 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Sup Dorotě sestře své 2 zl.

Leta 1598 položil Jan Sup Dorotě sestře své za grunt
ostatních peněz 1 zl.
A tak grunt svůj doplatil

f 121b
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Sup prodal
podsedek ze čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím
Martinovi Kulhánkovi za summu 40 zl bez závdanku, platiti má
při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Krčmů, Jan Kožišník S.R.S.A N.
Jakož Dorota Smolínská závdanku za tenž grunt nemajíc jeho
odevzdaného, Janovi Supovi položila 2 zl, pouští Martinovi
Kulhánkovi zeti svému.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin
Kulhánek za grunt Janovi Supovi 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin
Kulhánek za grunt Janovi Supovi 2 zl.
Jakož náleželo ještě dopláceti Janovi Supovi na tom
gr[untě] 35 zl, takové peníze prodal Martinovi Kulhánkovi za 4
vědra vína a za hotový 1 zl.
A tak týž gr[unt] Martin Kulhánek zouplna a docela
zaplacený má.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Martin Kulhánek prodal
grunt svůj ze čt[vrtí] roli Mikulášovi Janové[mu] za summu
40 zl. Závdanku jemu dal 4 zl a platiti má rok po roku po 2
zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Švehla
a Martin Kulhánek S.R.S.a N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Janů
položil za grunt Martinovi Kulhánkovi 2 zl.
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Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Janů prodal
grunt ze čtvrtí roli Janovi Kopečnému za tu summu, coýž jest
na něm dopláceti, totiž 34 zl bez závdanku, platiti má po 2
zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláíš
Zvedinosů a Martin Kulhánek SRSAN.
Téhož letha Jan Kopečný položil za grunt Martinovi
Kulhán[kovi] 4 zl.
f 122a
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Kopečný
prodal ten grunt ze čtvrtí roli Václavovi Šavarovi za 40 zl
bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný
a svobodný. Rukojmě Jíra Moňků a Jíra Sekerka SRSaN.
A což jest Jan Kopečný na tom gr[untě] měl zaplaceného, to
jest všeckno Václavovi Šavarovi pustil. A tak Jan Kopečný tu
nic nemá.
Téhož letha Václav Šavara položil za ten grunt Martinovi
Kulhánkovi ročních 2 zl.
Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli po
neb[ožtíku] Václavovi Šavarovi synu téhož neboštíka Václavovi
Šavarovi za 4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží.
[Rukojmě] Pavel Měsíček a Mikuláš Krupice S.R.S.N. Placení po
1 zl.
Pustý
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f 131a
14 Grunth Filipa Šardy
Ten Filip vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli po
n[ebožtíku] Mikulášovi Sečanským zůstalý podle zápisu kněh
starých prostředních purkrechtních v listu 137 za summu 47 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 vyplnil 6 zl a ještě od
letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 41 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirotkům n[ebožtíka] Kuby Baťového 8 zl. Ty se jim
letha [15]94 a [15]95 po 4 zl vyplniti mají.
Více sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Sučanskýho tolikéž
náleží 33 zl. Ty se jim od letha [15]96 při Vánocích pokládati
mají po 3 zl.
A mimo těch vejš psaných položených 6 zl Filip Šarda po
Zuzanně manželce své s těch 33 zl, což na díl její přišlo,
sobě na tomž gruntě 6 zl 18 gr srazil. A tak ještě dopláceti
povinen bude s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanskýho 26 zl
12 gr.
Rukojmě Jan Supů, Jan Kvizín a Martin Bednář R.S.N.
f 131b
Letha [15]94 položil Filip za grunth svůj peněz
purgkrechtních 3 zl.
Letha 1595 položil Filip Šarda za grunt při Vánocích 3 zl.
Složeny do truhlice sirotčí.

Letha [15]96 položil Filip Šardů za grunth 1 zl.
Leta 1598 položil Filip Šardův za grunt svůj 3 zl. Z toho
dáno do peněz s[irotků] Kuby Baťového ostatní 1 zl a
s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuoláše Sučanskýho prvních 2 zl.
A jakož náleželo na tomto gruntě Kateřině, n[ebožtíka]
Mikuláše Sučanskýho ženě, dílu jejího 6 zl 18 gr a Matoušovi
tolikých 6 zl 18 gr, což učiní 13 zl 6 gr, takové peníze od
nich Filip Šardův skoupil. A tak tu oni na tom gruntě nic více
nemají. Stalo se u přítomnosti všech 3 stran.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Filip
Šardův za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Sučanského 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Filip
Šardův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského
3 zl.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Filip
Šardův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského
18 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Filip
Šardův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského
1 zl 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Filip
Šardův za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského
za rok 1603 2 zl.
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Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt ze čtvrtí roli, pozůstalý po neb[ožtíku]
Filipovi Šardovi, Vaškovi Šavarovi za summu 20 zl. Závdanku
dal 1 zl, ten jest vydán za dluhy neb[ožtíka] Filipa Šardy,
ostatek platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Janků, Ondra Rabáčků, Jíra
Moňků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského předních peněz
7 zl 21 gr.
Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Filipa Šardy, který jest od
nepřítele zajat, posledních peněz 11 zl 9 gr.
f 132a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav
Šavara za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše
Sučanské[ho] 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Šavara za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského
1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Šavara
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského 2 zl.
Jakož Vašek Šavara zuostával dopláceti za tento grunt
s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanskýho 3 zl 6 gr a sirotku
n[ebožtíka] Filipa Šardy 11 zl 9 gr, takové peníze sobě na
gruntě svém nápadu po Zuzaně sestře své zemřelé, kteráž za
Filipem Šardou byla, srazil. A tak má grunt zouplna docela
zaplacený.

Pusté
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule po zemřetí Václava
Šavary připadl nápadem tento gr[unt] zvrchu psaný na syna jeho
Václava Šavara. Odevzdán jemu za volný a svobodný, zaplacený a
v ničemž závadný. Rukojmí za všelijaké povinnosti panský i
obecní Jan Vachounů a Mikuláš Krupica SRSaN.
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15 Grunt Kašpara Nedvěda

f 141a

Letha Páně 1591 Kašpar vejš psaný koupil grunt se čtvrtí
roli, kterýž od mnoha leth pustý byl, podle zápisu kněh
starých prostředních purkrechtních v listu 125 za summu 26 zl
bez závdanku.
Od letha vejš psaného [15]91 položil 2 zl a letha [15]92 a
letha [15]93 zadržel 4 zl. A ostatek dopláceti zůstává sirotku
ne[božtíka] Matouše Skaličky od letha [15]94 při Vánocích po
2 zl – 20 zl.
Rukojmě Vaněk Ocásků, Martin Rabáček, Mikuláš Škrobených
R.S.A.N.
Letha [15]94 přijato od Kašpara Nedvěda za grunth 2 zl.
Složeny do truhlice sirotčí.
A aby grunth pustý nezůstával, puštěno jemu placení za tejž
grunth od letha [15]95 po 1 zl.
Letha [15]95 položil Kašpar Nedvěd za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Kašpar Nedvěd za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Kašpar Nedvěd za grunt svůj 1 zl.
Leta 1598 položil Kašpar Nedvěd za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Matouše Skaličky 1 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Kašpar
Nedvěd za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matúše
Skaličky
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Kašpar
Nedvěd za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Skaličky 1
zl.
f 141b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Kašpar

Nedvěd za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky
20 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Kašpar
Nedvěd za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Kašpar
Nedvěd za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Skaličky
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Kašpar
Nedvěd za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky
1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Kvizín na místě Kašpara Nedvěda za grunt na s[irotky]
n[ebožtíka] Mathouše Skaličky 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Kvizín za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky
1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Kvizín za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mathouše Skaličky 1 zl.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položila Anna, vdova
pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Kvizínovi, za g[runt] 2 zl
15 gr. Vydány jsou na nápadníky po s[irotcích] n[ebožtíka]
Mathouše Skaličky pozůstalé.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Anna zůstalá vdova
položila za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Skaličky
1 zl.
Pusté
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16 Grunth Martina Bednáře

f 151a

Letha 1593 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 48 Martin vejš psaný koupil podsedek
z roubanicí pod Rovněnú od Martina Hajana za 38 zl.
Závdanku téhož letha vejš psaného Martinovi Hajanovi
položil 5 zl. Též letha [15]93 položil jedny peníze
purkrechtní 2 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích
dopláceti zůstává 31 zl, ty má pokládati po 2 zl.
Ta summa nahoře psaná náleží osobám níže psaným, a to
takto:
Item nápadníkům po n[ebožtíku] Duchkovi Kuchyňovi předních
peněz 8 zl. Ty se jim pokládati mají po 2 zl.
Item Mikulášovi Silných 4 zl. Ty jemu jíti mají, když
sirotci Duchka Kuchyně svých 8 zl vyzdvihnou.
Item Martinovi Hajanovu na posledních penězích též náleží
19 zl. Ty jemu se pokládati budou, když nejprve napřed psaní
nápadníci svou summu vyzdvihnou, též po 2 zl.
Rukojmě Pavel Pavelka, Jan Klačan R.S.N.
f 151b
Letha [15]94 položil Martin Bednář za grunth svůj peněz
purgkrechtních nápadníkům nebo[žtíka] Duchka Kuchyňových 2 zl.
Letha [15]95 položil Martin Bednář za grunth nápadníkům
Duchka Kuchyňových 2 zl.
Letha [15]96 přijato od Martina Bednáře za grunth, kteréž
nápadníci Duchka Kuchyňových přijali 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Bednář za grunt svůj 2 zl. Jsou
vydány nápadníkům ne[božtíka] Duchka Kuchyně ostatek.
Mikuoláš Silných umřel a ty 4 zl svrchu psaný na Kateřinu,
sestru jeho vlastní připadly.
Leta 1598 položil Martin Bednář za grunt svůj 2 zl. Ty
přijal Jíra Buchta po Kateřině manželce své.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin
Bednář za grunt svůj 2 zl. Ty přijal Jíra Buchta ostatní po
Kateřině manželce své.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin

Bednář 1 zl. Ty přijal Martin Hajanů.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Bednář za grunt Martinovi Hajanovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Bednář za g[runt] Martinovi Hajanovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Bednář za g[runt] Martinovi Hajanovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Martin
Bednář za g[runt] Martinovi Hajanovi 2 zl.
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Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali podsedek ut s[upr]a z roubanicemi. pozůstalý po
neb[ožtíku] Martinovi Bednářovi, Jírovi Moňkovýmu za summu
38 zl. Závdanku dal 6 zl. Z toho dáno Janovi Pařízkovi do
Bobalova na díl Mandy manželky jeho 2 zl a na Kateřinu a Annu,
které od nepřítele zajaty sou, zanechávají se 4 zl, ostatek
platiti má při každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Martin Baňař, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
f 152a
Na tom gruntě náleží těmto:
Martinovi Hajanovi předních peněz 11 zl.
Mandě, dceři neb[ožtíka] Martina Bednáře 7 zl.
Dvěma sirotkům neb[ožtíka] Martina Bednáře, totiž Kateřině
a Anně, kteréž od nepřítele zajaty sou, každé po 7 zl – 14 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Moňků za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Moňků za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře položil Jíra
Moňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Moňků položil za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana za 2 leta 4
zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Moňků položil
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana 2 zl.
Pusté
Letha Páně 1633 za purgmistra Jíry Čajky prodán jest ten
gr[unt] požár Pavlovi Měsíčkovi za summu 30 zl bez závdanku,
platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Vachounů a Jan Thomášů S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Pavel Měsíček
položil za grunt, kteréž přijal Mikuláš Zvedinosů 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Měsíček

položil za grunt, ty přijal Mikuláš Zvedinosů 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Pavel Měsíček položil
za grunt Mikolášovi Zvedinosovému 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Pavel
Měsíček Mikulášovi Zvedinosovi 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového [položil]
Pavel Měsíček Mikulášovi Zvedinosovi 1 zl.
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Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Pavel Měsíček
položil a přijal Mikuláš Zvedinosa 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Pavel
Měsíček nápadníkům svrchu psaným 1 zl.
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Pavel Měsíček
položil peněz ročních nápadníkům svrchu psaným 1 zl.
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17 Grunth Martina Kubového
Letha Páně 1593 podle zápisu knih starých prostředních
purkrechtních v listu 160 Martin vejš psaný koupil podsedek
svůj od Jíry Kubovýho za 35 zl.
Na kderýž jest závdanku a jedny peníze purgkrechtní letha
vejš psaného [15]93 položil 4 zl. A ostatek dopláceti zůstává
sirot[kům] ne[božtíka] Martina Nitky od letha [15]94 při
Vánocích po 2 zl – 31 zl.
Rukojmě Kuba Němců a Martin Hurth R.S.N.
Letha [15]94 Martin vejš psanej prodal jest ten podsedek
Martinovi Hajanovi za summu 33 zl. Závdanku dal jemu hned při
odevzdávce 2 zl a platitit má od letha [15]94 při Vánocích po
2 zl. Ta summa všecka náleží sirot[kům], jakž zápis výš psaný
a poznamenaný ukazuje. Rukojmě Jan Klecáň, Jan Zvedinosů
R.S.N.
Letha [15]94 při Vánocích položil Martin Hajanů 2 zl.
Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Martin Hajanů za grunth 2 zl.
Letha [15]96 položil Martin Hajanů za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Hajanů za grunt svůj 2 zl.
Letha 1598 položil Martin Hajanů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Nitky 2 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin
Hajanů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky
2 zl.
f 161b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Hajanů na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Hajanů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Hajanů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Hajanů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 2 zl.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodán podsedek
s roubanicí zůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Hajanovi Mandě,
vdově po něm pozůstalé, za summu 33 zl. Místo závdanku srazila
sobě dílu svého 9 zl 25 gr a tak zůstává dopláceti 23 zl 5 gr,
placením od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vašek Mroužil, Pavel Krčmů, Jan Zvedinosů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Nitky předních peněz 15 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Hajana 8 zl 5 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položila Manda

Hajanová za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana
5 zl.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova Manda Hajanová
prodala podsedek z roubanicí Jírovi Bartoně Silného za summu
40 zl. Závdanku jí dal 6 zl, placením od letha ut s[upr]a po
2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Mikuláš Zdeňků,
Václav Šidláků S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra
Bartoně Silného za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Nitky 2 zl.
Letha 1607 za purk[mistra] Daniele Třískala Jíra Bartoně
Silného prodal podsedek Martinovi Kubovýmu za 35 zl. Závdanku
jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po 1 zl.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukoj[mě] Jan Blanař, Vaněk
Petrů S.R.S.A.N.
f 162a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin
Kubů za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin
Kubů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin Kubů
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.
Letha 1611 za purgk[mistra] Pavla Tomášového položil Martin
Kubů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky 1 zl.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a Martin Kubů
prodal ten grunt Vaškovi Jíry Srnových za summu 35 zl.
Závdanku jemu dal 5 zl 15 gr a platiti jej má po 1 zl do
zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu, placení a roboty odbývání Jan Jíry Srnů a Jíra Moňků
S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Vašek Jíry
Srnového za g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Nitky 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vašek Jíry
Srnového položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Nitky 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vašek Jíry Srnového
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Nitky za 2
leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vašek Jíry
Srnového položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Nitky 1 zl.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Vašek Jíry Srnového
položil za grunth ut s[upr]a 1 zl. Ten přijat a odveden jest
do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Nitky.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Vácslav Srnů
položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl 15 gr. Ty přijal Mikuláš
Zvedinosů.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Vácslav Srnů

položil za grunth Mikulášovi Zvedinosovi 15 gr.
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Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Václav Srnů
položil za grunt, kteréž přijal Mikuláš Zvedinosů 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Václav Srnů položil
za grunt Mikulášovi Zvedinosů a přijal 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Václav Srnů
položil za grunt Mikulášovi Zvedinosů 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Václav Srnů položil
za grunt, ty přijal Mikuláš Zvedinosů 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Václav Srnů položil
za grunt a ty přijal Mikoláš ut s[upr]a 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Václav
Srnů Mikulášovi Zvedinosovi 2 zl. A tak Zvedinos na tom
gr[untě] nic více nemá.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Václav Srnů
položil a zůstává za ouřadem 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Václav Srnů
položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Václav Srnů
položil a zůstává za ouřadem velickým 1 zl.
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Václav Srnů
položil peněz ročních a ty zůstávají za ouřadem 1 zl.
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18 Grunth Jana Sečnového

Ten Jan vejš psaný má podsedek podle zápisu kněh starých
purkrechtních prostředních v listu 53 od Jíry Šimkového
koupený za 44 zl.
Za kderýž jest od letha [15]85 až do letha [15]93 závdanku
a peněz purkrechtních vyplnil 30 zl 15 gr a ještě dopláceti
zůstává Jírovi Šimkovýmu od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl
– 13 zl
15 gr.
Rukojmě Jan Hanáček, Václav Pernů, Martin Ležakujů a
Mikuláš Čejků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Sečnů Jírovi Šimkovému za grunth
3 zl.
Letha [15]95 položil Jan Sečnů za grunth Jírovi Šimkovi 3
zl.
Letha [15]96 položil Jan Sečnů za grunth Jírovi Šimkovi 3
zl.
Leta [15]97 položil Jan Sečnů za grunth Jírovi Šimkovi 3
zl.
Leta 1598 položil Jan Sečnů za grunt svůj Jírovi Šimkovi
ostatních peněz 1 zl 15 gr. A tak grunt svůj doplatil.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového nápadníci
n[ebožtíka] Jana Sečny jakož byli prodali letha 1606 tento
podsedek Janovi Mitáčkovi za za hotových 6 zl. Ten podsedek
Jan Mitáček prodal Václavovi Dúbravovi hrnčíři za summu 28 zl.
Závdanku jemu dal 3 zl a platiti má od letha 1609 po 2 zl.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Hašaša, Jan Šťávů,
Jíra Košťál SRS.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého položil Václav
Doubrava za g[runt] Janovi Mitáčkovi 2 zl.
f 171b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Lida, vdova pozůstalá
po n[ebožtíku] Václavovi Doubravovi, prodala podsedek ut
sup[ra] Mikulášovi Kozubovýmu za summu 28 zl. Zádanku jí dal
3 zl 15 gr a pustila mu, což zaplacenýho měla 1 zl 15 gr,
platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný. Rukojmě Mikuláš Krčma a Mikláš Janíčků S.R.S.a N.
Téhož letha a za purg[mistra ut s[upr]a položil Mikuláš
Kozubů za gr[unt] Janovi Mitáčkovi 1 zl.
Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového Mikuláš Kozub
prodal podsedek ut s[upr]a Ondrovi Kročilovi za summu 28 zl.
Závdanku jemu dal 5 zl a což zaplaceného měl 1 zl ten Mikuláš
Kozub, pustil jej Ondrovi Kročilovi, ostatek platiti jej má po
2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matouš
Hanačka a Jura Trnka S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Ondra Kročil
trojích peněz za g[runt] Janovi Mitáčkovi 6 zl.
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Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Ondra Kročil
prodal grunt svůj se vším příslušenstvím Jírovi Sekerkovi,
jakž jej koupil, za summu 28 zl. Závdanku dal jemu při
odevzdávce 12 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný
a svobodný. Rukojmě Jan Bajana a Mikuláš Hlahola SRSN.
Téhož leta a za téhož purgkmistra Jura Sekerka položil za
grunt Janovi Mitáčkovi 2 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jura Sekerka položil
za grunt Janovi Mitáčkovi 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Sekerka
položil za gr[unt] Janovi Mitáčkovi 1 zl.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Sekerka položil
za grunt Janovi Mitáčkovi 1 zl.
Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského Jíra Sekerka
prodal ten grunth Mikulášovi Krupicovi za summu tu, což na něm
dopláceti jest, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. R[ukojmě] Jíra Vojtický, Jan Kloboučník
S.R.S.a N.
f 172a
Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jíra Sekerka
přinesl vysvědčení od Jana Mitáčka z Hluku, že těch 7 zl,
kteréž jemu na tom gruntě náležely, že jest je témuž Jírovi
Sekerkovi prodal za 1 zl 22 gr 3 den. A Jíra Sekerka zase
všecky ty peníze na témž gruntě Mikulášovi Krupicovi, držiteli
téhož grunthu, jest pustil. A tak Mikuláš Krupice má jej
zouplna zaplacený.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Krupice
položil za grunt, kteréž přijal Pavel Matoušů 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule Mikuláš Krupica
položil Pavlovi Matoušovi 1 zl 15 gr.
Leta 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Mikuláš Krupica
položil Pavlovi Matoušovi 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Mikuláš Krupica
položil vdově pozůstalé po nebo[žtíku] Pavlovi Mathoušovi
1 zl.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Mikuláš Krupica
položil peněz ročních vdově po nebo[žtíku] Pavlovi Mathoušovi
1 zl.
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19 Grunth Vaňka Martina Duných

f 181a

Letha Páně 1590 Vaněk vejš psaný podle zápisu kněh starých
prostředních purkrechtních v listu 126 koupil podsedek od Anky
Nevrlý za summu 40 zl.
Na kderýž jest do letha [15]92 závdanku a peněz
purkrechtních vyplnil 10 zl a ještě dopláceti zůstává 30 zl.
Na to jest zadržel letha [15]93 sirotku n[ebožtíka] Daniele
Mhúrka 1 zl a tak ostatek dopláceti má od letha [15]94 při
Vánocích po 2 zl.
Ta summa nadepsaná náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Kuně, sirot[ku] po n[ebožtíku] Danielovi Mhúrkovi
zůstalému, i s tím 1 zl zadrželým 15 zl.
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Baďourového též náleží
Ance 12 zl. Ty se tejž Kuně a Ance od letha [15]94 při
Vánocích pokládati mají po 2 zl.
Item Ance Nevrlý náleží na posledních penězích spolu
s Kunou dcerou její 3 zl.
Rukojmě Janík Thalajů, Jan Kvizín R.S.N.
f 181b
Letha [15]94 položil Vaněk Martina Duných za grunth svůj
peněz purgkrechtních 2 zl.
Téhož letha přijato na zadržalé peníze od něho 1 zl.
Letha [15]95 ten grunth nahoře psaný prodán od Vaňka Duných
Bartoňovi Louckému za summu 34 zl. Na to jest položil peněz
Vaňkovi při odevzdávce 2 zl a k tomu roční peníe položil 2 zl
a ostatek platiti má od letha [15]97 po 2 zl. Rukojmě Martin
Sanitrník, Šimek Kramlů S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Bartoň Loucský za grunt svůj 3 zl.
Leta 1598 položil Bartoň Loucký za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Bartoň
Loucský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka
2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Loucký za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka
1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Bartoň
Loucký za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 1 zl.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a Bartoň Loucký prodal
podsedek ut s[upr]a Jírovi Štěrbovi za summu 40 zl. Závdanku
jemu dal
6 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Lukáš Sládků, Vávra
Mozolových S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Šterba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 1
zl.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Štěrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka

2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jíra
Štěrba za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2
zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Štěrbů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 1
zl.
f 182a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Štěrbů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Štěrbů
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Štěrba za
g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka
6 zl.
Přebráno jest na ty sirotky n[ebožtíka] Daniele Mhourka o
7 zl, náležely na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Baďurového,
kteříž sirotci jsou zběhlí a spravedlnost jejich k ruce Jeho
[Mil]osti Páně se vyzdvihovati má, jakož i těch 7 zl k ruce
Jeho [Mil]osti Páně jest přijato.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Štěrba
položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka
2 zl. Jsou přijaté k ruce JM Páně.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Štěrba položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele ut s[upr]a za 2 leta
4 zl. Jsou přijaté k ruce JM Páně.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Štěrba
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Daniele Mhourka 2
zl. Ty jsou přijaté k ruce JM Páně.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti
Jíry Štěrby prodán jest grunt tento Mikulášovi Zvedinosovi za
summu
25 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání
povinností panských i obecních Jan Thomášů a Pavel Slováčků
S.R.S.a N.
Pusté
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš
Zvedinosů položil za grunt 1 zl. Jsou přijaté k ruce Jeho
[Mil]osti Páně.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Mikuláš Zvedinosů
položil za grunth 1 zl. V tom zlatém odvedl jeden klát včel
k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
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Letha 1634 za purgkmistra Mikuláš Švajskýho koupil jest ten
grunt ut supra Mikuláše Zvedinosa Jan Škromach na doplacení

summy za 20 zl. Závdanku položil, kteréž Mikuláš Zvedinosů
přijal, 5 zl 15 gr, ostatek placení každoročně po 1 zl.
Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení a opravu
gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Mikuláš
Zvedinosů, Mikuláš Srnů SRSAN.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Škromach
položil za grunt do důchodův JHM 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodali svrchu
obsažený grunt týž purg[mistr] z ouřadními Martinovi Chudýmu
za summu bez závdanku 20 zl, placení každoročně po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmové za placení a
povinnosti J.H.M. i obecní Jan Tuřanský a Vavřínek Jelínek
SRSaN.
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20 Grunth Jana Valných
Ten Jan vejš psaný má podsedek podle kněh starých
prostředních purkrechtních v listu 108 zaplacený.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Javourek
majíc podsedek ut s[upr]a od Jana Valného za hotové peníze
koupenej, zase jej prodal Lukášovi Sládkových za summu 15 zl
hotových. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Pavel
Tomášů, Jíra Javourek S.R.S.A N.
A tak má podsedek zaplacenej.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Lukáš Sládků
prodal podsedek Mikulášovi Krčmovi za summu 31 zl. Závdanku
je[mu] dal
3 zl, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán
za volné a svobodné. Rukojmě Lukáš Sládků, Martin Kubů S.R.S.A
N.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Mikuláš Krčmů
prodal podsedek Mikulášovi Vachounovému za summu 31 zl.
Závdanku jemu dal 3 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 2
zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Krčmů a
Tomáš Pešků SRSAN.
Téhož letha ut s[ur]a položil Mikuláš Vachounů za grunt
Lukášovi Sládkových 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Vachounů za g[runt] Lukášovi Sládkových 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš
Vachounů za g[runt] Lukášovi Sládkových za štyri letha 8 zl.
f 191b
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Vachúnů
položil za grunt Lukášovi Sládkovi 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Vachúnů
položil za grunt Lukášovi Sládkovi 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Vachúnů
položil za gr[unt] Lukášovi ut s[upr]a 2 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Pavla Víthového Mikuláš
Vachounů položil za grunt Lukášovi Sládkovi 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Kristyna,
vdova po n[ebožtíku] Mikulášovi Vachounovi, prodala podsedek
požár tento Janovi Vachounovi za summu 25 zl bez závdanku a
platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních
Václav Šavara a Mikuláš Zvedinosů S.R.S.a N.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Vachounů
položil za grunt 1 zl. Ten 1 zl jest vydán vdově po
n[ebožtíku] Lukášovi Sládkovém pozůstalé na vychování dítek.
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Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Vachounů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Lukáše Sládkového 1 zl.
Zůstává za ouřadem, jest vydán Janovi Bílému podle správy od
ouřadu učiněné.
Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Vachounů
položil za grunt ten ut s[upr]a 1 zl. Ten přijal Jan,

s[irotek] n[ebožtíka] Lukáše Sládka.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Vachounů
položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Ten přijal Jan Lukáše
Sládka.
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky Jan Vachounů
položil za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Lukáše Sládka
1 zl. Ten jest vydán Janovi Bílému.
f 192a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Jan Vachoun
položil za grunt peněz, kteréž přijal Jan Bílej 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Vachoun
položil za grunt Janovi Bílému, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan
Vachounů nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláše Vachúna 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Vachounů
položil nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláša Vachouna 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jan Vachúnů
položil nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikuláša Vachúna 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodali podsedek
týž purg[mistr] z ouřadními Jana Vachúnového Janovi Tuřanskému
za summu 25 zl. Závdanku položil tenž Jan Tuřanský 3 zl,
placení ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmové za placení a povinnosti J.H.M. i obecní
Jan Švehlů a Mikuláš Krupiců SRSAN.
Však majíce týž Jan Vachúnů na tomž podsedku 9 zl 15 gr
vyplacenejch, takové taky tomu svrchu obsaženému Janovi
Tuřanskému pouští.
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21 Grunth Jana Klečaně

f 201a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 82 Jan vejš psaný koupil jest podsedek
od Jana Kopřivy za summu 40 zl.
Závdanku jemu dal na tu summu 5 zl a ostatek 35 zl
dopláceti zůstává osobám níže psaným, a to takto:
Item Janovi Kopřivovi po strejcích jejich a synech

n[ebožtíka] Mikuláše Rudy 7 zl 15 gr. Na to jest vyzdvihl
letha [15]92 a [15]93 od téhož Jana Klečaně 4 zl a ostatek
jemu se ta spravedlnost má doplniti takto: letha [15]94 při
Vánocích 2 zl a letha [15]95 při témž časi 1 zl 15 gr.
Item Vaňkovi Vsetínskému též náleží 8 zl.
Item Pavlovi Slaninovi 9 zl.
Item Miklovi Ohumovi 2 zl.
Item Šimkovi Kramlovému též náleží 5 zl.
Item Janovi Kopřivovi od Blahy Kmentova odvedených 3 zl 15
gr.
Ta summa těm všem osobám, jakž tuto navrchu pořadně zapsány
jsou, jedny po druhých berouc mají bráti svou spravedlnost od
letha [15]94 po 2 zl.
Rukojmě Pavel Pavelků, Jakub Ovčák R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Klečan Janovi Kopřivovi 2 zl.
Letha [15]95 při Vánocích položil Jan Klečan za grunth
2 zl. Z toho vzal Jan Kopřivů 1 zl 15 gr a Vaněk Vsetínský též
vzal 15 gr.
f 201b
Letha [15]96 položil Jan Klečanů za grunt 2 zl. Ty sou dány
Vsetínskýmu oba zl.
Leta [15]97 položil Jan Klečanů za grunt svůj Vsetínskému
2 zl.
Leta 1598 položil Jan Klečanů za grunt svůj Vaňkovi
Vsetínskému 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan
Klečanů za grunt svůj Vaňkovi Vsetínskému 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Klečanů za grunt Vaňkovi Vsetínské[mu] 2 zl. A tak již tu
Vaňkovi Vsetínskému nic nenáleží.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Klečan prodal
podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Krčmovýmu za summu 40 zl.
Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a
po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Vaněk Petrů,
Martin Kubů S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Krčmů za
grunt Pavlovi Slaninovi 1 zl. Ten přijala Kateřina Slaninka.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Krčmů za g[runt] Kateřině Slanince 1 zl.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Krčmů za g[runt] Kateřině Slanince 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Krčmů za g[runt] Kateřině Slanince 2 zl.
NB. Jakož náleželo Klečanovi na tomto podsedku peněz
vyplacených 15 zl, takové peníze Klečanova manželka před
ouřadem velickým oddala Vaškovi Mrouzilovi z lásky přátelské.
A tak Klečanka na tom gruntě nic nemá.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Krčma za g[runt] Kateřině Slanince 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš

Krčma za grunt Kateřině Slanince 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš Krčma
za gr[unt] Kateřině Slanince ostatní 1 zl.
f 202a
Jakož náleželo na tom gruntě Miklovi Ohumovi 2 zl, ty jest
Mikuláš Krčma koupil za 20 gr.
Též skoupil od Kateřiny, dcery Šimka Kramlového, což se jí
z tohoto dílu dostalo, totiž 1 zl 20 gr za hotových 25 gr. A
tak ta Kateřina tu nic nemá.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Krčma
za g[runt] na nápadníky Šimka Kramlového 2 zl.
Téhož letha za purgkmistra ut s[upr]a Mikuláš Krčma prodal
grunt tento Blahovi Kramlovému za summu 40 zl. Závdanku jemu
dal 4 zl a platiti jej má rok po roku po 2 zl až do zaplacení.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu
Mikuláš Janků a Jíra Štěrbů S.R.S.a N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Blaha Kramlů
položil za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Šimka Kramlového 1 zl 10 gr a Vaškovi Mrouzilovi
podle odvedení od manželky Klečanovy 20 gr.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Blaha Kramlů položil
za grunt dvojích peněz 4 zl.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Klečan jakož
měl na tomto gruntě mimo vyzdvižení závdanku 4 zl a potom, co
mu vydáno 20 gr, ještě 14 zl 10 gr, ty jest prodal purgkmistru
a starším velickým na obec za 2 zl 27 gr. A tak tu již nic
nemá.
Ty 4 zl, které Blaha Kramlů položil, přijaté na obec
velicskou, ostatek mají kladené býti po 2 zl.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Blaha Kramlů
položil obci velické 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti
Blahy Kramlového prodán jest grunt tento požár Mikulášovi
Krčmovému za summu 40 zl bez závdanku a platiti jej má po 2
zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a
odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Švejský a
Ozvoldt Šelpický S.R.S.a N.
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Letha Páně 1625 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Krčma
prodal grunt tento Janovi Baňařovému za summu 40 zl. Závdanku
jemu dal 6 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný
a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských
i obecních Pavel Víthů a Mikuláš Rabáček S.R.S.a N.
A jakož Mikulášovi Krčmovi na tomto gruntě, což na něm
vyplatil mimo vyzdvižení závdanku 4 zl, ještě náleželo 14 zl
20 gr, takové peníze Mikuláš Krčma pustil Janovi Baňařovýmu. A
tak ještě bude povinen Jan Baňařů za ten grunt dopláceti 20 zl
20 gr.
A jakož náleželo Šimkovi Kramlovému na tom gruntě 5 zl, ty
jest prodal Mikuláš Zvedinos, nápadník po témž Šimkovi
Kramlovým, Janovi Baňařovi za půl měřice ječmene.

Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře položil za grunt
Jan Baňařů 1 zl.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Baňařů položil za
gr[unt] k obci velické 1 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Baňařů položil
za grunt k obci velické 1 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Baňařů
položil za gr[unt] k obci velicské 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jan Baňařů
položil za grunth obci velicské 1 zl.
f 203a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Baňař položil
za grunt obci velické 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule po Janovi Baňařovi
prodán jest grunt od purgkmistra a ouřadu Matějovi Kubíčkovi
za summu 20 zl, placení komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jan Rabáček a Jan
Vachoun SRSN.
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čajkového Matěj Kubíčků
položil za grunt obci velkicské 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Matěj
Kubíčků položil obci velický 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera prodán jest
grunth svrchu psaný od purg[mistra] a ouřadních Vavřínkovi
Jelínkovi za summu bez závdanku 20 zl, placení ročně komu
náležeti budú po
1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Jan Pivků a
Martin Žitnej SRSaN.
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22 Grunth Jíry Štěrbového

f 211a

Letha Páně 1583 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 17 Jíra vejš psaný koupil jest grunth od
Matěje Večeře za 40 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purkrechtních od letha
[15]93 vyplnil 25 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích
dopláceti zůstává 15 zl. Ty náleží nápadníkům po n[ebožtíku]
Večeřovi zůstalým, kderéž sobě mají bráti při času vejš psaným
po 2 zl.
Rukojmě Matěj Třískalů a Václav Pernů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Štěrba za podsedek 2 zl. Dány
jsou nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Večeře.
Letha [15]95 položil Jíra Štěrba za grunth 2 zl. Ty sou
dány nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Večeře.
Letha [15]96 položil Jíra Štěrba za grunth 2 zl. Sou

v truhle, ty přijali nápadníci Večeřovi.
Leta [15]97 položil Jíra Štěrba za grunt svůj s[irotkům]
n[ebožtíka] Večeřovým, jsou jim vydány 2 zl.
Leta 1598 položil Jíra Štěrba za grunt svůj 2 zl. Ty
zuostávají při právě na nápad[níky] Večeřovy. Ty sou jim od
práva vydány.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jíra
Štěrba za grunt svůj 2 zl. Ty zůstávají při právě, sou vydány
nápadníkům Večeřovým.
f 211b
Téhož leta a za purgmistra ut s[upr]a jakož náleželo
nápadníkům Večeřovým na tomto gruntě 3 zl, ty sou prodali
Jírovi Štěrbovi za 14 gr peněz hotových. A tak grunt svůj
zouplna a docela zaplatil.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jíra Štěrba
prodal podsedek ut s[upr]a s půl roubanicí Václavovi
Tejneckýmu za summu 32 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek
platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a
svob[odný]. Rukojmě Daniel Baťových, Mikuláš Hašašů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Václav
Tejnecký za g[runt] Jírovi Štěrbovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Václav
Tejnecký za g[runt] Jírovi Štěrbovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Václav
Týnecký za g[runt] Jírovi Štěrbovi 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Václav Týnecký prodal
podsedek ut s[upr]a s půl roubanicí v Juříkovci Burjanovi
Jurkovi za summu 32 zl. Závdanku jemu dal 7 zl a což na tom
gruntě Jírovi Štěrbovi dopláceti 25 zl zůstávalo, ty jest ten
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Burjan Jurků od téhož Štěrby koupil za 1 zl. A tak má ten
podsedek zouplna a docela zaplacený. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za opravu gruntu Pavel Řepa a Vašek Šidláků
S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Zuzanna, pozůstalá
vdova po n[ebožtíku] Burjanovi Jurkovi, prodala ten grunt
otci svému Martinovi Hlavovi za 20 zl. Závdanku dal 2 zl,
platiti má po
1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Martinců a Václav Jíry Srnového SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Martin Hlava
položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Zanechán při ouřadu na
zaplacení dluhu po n[ebožtíku] Burjanovi Jurkovi.
Pusté
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23 Grunth Blahy Kmenta
Ten Blaha vejš psaný má grunth od Jana Kopřivy, totiž
podsedek podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních
v listu 83 ve 32 zl.
Na kderémž již ten Blaha vyplaceného do letha [15]93 má
16 zl a ještě od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích
po 2 zl – 16 zl.
Osobám níže psaným, a to takto:
Item Mikulášovi Votickému 10 zl.
A Ondrovi Hojdovi 6 zl.
Rukojmě Mikuláš Zdeňků a Petr Zdeňků R.S.A.N.
Ten Blaha Kmentů 10 zl vejš dotčených od Mikuláše Votického
za 2 vědra vína skoupil. A tak má grunth svůj zaplacenej.
Letha [15]96 položil Blaha Kmenth Ondrovi Hojdovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Blaha Kment Ondrovi Hojdovi 2 zl.
Leta [15]98 položil Blaha Kment za grunt svůj ostatních
peněz 2 zl.
Ty zuostávají při právě velický[m], kdo k nim n[ápadníci]
Hojdovi spravedlnost míti bude, mají se jemu dáti. Z toho dáno
strejcom téhož Hojdy, neb sou k tomu spravedlnost ukázali,
totiž ty ut s[upr]a 2 zl.
A tak má grunt Blaha Kment zaplatcený.

f 221b

Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Blaha Kment
prodal grunt svůj Mikulášovi Krčmovi za summu 30 zl. Závdanku
jemu dal 3 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu Blaha Kment a
Mikuláš Košťál
S.R.S.a N.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Krčma
prodal ten grunt zase Janovi Martina Halíkova za 30 zl.
Závdanku dal jemu 2 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Janíků a Vaněk Petrů SRSAN.
Téhož leta za téhož purgkmistra Jan Martina Halíka položil
za grunt Blahovi Kramlovi peněz 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře jakož náleželo na
tomto gruntě k dobírání Blahovi Kramlovi 25 zl, ty jest prodal
obci velické za hotových 5 zl 20 gr. A tak ten Blaha Kraml tu
již nic více nemá.
Téhož letha Jan Martina Halíka položil obci velické 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Martina Halíka
položil za gr[unt] obci velické 2 zl.
Pusté
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24 Grunth Václava Vachúna
Ten Václav má podsedek od dávných leth zaplacenej a jsouce
věku sešlého již jest i na zraku poražený.
Letha [15]96 ten podsedek jest prodán od Anky Vachoňový
Vávrovi Mozolovi za 4 zl. Na to zavdal tejž Anně 1 zl a roční
peníze položiti má, kteréž i položil též Anně 1 zl. Má
doplatiti ještě od letha [15]97 po 1 zl.
Rukojmě Blaha Kmentů, Daněk Baťových S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Vávra Mozolových za grunt Anně
Vachoňový 1 zl.
Leta 1598 položil Vávra Mozolových za grunt svůj ostatních
peněz Anně Vachoňovej 1 zl. A tak ona tu již nic míti nebude.
Zaplatcenej j[es]t.
Pusté místo
Letha Páně 1613 za purgkmistra Jíry Žilky prodán ten požár
Václavovi Dotkovi za summu 4 zl, platiti jej má počna letha
1616 po 1 zl. Rukojmě Václav Srnů a Martin Hudec SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Dotků položil
za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Mozolových 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Dotků
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Mozolových 1
zl.

Pusté
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25 Grunth Jíry Juračové[ho]

f 241a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 59 Jíra výš psaný koupil podsedek od
Jana Čejky za 24 zl.
Závdanku témuž Janovi Čejkovi položil 3 zl a ostatek od
letha [15]87 dopláceti zůstává po 2 zl – 21 zl.
Rukojmě Martin Rada, Ondra Juračků, Matěj Hošek a Jan Čejka
R.S.N.
Ten Jíra vejš psaný z podsedku utekl, kterýž pustý a toliko
místo prázdný zůstává.
Na němž náleží Kateřině, sirotku ne[božtíka] Matěje Vodného
14 zl.
A Janovi Čejkovi posledních peněz 7 zl.
Z toho jsou povinni rukojmě odpovídati a těm nápadníkuom
s toho právi býti.
Ten podsedek pustý a zbořený mnoho leth zůstává.
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26 Grunt Mikuláše Zdeňkového

f 251a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 18 ten Mikuláš vejš psaný koupil jest
podsedek po Jírovi Jankovýmu, člověku zběhlém, grunth pustý za
23 zl.
Na kderúžto summu Markovi Tvrdoňových do letha [15]93
položil 6 zl a ještě témuž Markovi dopláceti zůstává od letha
[15]94 při Vánocích po 2 zl – 17 zl.
Rukojmě Janík Thalajů a Jan Štefanů R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš Zdeňků Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Zdeňkových Markovi Tvrdoňovi
2 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Zdeňků Markovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Zdeňků Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Leta 1598 položil Mikuláš Zdeňků za grunt svůj Markovi
Tvrdoňovi 2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Zdeňků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do
Vrbky 2 zl. Ty přijali starší vrbecští.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Zdeňků na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 1 zl.
Zůstává při ouřadu velickým, odvedli je ouřadu velickýmu.
f 251b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mik[uláš]
Zdeňků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového
do Vrbky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového
do Vrbky 1 zl. Ten přijali starší vrbečtí.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Zdeňků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového
1 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Zdeňků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvdoně
ostatní
1 zl.
A tak grunth zouplna docela zaplatil.
Pusté

55
27 Grunt Petra Zdeňkové[ho]

f 261a

Ten Petr drží podsedek, kderýž jest Markéta mateř jeho
podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu
114 za
30 zl [koupila] a na něm i s těmi od Jana syna jejího
na místě jejím položenými vyplnila 5 zl.
Ten grunth i s těmi 5 zl témuž Petrovi, aby ji při sobě
jakožto mateř svou ochraňoval, pustila. A ještě od letha 1592
dopláceti Markovi Tvrdoňovému do Vrbky tenž Petr zůstává
25 zl. Na těch 25 zl položeno letha [15]92 a letha 1593 3 zl a
tak ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 22 zl.
Rukojmě Jíra Hudec a Jíra Ochlasta R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Petr Zdeňků Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého ten podsedek
jsouc od mnoha leth pustý, aby tak nezuostávalo, jest z vuole
vrchnosti prodán Janovi Šanovskému za 5 zl bez závdanku,
platiti má od letha 1610 po 1 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě Jíra Janků a Jíra Hudců S.R.S.A N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Šanovský
za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 15 gr.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Jan Šanovský
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 2 zl.
Přijal je fojt velikovrbecký.
f 261b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Šanovský
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky
1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Šanovský položil
za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně 1 zl 15 gr.
A tak grunt svůj doplatil.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Šanovský
prodal grunt tento Pavlovi Slováčkovému za summu 15 gr.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za odbývání
povinnosti panské i obecní Jan Baňař S.R.S.a N.

Pusté

57
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28 Grunt Jíry Patajské[ho]
Ten Jíra má svůj podsedek od dávních leth zaplacenej.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala podle rozdílu
statku n[ebožtíka] Jíry Patajského Lida, vdova po něm
pozůstalá, ujala podsedek s roubanicí a s půl achtelem
vinohradu v Dolní hoře v summě 75 zl. Závdanku položila 1 zl a
dílu svého sobě srazila 19 zl 15 gr a tak zůstává dopláceti 54
zl 15 gr placením od letha 1602 za grunt po 2 zl a za vinohrad
podle hory práva po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Ruk[ojmě] Pavel Kolář, Bartoš Petlejchů S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vaněk
Vsetínský na místě Lidy ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry
Patajského 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vaněk
Vsetínský za grunt 2 zl, též položil za vinohrad 1 zl. Sou
vzaty na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Vaněk
Vsetínský za grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského
2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Lida, vdova
zůstalá po n[ebožtíku] Vaňkovi Vsetínském, prodala podsedek
z roubanicí v Jiříkovci Jírovi Hrnčíři za summu 30 zl.
Závdanku dal 1 zl, přijala jej Lida ut s[upr]a, ostatek
platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukoj[mě] Tomáš Pešků, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Hrnčíř za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Patajského 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Jíra Hrnčíř prodal
týž podsedek Pavlovi Vítovýmu za summu 30 zl. Závdanku mu dal
3 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hašaša a Daniel Baťů
S.R.S.a N.
f 271b
Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Pavel Vítů
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Vítů za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského 6 zl.

Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Víthů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského 2 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Víthů položil za
grunt [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského za 2 leta
3 zl.
58
Téhož letha Pavel Víthů prodal ten grunt s roubanicí na
Podhájí Janovi Havranovému za 30 zl. Závdanku dal 2 zl,
platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě
Tomáš Pešků a Vašek Šidláků SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Havranů
položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Patajského
1 zl 15 gr.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti
Jana Havranového prodán jest grunt tento Vaňkovi Duných za
summu
34 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti jej má po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání
povinností panských i obecních Jíra Moňků a Martin Václavů
S.R.S.a N.
Pusté

59
29 Grunth Jana Ličky krejčího

f 281a

Ten vejš psaný Jan má svůj podsedek zaplacený.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka purgmistr a
starší prodali podsedek z vinohradem v Dolní hoře Mahdě,
pozůstalé vdově po témž n[ebožtíku] Janovi Ličkovi, za summu
70 zl bez závdanku. Z toho sobě srazila dílu svého, což na ni
přišlo 23 zl 10 gr, zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého
dvěma sirot[kům] summy 46 zl 20 gr, placením od letha 1600 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Pecen, Jan
Tomášů, Martin Kubů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položila Mahda na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Havranů na místě Mahdy ženy své za grunt na s[irotky]
n[ebožtíka] Jana Ličky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Havranů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 1 zl.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Havranů
prodal podsedek ut s[upr]a Thomášovi Peškovému za 30 zl.
Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 2
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Pešků a Jan
Myjavský S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Thomáš
Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Tomáš
Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
f 281b
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Tomáš
Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Tomáš
Pešků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ličky 2 zl.
Thomáš Pešků skoupil od Daniele Baťového, což Mandě
manželce jeho na tom gr[untě] náleželo, 15 zl za hotových 3 zl
a 7 gr.
Zůstává mu ještě dopláceti 4 zl, placení[m] od letha 1611
po 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Tomáš Pešků za
grunt ostatních peněz Danihelovi Baťovému na místě Mandy
manželky jeho 4 zl.
A tak má grunt zaplacený.
Pusté

60
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30 Grunth Jíry Hudce
Letha Páně 1589 ten Jíra vejš psaný koupil jest podsedek od
Matěje Duných za 30 zl.
Na to jest závdanku Dorotě, manželce po neboštíkovi
Matějovi Baťovi zůstalé, položil 2 zl a ostatek 28 zl
dopláceti zůstává od letha [15]90 při Vánocích po 2 zl osobám
zejména těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Baťovýho i s mateří
jejich 18 zl. Na to jest zadržel do letha [15]93 7 zl.
Týž náleží na tom gruntě posledních peněz 10 zl Matějovi
Duných.
Letha [15]94 položil Jíra Hudců peněz purgkrechtních 2 zl.
Více položil na peníze zadrželé 2 zl. Oboje odvedeny do
truhlice javornické.
Leta 1598 Dorota Mlynářka javornická majíc na tomto gruntě
spravedlnost, prodala jej Matějovi Duných za summu 15 zl.
Kderéžto peníze týž Matěj Duný Dorotě Mlynářce na gruntě Šimka
Kramlovýho odvedl. A tak grunt má za volný a svobodný
odevzdaný a zaplatcený. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti
panské (neuvedeno).
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka podle rozdílu
statku n[ebožtíka] Matěje Duných prodán grunt ut s[upr]a
z roubanicí Vávrovi Kolářovi Nivnickému za summu 18 zl.
Závdanku položil na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl,
ostatek platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Mikuláš Pecen, Jan Fusek S.R.S.A N.
f 291b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vávra
Kolář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vávra
Kolář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vávra
Kolář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Vávra
Kolář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Vávra Kolář
prodal podsedek ut s[upr]a z roubanicí a jiným k tomu
příslušenstvím Martinovi Bánovský[mu] za 17 zl. Závdanku jemu
dal 2 zl, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 zl. A
což měl Vávra zaplaceného 1 zl 15 gr, ty jest Martinovi
Bánovskýmu pustil. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Mikuláš Mirošovský, Mikuláš Zdeňků S.R.S.A N.
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Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala Martin Bánovský
prodal podsedek z roubanicí v Krutkém Vaňkovi Petrovému za
summu 16 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 2 zl 15 gr a pustil
Martin Bánovský témuž Vaňkovi, což zaplaceného měl 1 zl,
ostatek platiti má od letha 1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě Jan Bílých, Jíra Hašaša, Jíra Valků
S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Vaněk
Petrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Vaněk
Petrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Vaněk Petrů
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Vaněk Petrů za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Petrů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Petrů položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných za 2 leta 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vaněk Petrů
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Duných 1
zl.
Pusté
Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského po smrti Vaňka
Petrova prodán jest ten podsedek Pavlovi Špačkovi za summu
3 zl. Závdanku dal 1 zl, dopláceti má jej po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. R[ukojmě] Gotfrýd Kraus, Jíra Rosa S.R.S.N.
Letha 1631 za purg[mistra] Jíry Machule Pavel Špaček
položil za gr[unt] Martinovi Slovákovému do Strážnice 1 zl.
Pustý
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31 Grunth Jana Zvedinosova

Ten Jan vejš psaný má podsedek svůj od Jana Řepy podle
zápisu kněh purkrechtních starých v listu 92 za 20 zl koupený.
Kderýž má platiti letha [15]94 při Vánocích po 1 zl, ta
všecka summa náleží Janovi Řepovi. Na to jest jemu závdanku
položil
1 zl.
Rukojmě Jan Kvizín a Jan Sečnů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jan Zvedinosů Janovi Řepovi za
podsedek
1 zl.
Letha [15]95 položil Jan Zvedinosů Janovi Řepovi 1 zl.
Letha [15]96 položil Jan Zvedinosů Janovi Řepovi 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Zvedinos Janovi Řepovi 1 zl.
Leta [15]98 položil Jan Zvedinos za grunt Janovi Řepovi 1
zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Jan Zvedinos
prodal podsedek svůj Martinovi Petlejchovi za summu 17 zl.
Závdanku jemu dal 2 zl a platiti má od leta [15]99 po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zvedinos, Tobiáš
Oulehlů S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin
Petlejchů za grunt svůj Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Petlejchů za grunt Janovi Řepovi 1 zl.
f 301b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Martin Petlejchů
prodal podsedek s roubanicí Mikulášovi Hašašovi za summu
16 zl, z toho sobě srazil, což jemu Martin Petlejchů pustil
4 zl, ostatek platiti má Janovi Řepovi od letha ut s[upr]a po
1 zl až do vyplnění 12 zl. Odevzdán za volný a svob[odný].
Ruk[ojmě] Vávra Kolář, Martin Petlejchů S.R.S.A N.
Letha 1601 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš
Hašašů za grunt Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Hašaša za g[runt] Janovi Řepovi 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Hašaša za g[runt] Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Hašaša za grunt Janovi Řepovi 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Hašaša za g[runt] 1 zl. Ten přijal Pavel syn Řepů na díl svůj.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Hašaša za grunt Pavlovi synu Řepovému 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Hašaša za gr[unt] Pavlovi synu Řepovýmu 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Hašaša
za g[runt] ostatních peněz 5 zl. A tak má grunt zaplacený.
Pusté
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32 Grunth Martina Valouchova
Ten Martin má podsedek svůj od Anky Vachňové za 15 zl

koupenej. Ty všecky peníze na tom gruntě náleží tej Ance
napřed psanej.
Na to jest jí položeno závdanku letha [15]90 1 zl a
ostatek od letha 1591 platiti má při Vánocích po 1 zl. Letha
[15]91 položil Martin Valouchů Ance Vachňovej 1 zl.
Rukojmě Matěj Skalička a Jan Zýbal R.S.N.
Letha [15]92 a [15]93 položil Martin Valouchů Ance
Vachňovej 2 zl.
Letha [15]94 položil Martin Valúchů Ance Vachňovej 1 zl.
Letha [15]95 a [15]96 položil Martin Valouchů položil
dvojích peněz 2 zl. Z toho dáno Ujcovi po Ance Vachňové 1 zl,
Zuzaně též dáno po též Vachňové 1 zl.
Leta [15]97 položil Martin Valouchů Ance Vachňový 1 zl.
Leta 1598 položil Martin Valouchů za grunt 1 zl. Ten ujala
Dorota po Anně Vachňové, dcera její.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin
Valouchů za grunt svůj 1 zl. Ten zůstává při ouřadu, vydán
Dorotě.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a Maruše Valouchova
prodala podsedek ut s[upr]a Janovi Fouskovi za 14 zl. Závdanku
dáti má o svatým Václavě 1 zl, ostatek platiti má od leta 1600
po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Kozub,
Pavel Bošácký S.R.S.N.
f 311b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala purgmistr a
starší prodali tento podsedek i s roubanicí Vaňkovi Martina
Duných za 14 zl bez závdanku, platiti má od letha 1602 po 1
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jan Duných,
Mikul[áš] Hašaša
S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vaněk
Duných za g[runt] Zuzanně Vachňovej 15 gr. Zůstává se jí ještě
dovzíti 4 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vaněk
Duných za grunt 1 zl. Ten jest vydán Janovi Ujcovi, nápadníku
Anny Šimka Vachňového. Zůstává se jemu ještě 1 zl 7 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Vaněk
Duných za g[runt] 1 zl. Ten přijal Jan Ujec.
Na tom gruntě náleží těmto:
Nápadníkům po Anně Vachúnové 2 zl 15 gr.
Zuzanně Ochabčinej na Souchov 9 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového položil Vaněk
Duných za grunt na nápad[níky] po Zuzaně Ochabce 15 gr.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Vaněk
Duných za gr[unt] na nápadníky po Zuzaně Ochabce 1 zl.
Zuostávají při ouřadu.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Vaněk Duných
za gr[unt] nápadníkům po Zuzanně Ochabce 1 zl.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Vaněk Duných

za g[runt] nápadníkům po Zuzanně Ochabce 3 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Duných položil
za grunt nápadníkům Zuzany Ochabky 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Duných položil
za grunt nápad[níkům] Zuzany Ochabky 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vaněk Duných
položil za gr[unt] nápad[níkům] Zuzany Ochabky 1 zl.
Pusté
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33 Grunth Mikuláše Hoškového
Letha Páně 1585 podle regimentu purgkmistra Mikuláše
Gregorového učiněného prodán jest grunth z půl lánem roli,
z vobilím, osetím, koňmi dvěma, s vozem, pluhem, bránami,
krávami dvěma, jalovicí jednou, ovcemi sedmerými a jinými
věcmi v témž zápisu obsaženými Mikulášovi Hoškovému z Vrbky za
summu 200 zl. Ta všecka summa náleží sirotkům nebožtíka Jíry
Šidlákova.
Rukojmě za placení téhož gruntu a jiné povinnosti Václav

Šáchů, Petr Hošků z Velké Vrbky, Matěj Hošků, Jíra Šimků, Petr
Thomšů, Martin Řičice, Daniel Buček R.S.A.N.
Na to jest letha výš psaného 1585 až do letha [15]93
vyplnil i s tím, což zadrželých, kteréž je[mu] do dluhuov
uvedeny jsou, položiti má 62 zl. A tak ještě od letha [15]94
při Vánocích dopláceti má sirot[kům] výš psaným 138 zl po
řadně po 6 zl.
Letha [15]94 položil Mikuláš za grunth svůj peněz
purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Hošků za grunth 6 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Hošků za grunth 6 zl.
f 321b
Leta [15]97 položil Mikoláš Hložků(!) za grunt svůj 6 zl.
Leta 1598 položil Mikuláš Hložků za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Šidlákova 6 zl.
Leta [15]99 položil Mikuláš Hložků za grunt dvůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidlákova 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Hošků na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka za grunt 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Hošků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Mikuláš Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
6 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Daniele Třískalového Jan Hošků
prodal grunt s půl lánem roli, z 2 konimi Elijášovi
Mirošovskému za summu 130 zl. Závdanku jemu dal 14 zl, ostatek
platiti má od letha 1608 po 6 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě Mikuláš Mirošovský, Jan Hošků, Michal Pivků,
Pavel Větrů S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Eliáš
Mirošovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
3 zl.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Eliáš
Mirošovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
6 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Eliáš
Mirošovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Eliáš
Mirošovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
9 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Eliáš Mirošovský

položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 6 zl.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Eliáš Mirošovský
položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka
12 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Eliáš Mirošovský
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Šidláka 6 zl.
Pusté
f 322a
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Eliáš Mirošovský
položil za grunt a ty přijal Václav Šidlák do Louky 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule jest od toho
svrchu psaného polulání jedna čtvrt roli odprodána Jírovi
Janoškovému za summu 25 zl bez závdanku, platiti jej má po
vyjití třech leth po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení, opravu gr[untu] a všelijaké povinnosti
panské a obecné Jan Tuřanský a Jan Soukal SRSaN.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jíra
Janoškův položil a ten přijal Václav Šidlák do Louky 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jíra Janoškův
položil a ten přijal Václav Šidlák 1 zl.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Jíra Janošků položil
peněz ročních a ten přijal Václav Šidláků 1 zl.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera koupil grunt
Pavel Obětovský druhou čtvrt roli od ouřadu velického za summu
25 zlm, platiti se má ročně po 1 zlm komu náležeti bude.
Závdanku položil 4 zlm, které přijal Jan Kolářů a neměl sobě
týž grunt odevzdaný a ten grunt jest znovu vystavěl. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní
Pavel Měsíček a Mikuláš Štěrba S.R.S.a N.R.
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34 Grunth Mikuláše Srnového
Ten Mikuláš Srnů má grunth koupený podle zápisu kněh
starých prostředních purkrechtních v listu 133 z půl lánem
roli za summu 200 zl.
Za kderýž jest do letha [15]93 vyplnil z závdankem, penězi
purkrechtními a i s těmi 10 zl od Tomana Smolínského, kteréž
jemu podle poručenství n[ebožtíka] Mikuláše Míky bratra jeho
náležely, 55 zl. A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při
Vánocích 145 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to takto:
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Jíry Srny, tak jakž
v registřích sirotčích položeno jest 60 zl. Ty jim jíti mají
od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl.

Item sirot[ku] n[ebožtíka] Mikuláše Míky jménem Mikulášovi
náleží 80 zl 15 gr 5 den. Ty jemu jíti mají při Vánocích letha
[15]94 též po 3 zl.
Item Dorotě, manželce Mikuláše Jurikových, náleží na
posledních penězích 4 zl 14 gr 2 den.
Rukojmě Jan Karas, Jan Miklů, Jíra Silných, Martin Rosů,
Jan Myjavský, Jíra Hlošků, Jíra Srnů a Jan Sysel R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Srnového za grunth peněz
ročních 6 zl. Ty oboje složeny do truhlice sirotčí na sirotky
vejš psané. Z toho dáno Mikulášovi, synu n[ebožtíka] Mikuláše
Míky, 3 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Srnových za grunth 6 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Srnových za grunth 6 zl.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 3 zl a na
nápadníky Mikoláše Míky do truhlice dáno 3 zl.
f 331b
Leta [15]97 položil Mikoláš Srnových za grunt svůj 6 zl. Ty
jsou dány Mikolášovi Míkovi na díl jeho.
Leta 1598 položil Mikuláš Srnových za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Srny 6 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Mikuláš
Srnů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jiříka Srny 6 zl.
Ty sou vydány Mikulášovi Míkovi za lonský a letoší rok.
A jakož ještě náleželo na tom gruntě Mikulášovi Míkovi
summy 62 zl 15 gr 5 den, takové peníze prodal Jan Jasének
z Nezdenic, nápadník téhož n[ebožtíka] Mikuláše Míky,
Mikulášovi Srnovému za hotových peněz 12 zl 12 gr. A tak ti
nápadníci na tom gruntě nic nemají. A tak Mikuláš Srnů nebude
povinen platiti než po 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Srnů na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Srnů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 2 zl.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Srnů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Srnů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 3 zl.
A skoupil od Mikuláše Sučanského, muže Doroty někdy
Mikuláše Jurikových, což jí tu na posledních penězích
náleželo, totiž 4 zl 14 gr 2 den za hotových 24 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srny položil on za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srny 3 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt s půl lánem roli, ze 3 koňmi, z vozem, pluhem,
bránou, z jedním teletem a 1 sviní i jiným k tomu
příslušenstvím, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Srnovým,
Pavlovi Vítovýmu, kterýž Barboru, dceru téhož Mikuláše
Srnového, za manželku pojal, za summu 200 zl. Závdanku dáti má
15 zl a platiti každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán za

volný a svobodný. Rukojmě Jan Zdeňků, Martin Žádalů, Mikuláš
Mokrých, Jan Mitáček S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel
Vítův za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnova 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel
Vítův za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnova 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Pavel Vítů prodal týž
ut sup[ra] grunt s půlláním roli, s jedním koněm, vozem,
pluhem a bránou Janovi Ševcovýmu a přidal jemu čtvery hony
žita a ječmene 1 m[ěřici], žita 2 m[ěřice], ovsa 14 m[ěřic], a
jiným k tomu gruntu příslušenstvím za summu 130 zl. Závdanku
jemu dal 12 zl a platiti má od letha ut sup[ra] při každých
Vánocích po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě
za opravu gruntu a placení i jiné povinnosti panské Pavel
Tomášů, Jíra Tomášů, Mikuláš Formánek a Jan Srnů S.R.S.a N.
NB. Pavel Vítů odjal od téhož gruntu vinohrad v Dolní hoře
a platí za něj při statku Mikuláše Srnového. Kromě sobě
vymínil zahrádku.
Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka ten Jan Ševčíků
zemřel a na ten kup vstoupil Michal Hylko. Oddal závdanku na
ten grunt 10 zl a tolikéž nebuďa roku na tom gruntě zemřel.
Ten grunt tak pustý zůstával bez hospodáře.
Letha 1613 za purgkmistra Jíry Žilky starší veličtí prodali
ten grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Michalovi Hylkovi Janovi
Srnovému za summu 130 zl. Závdanku dal 10 zl a platiti jej má
od letha 1614 po 4 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný
a svobodný. [Rukojmě] Daniel Baťů, Kuba Zigův, Jan Bílý a
Václav Hobzů S.R.S.a N.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Srnů za
grunth na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 4 zl.
A jakož náleželo z tohoto gruntu Janovi Srnovému dílu jeho
po otci, totiž 9 zl 28 gr 1 den, ty jest sobě porazil. A tak
nebude povinen pokládati nežli po 3 zl až do vyjití těch peněz
s[irotkům] Jíry Srnového.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Srnů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Srnů položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového za 2 leta 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Srnů položil
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 3 zl.
Pusté
f 332b
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čajky prodán jest grunt ze
čtvrtí roli Gotfrýdovi Ševcovi za summu 8 zl, placení po
vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě Jan Kolář a Mikoláš Srnů SRSN.

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Václav Srnů prodal
svrchu psaný grunt s půl lánem roli Janovi Pivkovému za 8 zl,
placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu
odevzdán za volný. Rukojmě Mikuláš Krupice a Jan Vachoun
S.R.S.N.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jan
Pivků a ten přijal Václav Srnů 1 zl.
Item tenž Jan Pivků pouští od tohoto poloulání roli
Vavřínkovi Jelínkovi zeti svému jednu štvrt za zaplacenou.
Těch pak ostatních 7 zl bude povinen týž Jan Pivků nápadníkům
dopláceti.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Jan Pivků položil
peněz ročních 1 zl. Ten přijal Václav Srnů.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli po
Vavřínovi Jelínkovi Tomášovi Kuchyňkovi za summu 8 zl bez
závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán
za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské a
obecní Martin Větrů a Pavel Měsíček SRSN.
f 333a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky ujal druhú stranu podsedku podle Tomáše
Kuchyňky pustú Mikuláš Zdeněk z jednou čtvrtí roli po Janovi
Pivkovi za summu 8 zl, platiti má každoročně komu náležeti
bude po 1 zl. Odevzdána za volnú [a] svobodnú. Rukojmě za
placení povinnosti panské i obecní Martin Zdeňků a Martin
Zháňal SRSN.
70
f 341a
35 Grunth Adama Hranického
Letha 1594 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 45 ten Adam vejš psaný koupil jest
grunth se čtvrtí roli za summu 105 zl od Mikuláše Lazebníkova.
Na kderýž jest závdanku témuž Mikulášovi položil 7 zl a
ještě toho závdanku doložiti má 7 zl. Těch všech 14 zl vejš
psaných v závdanku položených náleží sirot[kům] nebožt[íka]
Václava Lazebníkova. A ostatek 91 zl dopláceti má s[irotkům]
n[ebožtíka] Václava Lazebníkova, totiž Mikulášovi, Šimkovi a
Kuně mateři jejich počna při Vánocích téhož letha [15]94 po 4
zl.
Rukojmě Matěj Skočovskej, Jan Zdeňků, Jakub Ovčák a Mikuláš
Mokrých R.S.N.
Těch 7 zl ostatních Adam Mikulášovi vyplnil.
Letha [15]94 položil Adam Hranický Mikulášovi za grunth
4 zl.
Letha [15]94 Adam Hranický vejš psaný prodal tento grunth
svrchu psaný se vším příslušenstvím Janovi Valných za summu
105 zl, platiti má počna při Vánocích letha [15]95 po 4 zl.

Z té summy náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Václava Lazebníkového
87 zl, ty se jim od letha [15]94, jakž vejš doloženo, po 4 zl
klásti mají. Item Adamovi Hranickému na posledních penězích
náleží
18 zl, ty jemu jíti mají, když sirotci svrchu psaní
svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 4 zl.
f 341b
Přidává jemu k témuž gruntu pluh, osetí ozimé a jiné
hospodářství na rejstříku poznamenané, krom kus žita a jedny
hony k ouhoru sobě vymínil. Rukojmě za placení a povinnosti
panské Mikuláš Srnů, Mikuláš Juriků, Mikuláš Zdeňků, Vaněk
Kopřivů R.S.N.
Letha [15]95 položil Jan Valnej za grunth purgkrechtních 3
zl.
Letha [15]96 položil Jan Valnej za grunth peněz
purkrechtních 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Valný za grunt svůj peněz
purgkrechtních 3 zl.
Leta 1598 při posudku velickým prodán grunt ze čtvrtí roli,
z kteréhož Jan Valnej utekl, z čtvrtou kopou obilí všeho,
cožkoliv zasetého jest ozimého, Janovi Morousovi za summu
52 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Kopřivů,
Mikuláš Srnů, Mikuláš Jurika Mokrých, Mikuoláš Zdeňků S.R.S.N.
Ta summa náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Lazebníka předních peněz
34 zl. Ačkoliv jim více náleželo, ale pro spuštění toho gruntu
summy své upustili.
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Adamovi Hranickému na posledních penězích 18 zl. Půjdou
jemu, když sirotci Václava Lazebníka svou spravedlnost
vyzdvihnou.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Morous za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava
Lazebníka 2 zl.
f 342a
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka rukojemníci za
n[ebožtíka] Jana Morousa prodali grunt ze čtvtí roli a jiným
k tomu příslušenstvím Bartošovi Brumovský[mu] zámečníku za
52 zl. Místo závdanku ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka]
Václava Lazebníka položil 1 zl a platiti má od leta 1601 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Kopřivů,
Mikuláš Srnů, Mikuláš Mokrý, Mikuláš Zdeňků S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Bartoš
Brumovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava
Lazebníka 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Bartoš
Broumovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava
Lazebníka 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Bartoš
Broumovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka
2 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Bartoš
Broumovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava
Lazebníka 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Mikuláš Lazebníků maje
spravedlnost sobě náležitou na gruntě tomto požáru, aby grunt
pustý nezůstal, prodal jest Janovi Tuřanskýmu za summu 34 zl
bez závdanku a platiti jej má počna letha 1617 po 2 zl až do
zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav
Kašů, Martin Hudců S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Tuřanský položil
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Tuřanský
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka
2 zl.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Daniel Šťuka koupil
ten svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli za summu 4 zl, placení
po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný. Rukojmě Jan Zdeňků, Jura Budinka SRSN.
Pustý
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f 342b
Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka Jan Švehla, syn
Mikuláše Lazebníka, prodal ten grundt ze štvrtí roli
Mikulášovi Škromachovi za summu 15 zlm bez závdanku, placení
každoročně po
1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmí
za povinnosti panské i obecní Jan Bartonec, Jan Švehla SRSN.
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f 351a
36 Grunth Mikuláše Mokrých
Letha Páně 1593 podle regimentu téhož letha [15]93 za
purgkmistra Vaňka Jakšového učiněného koupil jest Mikuláš
Mokrých grunth po n[ebožtíku] Jírovi Mokrých otci svém zůstalý
z achtelem vinohradu v Ležhoře, z boudou, s půl presem a
z vinohradním nádčením a se čtvrtí roli za summu 90 zl bez
závdanku, platiti jej má od téhož letha [15]93 při Vánocích
pořadně po 4 zl.
Rukojmě Martin Miklů, Jíra Švejský, Pavel Krčmů, Thoman
Smolínský R.S.N.
Ta summa všecka náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Mokrýho.
Item Mikuláš ten jest dílu svého na gruntě vejš psaným
13 zl 20 gr porazil.
A letha [15]93 na peníze purkrechtní 1 zl, kterýž jest
Kateřina mateř jejich s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Mokrého
vyzdvihla, položil.
Letha [15]94 položil Mikuláš Mokrých peněz ročních za
grunth, do truhlice složeny 4 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Mokrých za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Mikuláš Mokrých za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Mokrých za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Mokrých za grunt svůj 4 zl na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrýho.
f 351b
A jakž tu ještě na tomto gruntě mimo prvnější vyzdvižení
Martinovi Mokrých po otci jeho dílu jemu náleželo 5 zl 5 gr,
ty j[es]t Mikuolášovi bratru svýmu z lásky pustil. A tak tu on

již více nic nemá. Stalo se u přítomnosti obou.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Mokrých z gruntu peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrýho
4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Mokrý na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokr[ého] 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mik[uláš]
Mokrý za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrého 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Mokrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrého 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Mokrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrého 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Mikuláš Mokrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrého
2 zl.
A skoupil od Martina Maškrtného, což jemu dluhu náleželo
8 zl za hotový 1 zl 23 gr.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Mikuláš Mokrý
srazil sobě na tomto gruntě svém, což jemu po Pavlovi,
Václavovi a Mandě, bratřích a sestře jeho zemřelých, nápadem
přišlo summy 20 zl 15 gr.
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Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového jakož náleželo
Martinovi na tomto gruntě nápadu po Pavlovi, Václavovi
bratřích a Mandě sestře jeho zemřelých 20 zl 15 gr, ty jest
prodal Mikulášovi bratru svému za hotových 4 zl.
A tak má grunt zaplacený.
Pusté
f 352a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten svrchu psaný
grunt koupil Pavel Rabáčků se čtvrtí roli za summu 4 zl,
placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán
jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Václav Srnů,
Martin Větrův SRSN.
Pustý
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f 361a
37 Grunth Martina Šidláka
Ten Martin vejš psaný má grunth se čtvrtí roli, kderýž jest
byl podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 135 od
nebožt[íka] Martina Škrobenýho za 80 zl koupený, kterýž byl
zaplacen.
A zase tenž grunth letha 1588 podle zápisu kněh starých
purkrechtních prostředních v listru 87 jest zase s touž čtvrtí
roli, z achtelem vinohradu v Dolní hoře byl jest Janovi téhož
Škrobenýho za 200 prodán.
Kderážto summa náleží dětem po témž Martinovi Škrobeným
zůstalým, totiž vejš psanému Janovi a Mandě sestře jeho.
Ten Jan nejsouce ženatý umřel, spravedlnost po něm zůstalá
na Mandu sestru jeho připadla. A ta Manda se za Martina
Šidlákového vdala, a tak ten grunth svůj zaplacenej má.
f 361b
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala podle rozdílu
statku n[ebožtíka] Martina Šidláka prodán grunt ze čtvrtí
roli, ze 3 konimi, z vozem, pluhem, z železy, bránou, se vším
osetím a jiným dobytkem, jakž v rejstřích sirot[čích] zapsáno
stojí, Mandě vdově za summu 300 zl. Z toho sobě srazila dílu
svého 137 zl
12 gr a závdanku z užitku dáti má 20 zl,
ostatek platiti [má] od letha 1608 po 8 zl. Odevzdán za volné
a svobodné. Rukojmě Mikuláš Škrobený, Pavel Pivků, Mikuláš
Švehla, Pavel Vítů, Jan Sup, Pavel Větrů, Martin Žádalů, Jan
Jakšů S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Manda Šidláková
položila závdanek ut s[upr]a 10 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel
Tuřanských na místě Mandy Šidlákové ostatek závdanku 10 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel
Tuřanských na místě Mandy Šidlákové za gr[unt] na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Šidláka 6 zl. A tak mu puštěno, aby platil
po 6 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky [položil] Pavel
Tuřanský na místě Mandy Šidlákové za g[runt] čtverých peněz na
s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka 20 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tuřanský
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka 6
zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tuřanský
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka
12 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Tuřanský
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka
6 zl.
Leta Páně 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Tuřanský
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Šidláka
peněz 3 zl.
Pusté
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f 371a
38 Grunth Jakuba Porubských
Tenž Jakub koupil jest grunth po ne[božtíku] Šebestovi
Smolínském zůstalý se štvrtí roli a jinými věcmi podle zápisu
kněh starých prostředních purkrechtních v listu 98 za 50 zl.
Z té summy místo závdanku dílu Kuny manželky své srazil
sobě 6 zl 7 gr a ostatek 44 zl 22 gr náleží osobám níže
psaným, a to takto:
Item Mahdě Gregorce 4 zl. Ty jí mají letha [15]90 při
Vánocích položeny býti. Ty jsou jí téhož letha svrchu psaného
od téhož Jakuba položeny.
Item Vávrovi Fňukalovi náleží 21 zl. Ty jemu jíti mají od
letha [15]92 při času výš psaném po 2 zl.
Item týž náleží na tom gruntě s[irotkům] n[ebožtíka]
Šebesty Smolínského Janovi, Mikulášovi a Anně 18 zl 22 gr. Ty
jim jíti mají od letha [15]92 při Vánocích po 1 zl, dokudž
Vávra Fňukalů své spravedlnosti nevyzdvihne a po vyzdvižení
tej spravedlnosti bude jim pořadně po 3 zl vycházeti.
Na to jest tenž Jakub položil do letha 1593 peněz
purkrechtních 10 zl 15 gr.
Letha [15]94 položil Jakub Fulnecký peněz purgkrechtních
3 zl. Z toho vzal Vávra Fňukalů 2 zl a na sirotky Šebestovy do
truhlice sirotčí 1 zl.
f 371b
Vydáno s toho:
Item Mandě Gregorce 4 zl.
Item Vávrovi Fňukalovi 3 zl.
A na sirotky zůstává při právě 3 zl 15 gr.
Rukojmě Macek Porubských, Štefan Porubských a Mikuláš
Sekerka R.S.N.
Letha [15]95 položil Jakub Porubský za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 3 zl. Z toho dáno Vávrovi Fňukalovi 2 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Šebesty Smolínského 1 zl. Ten zl jest
dán do truhlice sirotčí a ti sirotci nejsou zapsáni.

Letha [15]96 ten grunth jest prodán, když Jakub Porubský
z něho utekl, Jírovi Molovi za summu, což na něm dopláceti týž
Porubský měl, totiž za 37 zl 22 gr. Místo závdanku položil
peníze roční 2 zl, z toho dáno Vávrovi Fňukalovi 1 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Šebesty Smolínskýho též 1 zl. A platiti
má od letha [15]97 pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu
i povinnosti Mikoláš Pecen, Kašpar Nedvěd S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Jíra Molů za grunt svůj 2 zl. Z toho
dáno Vávrovi Fňukalovi 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Šebesty
Smolínského v truhlici necháno 1 zl.
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Téhož leta [15]97 Jíra Mol vejš psaný prodal grunt svůj
Jírovi Barlabášovi ze čtvrtí roli za 37 zl 22 gr. Závdanku
položil hned při odevzdání Jírovi Molovi 2 zl a roční peníze,
jakž výš dotčeno, jest na místě Molovém Jíra Barlabáš položil
2 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. R[ukojmě]
z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Zdeňků,
Pavel Nevrlý S.R.S.
f 372a
Leta 1598 položil Jíra Barlabáš za grunt svůj Vávrovi
Fňukalovi 2 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Barlabáš za g[runt] svůj Vávrovi Fňukalovi 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Barlabáš Vávrovi Fňukalovi 2 zl.
Kuně dáno na díl její z peněz sirotků n[ebožtíka] Šebesty
Smolínského manželce jeho 1 zl 15 gr.
Letha 1601 dáno k ruce J.M. Páně po Janovi a Mikulášovi,
s[irotcích] zběhlých n[ebožtíka] Šebesty Smolínského 4 zl
15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jíra Barlabáš
prodal grunt ze čtvrtí roli a se vším osetím ozimým Benešovi
Holému za summu 37 zl 22 gr bez závdanku. A Jíra Barlabáš
pustil Benešovi Holýmu, což tu zaplaceného měl, totiž 10 zl,
platiti má ostatek od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Šimek Ležakujů a Mikuláš Kaše
S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Anna, vdova
zůstalá po n[ebožtíku] Benešovi Holým, prodala grunt ze čtvrtí
roli Vaňkovi Petrovýmu za summu 50 zl. Závdanku položil též
Anně vdově 10 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Klimek Bednář,
Šťastný Lačných S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Vávrovi Fňukalovi 3 zl.
J.M. Pánu po s[irotcích] zběhlých Šebesty Smolínského 11 zl
7 gr.
Jakubovi Porubskýmu 7 zl 15 gr.

Jírovi Molovi 2 zl.
Dvěma sirotkům n[ebožtíka] Beneše Holého a mateři jejich
třetí 16 zl 7 gr.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Vaněk Petrů za
grunt Vávrovi Fňukalovi 2 zl.
f 372b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Vaněk
petrů za g[runt] 2 zl. Z toho dáno Vávrovi Fňukalovi 1 zl a
k ruce JM Páně 1 zl vzato.
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Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Vaněk Petrů
prodal podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli Martinovi Žádalovýmu
za summu 36 zl bez závdanku, platiti má každého roku při
Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Mikuláš Rabáčků, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Martin
Žádalů za grunt, přijat k ruce JM Páně 1 zl.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Žádalů
prodal g[runt] ze čtvrtí roli Janovi Jíry Srnového za summu,
což za něj dopláceti jest, totiž 35 zl, platiti má od letha
1609 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra
Trnka, Jan Zdeňků, Jíra Janků S.R.S.A.N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Jíry
Srnového za rok [1]609 a [1]610 dvojích peněz 1 zl. Vzat
k ruce J.M.P.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jan Jíry Srnového
prodal ten grunt svrchu psaný, jaký jej sám byl koupil,
Markovi Tkadlcovi za summu 35 zl bez závdanku a platiti jej má
po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení
a opravu Jura Trnka a Daněk Holý S.R.S.a nerozdílnou.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Marek
Tkadlec za g[runt] k ruce Jeho [Mil]osti Páně 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Marek Tkadlec
prodal ten grunt se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl,
Jurovi Beňadovi za summu 35 zl. Závdanku dal jemu 2 zl,
platiti má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Daniel Baťů a Jan Havránek SRSN.
f 373a
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Beňada položil
za gr[unt] JM Pánu za 2 leta 2 zl.
Pusté
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f 381a
39 Grunth Jana Blahového
Ten Jan vejš psaný má grunth svůj se čtvrtí roli, což na
něj po sirotcích ne[božtíka] Jurky Bobalového zemřelých
připadlo, zouplna zaplacený.
Pusté místo
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40 Grunth Vaňka Duných

f 391a

Ten Vaněk má grunth svůj s půl lánem roli od dávních leth
zouplna zaplacený.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka prodán grunt
z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, s pluhem, z bránami, se
vším osetím, z dobytkem a jiným hospodářstvím i z vinohradem
v Dolní hoře, pozůstalý po n[ebožtíku] Vaňkovi Duných podli
poručenství jeho Mikulášovi synu jeho za summu 150 zl bez
závdanku. Z toho sobě srazil dílu svého, což na něj přišlo, 23
zl 25 gr 6 den, a tak mimo poražení dílu svého zůstává
dopláceti summy 126 zl 4 gr 1 den placením od letha 1600 po 4
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu
gruntu a povinnosti JM Páně Vaněk Kopřivů, Jan Duných, Jan
Tomášů, Jan Pešků, Matěj Tomášků, Martin Pavlů, Jíra Janků,
Jan Blahů, Václav Barinusů S.R.S.N.
Téhož letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Mikuláš
Duných závdanku 5 zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Duných na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Duných na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných za grunt 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Duných za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Duných za g[run na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Mikuláš Duných za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka
Duných 4 zl.
f 391b
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt s půl lánem roli, ze 2 koňmi, pluhem, bránou,
krávami 2 i z achtelem vinohradu v Dolní hoře, z boudou,
presem, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Duných, Martinovi
Mokrých, kterýž sobě Kateřinu, zůstalou vdovu po témž
Mikulášovi Duných, za manželku pojal, za summu 150 zl. Místo
závdanku srazil sobě dílu po též Kateřině manželce své 21 zl
27 gr 6 den, zůstává dopláceti 128 zl 2 gr den placením
každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Tomášů, Mikuláš Janíků, Mikuláš
Lazebníků, Mikuláš Mokrých S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil za
g[runt] Martin Mokrých na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 1
zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin
Mokrých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin
Mokrých za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 2 zl.
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Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka položil Martin
Mokrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Mokrý
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 3 zl.
NB. Ty 3 zl, kteréž Martin Mokrý položil, sou jemu zase
navráceny, protože ten grunt prodal a jiný za něj položil po
odevzdávce.
Martin Mokrý prodal grunt tento s půl lánem roli a se vším
příslušenstvím, jakž jej sám měl, Janovi Zálešákovi
Vrbovčanskému za summu 150 zl. Závdanku dal 12 zl, platiti má
ročně po 4 zl.
A Martin Mokrý pustil Janovi Zálešákovi peněz zaplacených 10
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Eliáš Mirošovský,
Mikuláš Tesař a Macek Ochlastů a Bureš SRSN.
Téhož letha za téhož purgkmistra Jan Zálešák položil za ten
grunt dvojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Duných 8
zl.
Pustý
Ten Martin Mokrý, co jest prodal grunt tento Janovi
Zálešákovi, odtrhl 1 achtel vinohradu v Dolní hoře, potom šel
preč. A ten Jan Zálešák také ušel z toho gruntu, a tak ten
pustý grunt zůstává.
f 392a
Ten Martin Mokrý když preč ušel, zavedl z sebou krávu i
s teletem, kteráž náležela kostelu velickému, ta se pokládá
v penězích 8 zl.
Item povinen byl vosku týž Martin Mokrý na kostel dáti
2 funty, ten se pokládá za 15 gr.
Po takovém odchodu téhož Martina Mokrého purkmistr a starší
i s horným velickým prodali vinohrad napřed psaný v Dolní hoře
s búdou, presem a káděmi Pavlovi Tomášovému za summu 30 zl bez
závdanku, platiti jej má každoročně po 2 zl.
Z toho se předně zaplatiti má na kostel za krávu s teletem
a za vosk 8 zl 15 gr.
A ostatek všecko s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Duných
z téhož vinohradu se vyplatiti má.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Tomášů
položil na dluh svrchu psaný za vinoh[rad] 2 zl. Ty jsou
přijal k obci velické.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
Jiřík Sekerka koupil od ouřadu půl lánu roli z gruntem za
summu 6 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1
zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu,
povinnosti J.H.M. Jura Čejka a Mikuláš Rabáček S.R.S.N.
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Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera jakož ten svrchu
psaný grunt Jíra Sekerka pustý zanechal, týž ouřad velický
prodali ten grunt z půl lánu roli po Janovi Zubatovském Janovi
Kolářovi za summu 26 zlm, platiti má po vyjití 3 leth až do
vyplnění summy po 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Hroš a Martin Psík
S.R.S.a N.R.
f 392b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Martin Zháněl ujal grunt po Janovi
Kolářovi z půl lánem roli za summu 26 zl bez závdanku, platiti
má každoročně po 1 zl komu náleží. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin
Zdeněk, Šimon Skočovský SRSN.
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f 401a
41 Grunth Jíry Ondry Jakšového
Ten grunth jest byl za 120 zl koupen, na němž jest pro

spuštění jeho proděláno 56 zl 5 gr a jest puštěn vejš psanému
Jírovi toliko v 63 zl 25 gr.
Z tej summy dílu svého srazil 40 zl a sestře své dopláceti
má 23 zl 25 gr. Na to Matěj Dřímalů povinen jest od letha
[15]94 při Vánocích ku pomoci jemu 17 zl po tři letha po 2 zl
a od letha 1597 po 4 zl vyplniti. A Jíra 6 zl 25 gr má po 2 zl
od letha [15]94 při Vánocích pokládati.
Těch všech 23 zl 25 gr náleží Kateřině, dceři sirot[ka]
ne[božtíka] Ondry Jakšovýho. Těch 6 zl 25 gr vejš psaných Jíra
Martinovi bratru svému jest spravil.
Rukojmě Thoman Smolinský a Tomáš Ležakujů S.R.S.
Letha [15]94 položil Matěj Dřímalů za grunth na místě Jíry
Ondry Jakšovýho 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Ondry Jakšových 2 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Ondry Jakšových 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Ondry Jakšového 2 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Ondry Jakšového 2 zl na s[irotky]
n[ebožtíka] Ondry Jakšového.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Matěj
Dřímal za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového
2 zl.
f 401b
Leta [15]97 Václav Barinus grunt napřed psaný frejmarkem od
Jíry n[ebožtíka] Ondry Jakšových dostal zaplatcený a v ničemž
nezávadný.
Toliko Matěj Dřímalů má z toho gruntu dopláceti po 2 zl,
totiž 9 zl.
A Jíra Ondry Jakšového též doplatiti má 6 zl 25 gr.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Matěj
Dřímalů na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového za grunt 2
zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Matěj
Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového
1 zl.
Jíra Ondry Jakšového skoupil na tomto gruntě od Martina
Kulhánka, manžela Kateřininého, což jí na tomto gruntě
náleželo 6 zl 25 gr, dal jemu za to jalovici. A tak tu ta
Kateřina nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Matěj
Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mik[uláše] Šidláka položil Jan,
syn Matěje Dřímala, za grunt na doplacení dluhu ut s[upr]a na
s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Jakšového 2 zl.
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Letha 1601 za purg[mistra Daniele Třískala prodán grunt se
čtvrtí roli a s vinohradem v Dolní hoře Kateřině, pozůstalé po
n[ebožtíku] Václavovi Barinusovi, s 1 krávou, se 3 svinského
dobytka i se vším osetím za summu 60 zl. Z toho sobě srazila
dílu svého 30 zl a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu
svého ještě 30 zl, placením od letha 1602 po 3 zl. Odevzd[án]

za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Daniel Baťů, Jíra Pernů,
Mikuláš Šavara S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položila
Kateřina Barinusova za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka]
Václava Barinusa
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Petlejchů za g[runt] na místě Kateřiny ženy své na s[irotky]
n[ebožtíka] Václava Barinusa 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin
Petlejchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Barinusa
2 zl.
Pusté místo
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42 Grunth ne[božtíka] Vaňka Mathoušovýho

f 411a

Ten grunth n[ebožtíka] Mathouše měl zaplacený a po smrti
jeho Ondra a Jan synové jeho na témž gruntě, ku kterémuž půl
lánu roli přináleží, spolu se živí a hospodaří.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového Ondra, syn
pozůstalý po vejš psaném Vaňkovi Mathoušových, prodal grunt
s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, s železy,
bránou Janovi bratru svému za 80 zl. Z toho sobě týž Jan dílu

svého srazil
40 zl a ostatek, totiž 40 zl, Ondrovi bratru
svému dopláceti má od letha 1602 po 2 zl. Obilím a jinými
věcmi tím se spolu spravedlivě rozdělili. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Myjavský, Jan Mitáčků, Tobiáš Oulehlů,
Mikuláš Sučanský
S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Mathoušových za g[runt] Ondrovi Mathoušových 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Mathoušových za g[runt] Ondrovi Mathoušových 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Mathoušových za g[runt] Ondrovi Mathoušových 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Mathoušových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry
Mathoušových 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Mathoušových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry
Mathoušových 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan
Mathoušových na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Mathoušovýho 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan
Mathoušových za g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka]
Ondry Mathoušového 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Matoušů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Matoušového
2 zl.
f 411b
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Matoušů položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry Matoušového 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Matoušů
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Ondry
Matoušové[ho] 2 zl.
Pusté
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Krupice
přiženíce se k vdově po n[ebožtíku] Janovi Matoušovém
pozůstalé, položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Ondry
Matoušového 1 zl. Ty přijal Pavel Ondry Matoušového.
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Letha 1628 za purgkmistra Pavla Radějovského Mikuláš
Krupice prodal ten grunth s půl lánem roli Jírovi Sekerkovi za
summu tu, což na něm dopláceti jest, platiti má ročně po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. R[ukojmě] Jan Janíků, Jan Bílý
S.R.S.N.
NB. Podle bedlivého vyhledání našlo se, že na s[irotky]
n[ebožtíka] Ondry Matoušového zůstává se doplatiti ještě
15 zl.
Letha 1629 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Sekerka položil
za ten grunt do s[tatku] n[ebožtíka] Ondry Mathoušového 2 zl.
Ten přijal Pavel, s[irotek] n[ebožtíka] Ondry Mathoušového.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jíra Sekerka

položil za grunth 1 zl. Ten přijal Pavel, s[irotek]
n[ebožtíka] Ondry Mathoušového.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jíra Sekerka
položil za gr[unt] 1 zl. Ten přijal Pavel, s[irotek]
n[ebožtíka] Ondry Mathoušového.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jíra Sekerka
položil za gr[unt] Pavlovi Mathoušovému 1 zl.
f 412a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Jíra Sekerka
položil za grunt Pavlovi Matoušovému, kteréž přijal 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky na místě Jíry
Sekerky položil za grunt Mikuláš Krupice Pavlovi Mathoušovému,
on jich přijal 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jury Čejky na místě Jury Sekerky
Mikoláš Krupice položil za grunt Pavlovi Matoušovému 15 gr.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikuláš Krupice na
místě Jury Sekerky položil za grunt Pavlovi Matoušovému 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jířík
Sekerka položil a Mikuláš Krupice zaplatil Pavlovi Matoušovi 1
zl.
A tak co ještě Pavlovi Matoušovi po n[ebožtíku] Ondrovi
Matoušovém náleží na témž gruntě 6 zlm dobírati a Mikuláš
Krupice má dle odvodu mezi nima učiněného jich na místě Jiříka
Sekerky zaplatiti.
Jakož Mikuláš Krupica po Zuzanně manželce svej, někdy
pozůstalej po n[ebožtíku] Janu Matouškovém, nápadem na tomž
gr[untě] dostal 65 zl a sám vyplatil 9 zl, což činí v summě
74 zl, ty jest on dle odvodu ut s[upr]a Jiříkovi Sekerkovi
pustil. A tak Mikuláš Krupica nic více na tomž gruntě nemá,
nýbrž všecko Jiříkovi Sekerkovi náleží.
f 412b
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Jiřík Sekerka zemřel a po sobě zanechal
grunt svůj zaplacený, takový jest ležíce na smrtedlné posteli
tehdy odporučil Jiříkovi Sekerkovi synu svému za zaplacený.
Který se jemu připisuje za volný [a] svobodný. Rukojmě za
povinnosti panské i obecní Jan Supů, Pavel Pešek SRSN.
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f 421a
43 Grunth Jana Vachounového
Ten Jan vejš psaný má grunth podle zápisu kněh starých
prostředních purkrechtních v listu 26 od Václava otce svého
koupený za summu 60 zl.
Kderýž jest podle téhož zápisu vejš psaného zouplna otci
svému zaplatil a žádnému za něj nic dlužen nezůstává.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, ze 2 koňmi,
s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, pozůstalý po
neb[ožtíku] Janovi Vachounovým, Mikulášovi synu jeho za summu
100 zl. Závdanku dáti má při posudku příštím letha 1607 4 zl a
ostatek platiti při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za

volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kolář, Pavel Thomanů, Mikuláš
Mokrých, Jan Kvizín S.R.S.A N.
Mikuláš svrchu psaný srazil sobě na tomto gruntě svém dílu
svého otcovského 25 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Vachúnů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vachúnové[ho]
2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Mikuláš Vachúnů
prodal grunt z půl lánem roli, ze 2 konimi, s vozem, pluhem,
bránú a jiným hospodářstvím Janovi Vachounovýmu za summu
100 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a dílu svého sobě srazil 25 zl,
ostatek platiti má od letha 1610 po 3 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě Jan Mitáček, Martin Žádalů, Vašek Šidláků
S.R.S.A N.
f 421b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Vachounův
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vachounového 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Vachounů
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vachouna 6 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Vachounů položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vachouna 3 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňař Jan Vachounů položil za
gr[unt] (nedopsáno).
Utekl.
Nápadníci n[ebožtíka] Jana Vachounového, kteříž na tom
gruntě spravedlnost svou mají, prodali sou tento grunt
Mikulášovi Janovému za 61 zl bez závdanku, platiti má po 3 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bílý, Mikuláš
Orbith a Pavel Pivko SRSAN.
Téhož letha Mikuláš Janů položil za gr[unt] peněz 6 zl. Ty
sou vzaté do s[statku] n[ebožtíka] Jana Vachouně.
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Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Janů
položil za gr[unt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Vachouně 3 zl.
Pusté
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky týž purgkmistr a
ouřad prodali svrchu psaný grunt Pavlovi Vachounovému za 16 zl
ze čtvrtí roli, totiž polovici gruntu, placení po 1 zl.
Odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti
panské [a] obecní odbejvání Martin Kelecký, Jan Moňků SRSN.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten svrchu psaný
grunt s polouláním roli jest prodán Pavlovi Vachounovému za
summu 6 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Z těch šesti zl
Jan Vachoun a Manda sestra jeho to pouští jemu 3 zl.
f 422a
A tak ještě ostatní summy 3 zl bude míti na tom gruntě
dopláceti komu náleží po 15 gr. Jest mu za volný odevzdán.

Rukojmě Jan Vachoun a Jura Čejka S.R.S.N.
Leta 1648 za purgkmistra
ještě na tom gruntě summy 3
otce a bratra jeho takové 3
grunt ze štvrtí roli docela

Jana Vachouna Pavel Vachounů maje
zl dopláceti, tak jest jemu od
zl z lásky upuštěné. A tak má ten
a zouplna zaplacený.
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44 Grunth Jana Mitáčkového

f 431a

Letha 1593 ten Jan vejš psaný má grunth z půl lánem roli
podle regimentu letha [15]93 za purgkmistra Vaňka Jakšového
učiněného se vším hospodářstvím, koňmi a dobytkem koupený za
150 zl bez závdanku.
Na to jest téhož letha [15]93 ku právu peněz purkrechtních
položil 2 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích doplatiti
má 148 zl, ty má pokládati po 4 zl.
Ta summa vejš psaná náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Matouše Jarošového 49 zl 24 gr
4 den. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají
po 3 zl.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Kuby Michalového též náleží
50 zl 5 gr 2 den. Ty jim jíti mají, když nejprve sirot[ci]
ne[božtíka] Matouše Jarošového svou spravedlnost vyzdvihnou,
též po 3 zl.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Mitáčkového náleží 54 zl
1 den. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají
po
1 zl.
Z těch 60 zl 5 gr 2 den peněz Kuby Michalového náleží
Janovi Myjavskýmu za tou příčinou, že jsouc rukojmě za téhož

Kubu Holomkovi Židu do Strážnice své dáti musil, totiž 21 zl.
f 431b
A když svou spravedlnost napřed psaní nápadníci vyzdvihnou,
tehdy se jim po 4 zl pokládati budou.
Rukojmě Jan Karasů, Jan Duchků, Macek Černých a Jan Talajů
R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Matěje Mitáčkového za grunth 3 zl.
Ty jsou dány nápadníkům n[ebožtíka] Mathouše Jarošového.
Letha [15]95 položil Jan Mitáčků peněz purgkrechtních za
grunt 4 zl. Odvedené na s[irotky] Jarošovy 3 zl a na Mitáčkovy
1 zl.
Letha [15]96 položil Jan Mitáčků peněz purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Mitáčků za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Jan Mitáčků za grunt svůj 4 zl. Z toho
dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Jarošového 3 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 1 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan
Mitáčků za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno na s[irotky]
n[ebožtíka] Matouše Jarošového 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka]
Matěje Mitáčka 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Mitáčků za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Matouše Jarošového 3 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje
Mitáčka 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Mitáčků za grunt 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Mathouše Jarošového 1 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka]
15 gr.
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A od Jana Myjavského Jan Mitáčků koupil, což jemu z peněz
n[ebožtíka] Kuby Michalového za dluh jeho náleželo 21 zl za
hotových 4 zl 6 gr. A tak tu Jan Myjavský nic nemá.
f 432a
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jan Mitáčků
skoupil na tomto gruntě svém od Pavla a Matěje, s[irotků]
n[ebožtíka] Mathouše Jarošového, 30 zl 9 gr 4 den za hotových
6 zl 11 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Mitáčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Mitáčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Mitáčků
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Mitáčka 1 zl.
Jakož náleželo Kateřině a Kuně dílu jejich po Kubovi
Michalovi, otci jejich i po mateři zemřelé, též i Zuzaně dílu
jejího, všechněm summy 22 zl 10 gr 1 den, ti všickni jsou
takovou spravedlnost prodali Janovi Mitáčkovi za hotových 5 zl
7 gr. A tak tu na tom gruntě nic jmíti nebudou.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře jakož náleželo na
tom gruntě Ance n[ebožtíka] Kuby Michalových 5 zl, ty jest

prodala Janovi Mitáčkovi za hotových 1 zl 7
nemá.
Pusté

gr. A tak tu nic

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikula Srnů koupil
svrchu psaný grunt s půl lánem roli za summu 6 zl, placení po
vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě za všelijaké povinnosti Mikuláš Babirád a Jan Vachounů
S.R.S.N.
Pustý

91
f 441a
45 Grunth ne[božtíka] Jana Peškového
Ten Jan vejš psaný měl grunth po n[ebožtíku] otci jeho
zůstalý koupený podle zápisu kněh starých sirotčích v listu
124 za
140 zl.
Na kderýž jest týž n[ebožtík] Jan i s tím, což po smrti
jeho Zuzanna, manželka jeho po něm pozůstalá, platila, jest
všeho podle vyhledání do letha [15]93 peněz purkrechtních
vyplněno
87 zl 15 gr 5 den. A ještě za týž grunth doplatiti
má 52 zl 14 gr 2 den, ty se mají pokládati při Vánocích od
letha 1594 po 5 zl. Ta summa náleží sirot[kům] n[ebožtíka]
Petra Ježových.
Rukojmě, kteří ještě živí zůstávají Šimek Mozolů, Martin
Škopů, Jan Kopřivů a Jíra Oulehlů R.S.N.
Letha [15]94 položila Zuzanna, pozůstalá vdova po
n[ebožtíku] Janovi Peškovém za grunth 5 zl. Ty odvedeny na
sirotky Petra Ježového.
Letha [15]95 položila Zuzanna, pozůstalá vdova po
ne[božtíku] Janovi Peškovi 5 zl.
Letha [15]96 položila Zuzanna, pozůstalá vdova po
n[ebožtíku] Janovi Peškovi 5 zl.
Leta [15]97 položila Zuzanna, n[ebožtíka] Jana Peškového
manželka za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 položila Zuzana Pešková na s[irotky]
n[ebožtíka] Petra Ježe za grunt svůj 5 zl.
f 441b

Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položila
Zuzanna Pešková za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 5
zl.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového položila
Zuzanna Pešková s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Ježe a položila 5
zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt
s půl lánem roli, s roubanicí u rybníka, se 4 koňmi a pátým
hříbětem, s vozem, pluhem, bránou, s 1 krávou a 1 volkem, se 2
ovcemi, se
3 dobytka svinského a jiným k tomu příslušenstvím Mikulášovi,
synu Jana Peškového, za summu 200 zl. Závdanku položil 10 zl a
dílu svého sobě srazil 39 zl 17 gr 4 den, zůstává dopláceti
ještě mimo to 150 zl 12 gr 3 den, placením od letha ut s[upr]a
po 5 zl. Ruk[ojmě] Jan Karas, Jan Vachounů, Tomáš Pešků,
Mikuláš Pecen, Ondra Mathoušů, Jan Mitáčků, Jan Pešků S.R.S.A
N.
Na tom gruntě náleží předních peněz:
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Ježe 17 zl 14 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Peškového 132 zl 15 gr 5 den.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Pešků za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 2 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 5 zl.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Mikuláš Pešků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe 5
zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěn od pana
ouředníka tento g[runt] na placení po 4 zl.
Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala prodal Mikuláš
Pešků grunt s půl lánem roli, ze 3 konimi, z vozem, pluhem,
bránou a jiným k tomu příslušenstvím Janovi bratru svému za
summu 200 zl. Z tej summy pustil jemu Mikuláš bratr jeho, což
zaplaceného a dílu poraženého měl 64 zl 17 gr 4 den. Též jemu
pustil Mikuláš Vachounů, což jemu dílu po Dorotě manželce jeho
náleželo 39 zl 17 gr 4 den.
f 442a
A tak zůstává Jan Pešků ještě mimo to dopláceti summy 95 zl
24 gr 6 den, placením od letha 1608 po 4 zl. Odevzdán jemu za
volné a svobodné. Rukojmě Jan Mitášek, Jan Kuchyňků, Vašek
Šavara, Mikuláš Hrabáčků S.R.S.A.N.
NB. Jan Pešků povinen bude Mikulášovi bratru svému až do
jeho smrti každého roku jedny hony žita a jedny hony ovsa
přisívati, však Mikuláš semeno své dávati má.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Pešků
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Ježe ostatních 2 zl
14 gr 2 den.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Pešků za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového prvních peněz
2 zl.
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jan Pešků položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 9 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pešků položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 4 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Pešků položil za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového za 2 leta
4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Pešků položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Peškového 4 zl.
[Pusté]
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky týž purg[mistr] a
starší prodali ten grunth požár s půl lánem roli Janovi
Peškovému za summu 40 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Machulů a Jan
Tomášů S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky k tomu gruntu jest
sirotků čtyři: Jan Bartonců, Mikula mladší, Dorota, Jíra Moňků
dělíc na čtyři díly, každému přijde 10 zl.
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Letha ut s[upr]a za téhož purgkmistra co přišlo na díl Jana
Bartonce totiž 10 zl, ty jest Janovi Peškovému za jedno tele
prodal. A tak tu již Jan Bartonec nic nemá.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jan Pešků položil za
grunt a ty přijal Mikuláš Bartonců 2 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čejky Jan Pešků položil za
grunt a ty přijal Pavel Vachounů 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jan Peška,
ten přijala Alžběta, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Jírovi
Moňkovém 1 zl.
Tyto pak peníze, které tenž Jan Peška v roku 1645 položil a
přijala Běta Pešková 1 zl.
Tolikéž v roku 1646 týž Jan Peška položil a přijal Mikuláš
Bartonců 1 zl.
Náleží k tomuto svrchu psanému gruntu, a tak to vepsati
budouce jemu toliko ten grunt přidaný následující a zase
z něho jest upuštění nic neplatit.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Jan
Pešků a ten přijal Pavel Vachúnů na místě manželky svej 1 zl.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Jan Pešků položil
peněz ročních a ten přijala Běta Pešková 1 zl.
f 443a
Leta Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Jan Pešků zemrouc poručil grunt svůj
s půl lánem roli Pavlovi Peškovi synu svému za summu 40 zl bez
závdanku. A cožkoliv na něm zaplaceného měl a Běta sestra jeho
jemu z dílu svého 8 zl poručila, čehož všeho v summě učinilo
26 zl, ostatek bude povinen dopláceti nápadníkům 14 zl

každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za
placení povinnosti panské i obecní Jíra Sekerka a Vácslav
Budínek SRSN.
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46 Grunth Vaňka Jakšového

f 451a

Ten Vaněk vejš psaný má grunth s půl lánem roli i jiným
příslušenstvím, též i z vinohradem koupený podle zápisu kněh
starých sirotčích v listu 86 za 120 zl.
Kderýž jest podle těchž knih sirotčích a regimentích
purgkrechtních purgmistrovských zouplna a docela zaplatil.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Vaněk Jakšů
prodal grunt z půl lánem roli, ze třemi koňmi, z půldruhýn
vozem, z pluhem, z železy, se vším osetím Janovi synu svému za
100 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, platiti má od letha 1600 po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Šimon Mozolů,
Martin Rabáček, Daniel Třískalů, Jíra Trnka S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Jakšů
za grunt Vaňkovi otci svému 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Jakšů
za grunt Vaňkovi otci svému 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Jakšů za g[runt] Vaňkovi otci svému 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Jakšů za grunt 4 zl. Z toho přijal Martin Ondrů na díl
Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Vaňka Jakšového 2 zl a do peněz
s[irotčích] míšených, což n[ebožtík] Vaněk Jakšů prodělal na
gruntě za statek n[ebožtíka] Matěje Plevy 2 zl.
Zůstává se ještě toho dluhu do peněz s[irotčích] míšených
5 zl 7 gr.
f 451b
Dluhu Jírovi Barvínkovýmu podli sečtení za víno, pivo a
jiné věci 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan

Jakšů za grunth 4 zl. Ty přijal Barvínek na dluh svůj.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala Jan Jakšů srazil
sobě na tomto gruntě svém dílu, což jemu po otci jeho Vaňkovi
Jakšovi náleželo 15 zl 21 gr den a od Petra Janíčkových
švagra svého skoupil 15 zl 21 gr den.
Více od Macha Ondrových, druhého švagra svého, též skoupil
15 zl 21 gr den.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Jakšů na dluh Jíry Barvínka 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Jakšů
za grunt na dluh Jíry Barvínka 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Jakšů za
gr[unt] do peněz sirotčích míšených 2 zl.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Jakšů za
grunt za 4 letha 4 zl. Z těch dáno na dluh do peněz sirotčích
míšených 3 zl 7 gr a Margetě, nápadnici n[ebožtíka] Vaňka
Jakšového, dáno 22 gr.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Jakšů položil za
grunt 1 zl. Ten jest vydán Margetě, nápadnici n[ebožtíka]
Vaňka Jakšového.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Jakšů položil za
gr[unt] za 2 letha 2 zl. Ty jest přijala Margeta, nápad[nice]
n[ebožtíka] Vaňka Jakšového.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Jakšů položil
za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Ten jest přijala Margeta,
nápad[nice] n[ebožtíka] Vaňka ut s[upr]a.
Pusté
f 452a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Janovi Peškovi za
6 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl.
Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti
Martin Větrův a Jíra Budínek S.R.S.N.
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera prodán jest od
ouřadu velecký[ho] grunt pustý požár ze štvrtí roli po Janovi
Jakšovi Václavovi Procháskovi za summu 18 zlm, platiti má po
vyjití 3 leth tomu, komuž náležeti bude ročně po 1 zlm.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojměza povinnosti J.H.M. a
obec[ní] Jan Hejš a Hloupý S.R.S.a N.R.
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f 461a
47 Grunth Šimona Mozolovýho

Ten Šimon vejš psaný má grunth se čtvrtí roli od dávných
leth zaplacený.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Šimek Mozolů
prodal grunt ze čtvrtí roli Jírovi Homolovi za summu 83 zl,
závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od leta 1600 po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] Matěj Kopík,
Jíra Ochlasta, Jan Větrů, Macek Zámečník, Václav Pernů
S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Homola Šimonovi Mozolovému z gruntu 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Homola za gr[unt] Šimonovi Mozolovému 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jíra Homola
prodal grunt svůj ze čtvrtí roli Mikulášovi Rabáčkovýmu za
summu 83 zl. Závdanku jemu dal 16 zl a od Šimona Mozolovýho
skoupil 67 zl za hotových 16 zl. A tak týž Mikuláš Rabáčků má
grunt svůj zouplna a docela zaplacenej a za volný a svobodný
sobě odevzdanej. Rukojmě za opravu g[runtu] i povinnosti JM
Páně Jíra Ochlasta, Martin Rabáček, Adam Bošácký a Jan Santal
S.R.S.A N.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Mikuláš Rabáčků
majíc grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli zaplacenej, daroval jej
z lásky bratrské i z tou rolí Janovi Rabáčkovi bratru svému. A
má jej zaplacený. Rukojmě za povinnosti panské a stavení
gruntu Mikuláš Rabáčků.
f 461b
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan Rabáčků
prodal grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Rolencovi za hotových 5
zl. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za volné
a svobodné. Rukojmě Pavel Tomášů, Jan Mitáček, Martin
Sanitrník S.R.S.A N.
Pusté
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařových tenž
purgkmistr z ouřadem prodali tenž gr[unt] ze čt[vrtí] roli
Tomášovi Pochopovi [za] 24 zl, placení po 1 zl. Ode[vzdán].
Rukojmě Martin Budínek a Jan Zálešák SRSaN.
(Poznámka po straně: toto odnáleží na druhý grunt)
Tomáš Pochop položil, ty přijal Pavel Měsíček na místě
Kateřiny, dcery Pavla Kolaje 2 zl.
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Druhú čtvrt se též Pavlovi Měsíčkovi po manželce svej
Kateřině, dceře Pavla Kolajovém připisuje za 24 zl. Od[evzdán]
za volný a docela zaplacený. Ruk[ojmě] Mikuláš Rabáček a

Martin Budínek SRSaN.
Tyto dvě odevzdávky sou na druhém gruntě opatřeny.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Tomáš Pochop
položil, ten přijal Pavel Měsíček na místě Kateřiny, dcery
Pavla Kolaje 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Tomáš Pochop
položil a ten přijal Pavel Měsíček na místě Kateřiny, dcery
Pavla Kolaje 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jíra
Budínek Pavlovi Měsíčkovi 1 zl.
Letha Páně 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jura Budínek
položil Pavlovi Měsíčkovi 1 zl.
f 462a
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachounového Tomáš
Pochop položil peněz ročních a ten přijal Pavel Měsíček 1 zl.
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48 Grunth Pavla Koláře

f 471a

Ten Pavel Kolář má grunth z půl lánem roli podle zápisu
kněh starých prostředních purkrechtních v listu 103
vyfrejmarčený z Vaňkem Fňukalovým, tak jakž týž zápis to
v sobě šíř obsahujíc zavírá.
A majíc týž Pavel Kolář podle frejmarku Vaňkovi Fňukalovýmu

20 zl přidati, ty jest jemu zouplna zaplatil.
A tak grunth svůj zaplacený má.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Pavel Kolář
prodal grunt svůj ut s[upr]a z půl lánem roli, z jedním koněm,
vozem, pluhem Martinovi Štěrbovýmu (a přidal jemu 4 honce žita
osetého) za summu 100 zl bez závdanku, platiti má při každých
Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra
Štěrbů, Řehoř Mrákotínský, Jan Sup, Jíra Kazička S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Martin Štěrba
zase tento grunt Pavlovi Kolářovi navrátil a on jej prodal
z půl lánem roli, z jedním koněm, vozem, pluhem a bránou
Václavovi Krupicovi za summu 120 zl bez závdanku a přidal jemu
k tomu čtvery hony žita a štvery hony ovsa, platiti má od
letha 1610 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě
Mikoláš Mirošovský, Mikuláš Rabáčků, Jan Štěpánů S.R.S.A.N.
f 471b
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Pavel Kolář když
Václav Krupička z toho gruntu ušel, zase [jej] přijal a prodal
jej s jednou čt[vrtí] roli Jurovi Hašašovi za hotových 7 zl a
druhú čt[vrt] roli k svému gruntu Pavel Kolář obrátil.
Odevzdán ten grunt za volný a svobodný Jurovi Hašašovi.
Rukojmě za opravu a odbývání povinností panských Vaněk Petrů a
Daněk Holý
S.R.S.a N.
Pusté
Na dvý rozdělen ten grunt
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt polovici ze čtvrtí roli Jurovi
Budínkovi za summu 24 zl, placení po 2 zl komu náležeti bude.
Jiřík Machula a Jan Tuřanský jsou rukojmě za povinnosti panské
a obecní i placení kruntu SRSAN.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky činí se pamět, že
neboštík Pavel Kolář zemřel a Pavel Měsíček pojmouce neboštíka
Kateřinu dceru vlastní. Tak ten grunt ze čtvrtí roli Pavel
Měsíček má zouplna docela zaplacený [a] v ničemž nezávadný.
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Letha 1645 za purgmistra Mikuláša Blanařového tenž
purgkmistr z ouřadem prodali tenž g[runt] ze čt[vrtí] roli
Tomášovi Pochopovi za 24 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán].
R[ukojmě] Martin Budínek a Jan Zálešák SRSaN.
Tato pak odevzdávka neplatí nic, nýbrž se najde při
předcházejícím gruntě 47.
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49 Grunth Jíry Baťového

f 481a

Letha Páně 1589 podle smlouvy učiněné a v knihách
purkrechtních starých prostředních v listu 109 zapsané majíc
výš psaný Jíra grunth z půl lánem roli, s kderéhož podle tej
smlouvy povinen jest Martinovi Buláčkovi vyplatiti 47 zl.
Na kderejž jest jemu podle téhož zápisu 7 zl 15 gr vyplnil
a ještě témuž Martinovi dopláceti dlužen zůstává 39 zl 14 gr.
Ty jest jemu povinen od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl
pokládati.
A jakož jest mu od letha napřed psaného [15]89 po 4 zl 20
zl do letha 1593 vyplniti měl i nevyplnil, toliko 7 zl 15 gr,
jakž napřed dotčeno. A to z příčiny tej, že téhož Martina při
sobě choval a jej stravou opatroval, a tak nebude povinen,

jakž nahoře položeno, teprva od letha [15]94 platiti.
Rukojmě Mikel Ohuma, Tomek Klučů, Jíra Karasů, Macek
Černých R.S.N.
Ten hospodář nedávno umřel a manželka po něm pozůstalá
zůstanouc s dítkami malými, nemá odkud vzíti peněz ročních. Má
se do čtvrth letha vdáti nebo grunth osaditi, aby se odtud
peníze roční z závdanku vyplnily.
f 481b
Letha Páně 1596 v pátek první postní prodán jest grunth
pozůstalý po témž Jírovi Baťovém Danielovi Baťovi za summu
50 zl bez závdanku, platiti má od letha [15]96 při Vánocích po
2 zl až do vyplnění. Přidává se mu všecko drobné hospodářství,
což se koliv při gruntě našlo. Rukojmě Kubiš Porubský, Macek
Černých, Václav Kazičků R.S.N.
Letha [15]96 položil Daniel Baťů peněz roč[ních] 2 zl. Ty
sou dány Martinovi Buláčkovi.
Leta [15]97 položil Daniel Baťů Martinovi Buláčkovi za
grunt svůj 2 zl.
Leta 1598 položil Daniel Baťů Martinovi Buláčkovi za grunt
svůj 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Daniel
Baťů za g[runt] svůj Martinovi Buláčkovi 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka [položil] Daniel
Baťů Martinovi Buláčkovi 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Daniel
Baťů za grunt Martinovi Buláčkovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Daniel
Baťů za g[runt] Martinovi Buláčkovi 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Daniel
Baťů za g[runt] Martinovi Buláčkovi 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Daniel
Baťů za g[runt] Martinovi Buláčkovi 2 zl.
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Jakož náleželo Martinovi Buláčkovi na tomto gruntě 22 zl
10 gr, i poněvadž se po témž Martinovi Buláčkovi žádných
krevních přátel po meči nenašlo a bez poručenství umřel, ta
spravedlnost připadla podle svobod a listu odmrtního, na obec
velickú, kteráž jim jíti má od letha 1608 po 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Daniel
Baťů za g[runt] obci velické 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Daniel
Baťů za grunt obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Daniel Baťů
za gr[unt] obci velické 1 zl.
f 482a
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Daniel
Baťů za g[runt] obci velické trojích peněz 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Daniel Baťů
položil za grunt obci velické peněz 2 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Daniel Baťů položil za

grunt obci 3 zl 14 gr.
A tak má z gruntu zaplatiti toto:
Předních peněz obci velické po Martinovi Buláčkovi, jakž
napřed oznámeno jest, náleží 7 zl 15 ½ gr.
Nápadníkům neboštíka Jíry Baťového posledních peněz náleží,
kteréž on na tomto gruntě vyplacený měl 10 zl 15 ½ gr, i s tím
výdělkem, což se na tomto gruntě vydělalo.
Pusté
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky prodal týž
purgkmistr a ouřad velicský grunt požár s půl lánem roli
Janovi Srubanovi za 2 zl 15 gr na místě Daniele Baťového. A
tak má ten grunt sobě za zaplacený.
Letha Páěně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávky Jan Sruban
z toho gruntu pryč zešel, aby vždy pustej nezůstal, jest zase
od téhož purgkmistra a ouřadu Jírovi Švehlovi se čtvrtí roli
za summu
15 zl bez závdanku prodán, placení každoročně po 1
zl k obci velickej. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za
dílo, povinnosti panské i obecní Jan Švehla a Jakub Soukeník
SRSN.
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50 Grunth Matěje Černých

f 491a

Ten Matěj vejš psaný má grunth se čtvrtí roli koupený po
nebožtíkovi Martinovi Jakšových zůstalej podle regimentu letha
1585 za purgmistra Mikuláše Gregorového učiněného za summu
50 zl.
Na kderýž jest peněz purkrechtních i s poraženým dílem svým
vyplnil 31 zl 5 gr a ještě dopláceti zůstává Jírovi, sirotku
ne[božtíka] Martina Jakšového 18 zl 25 gr. Na to jest zadržel
1 zl 15 gr a ostatek od letha [15]94 při Vánocích pokládati má
po 3 zl.
Rukojmě Pavel Pastejř, Pavel Jež, Matěj Mitáčků, Jíra Baťů,
Jan Zdeňků a Vaněk Jakšů R.S.N.
Letha [15]94 položil Macek Černých peněz purkrechtních
3 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Macek Černých za grunth 3 zl.
Letha [15]96 položil Macek Černých za grunth 3 zl.
Leta [15]97 položil Macek Černých za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]98 položil Macek Černých za grunt svůj na
s[irotka] n[ebožtíka] Martina Jakšového 3 zl.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Macek
Černých za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Martina
Jakšových 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Macek
Černých na s[irotka] n[ebožtíka] Martina Jakšových ostat[ní]
25 gr.
A tak má grunt svůj zouplna a docela zaplacený.
f 491b
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka Macek Černý
přikoupil k gruntu svýmu čtvrt roli od Jana Útulnýho za
hotových 12 zl. A tak již při gruntu svým půl lánu roli míti
bude. Odevzdána za volnou a svobodnou.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, se 2 klisnami a
2 hříbaty, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, pozůstalý po
neb[ožtíku] Matějovi Černých, Thomášovi synu jeho za summu
60 zl. Závdanku dal 3 zl a platiti [má] při každých Vánocích
po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Mitáček,
Jan Zdeňků, Jan Pivků, Jíra Hyklů S.R.S.A N.
Tomáš při rozdílu statku srazil sobě dílu svého na tomto
gruntě svém 28 zl 20 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Tomáš
Matěje Černých za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka
Černých 1 zl.
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Téhož letha 1608 a za purg[mistra] ut s[upr]a Tomáš svrchu
psaný prodal grunt z půl lánem roli Pavlovi Větrovýmu za tu
summu, což za něj dopláceti jest, totiž 30 zl 10 gr, platiti
má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě Jan Mitáčků, Jan Zdeňků S.R.S.N.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Větrů
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Pavel Větrů za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých trojích peněz
6 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Větrů položil za
na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých 2 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Větrů položil za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Větrů
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Macka Černých
2 zl.
Pusté
f 492a
Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře prodán jest ten
grunth ut s[upr]a s půl lánem roli Martinovi Větrovému za
summu tu, což na něm dopláceti náleží bez závdanku, dopláceti
má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Mikuláš Zvedinosů, Václav Srnů S.R.S.a N.

Martin Větrův.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového jakož na gruntě
Pavla Větrového dopláceti [se] jmělo totiž 30 zl 10 gr, s těch
třidceti zlatejch vyplnil od letha 1610 až do letha 1618,
totiž 15 zl, ostatek nápadníkům, totižto Janovi Vachounovi po
manželce jeho, to on jemu dobrovolně pouští a daroval, ostatek
pak na díl svůj srazíc, totiž 10 zl 3 gr 2 den, ostatek dílu
mladší bratr Jan, kterýž v Turcích zajat jest, jestliže by se
natahoval, za to napřed nápadníku povinen odpovídati bude.
Letha 1635 za purgkmistra ut s[upr]a Martin Větrův [od]
svrchu psaného gruntu čtvrt roli Mikulášovi Krupicovi daroval.
A tak tenž grunt připsán Martinovi Větrovému za poloulání.
f 492b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Martin Větrův majíce půl lánu sobě
připsanou, s toho pustil jednu čtvrt Janovi Větrovi a druhou
Janovi Srnovi za 40 zl bez závdanku, platiti ji mají každý
svou čtvrt po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za
povinnosti panské i obecní Pavel Škromach a Adam Masař SRSN.
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f 501a
51 Grunth Jana Duných
Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 122 Jan vejš psaný koupil grunth z půl
lánem roli i jiným hospodářstvím k témuž gruntu náležející[m]
po ne[božtíku] Martinovi otci jeho zůstalý, tak jakž týž zápis
to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 140 zl.
Za kderýž jest peněz purkrechtních i z poraženým dílem svým
do letha [15]93 vyplnil 54 zl 26 gr 5 den a ještě od letha
[15]94 při Vánocích bratřím a sestrám svým, nápadníkům po
ne[božtíku] Martinovi Duných otci jejich, dopláceti zůstává
85 zl 3 gr 2 den. Ty jim pokládati má, jakž výš dotčeno, od
letha [15]94 po 5 zl.
Rukojmě Vaněk Duných, Kuba Němců, Jan Kvizín, Kuba Žádalů,
Matěj Mitáčků a Tomáš Kujů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Duných za grunth svůj peněz
purgkrechtních nápadníkům napřed psaným 5 zl.
Letha [15]95 položil Jan Duných za grunth svůj nápadníkům
napřed psaným 5 zl.
Letha [15]96 položil Jan Duných za grunth nápadníkům napřed
psaným 5 zl.
Leta [15]97 položil Jan Duných za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 položil Jan Duných za grunt svůj 5 zl na
nápadníky Martina Duných.
f 501b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan
Duných za grunt svůj na nápad[níky] Martina Duných 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan

Duných za g[runt] na nápad[níky] Martina Duných 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Duných za grunt nápadníkům Martina Duných 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Duných za g[runt] nápadníkům Martina Duných 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Duných za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 5 zl.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodán grunt ut s[upr]a
s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, s pluhem, bránou,
s šesti krávami, s 1 ovcí a jehnětem, s 1 sviní a 2 prasaty a
jiným k tomu příslušenstvím, zůstalý po n[ebožtíku] Janovi
Duných, Jakubovi Mokrošovýmu, kterýž sobě Maruši, manželku po
témž n[ebožtíku] Janovi Duných, vzal za 140 zl. Závdanku dal
5 zl a dílu po manželce své sobě srazil 20 zl 4 gr 3 den a tak
zůstane platiti 114 zl 25 gr 4 den, placením od letha 1604 po
5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Sanitrník,
Daniel Baťů S.R.S.A N.
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Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných předních peněz 36 zl
3 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Duných 78 zl 22 gr 2 den.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jakub
Mokrošů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 2 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového položil Jakub
Morkošů za g[runt] nápadník[ům] n[ebožtíka] Martina Duných
2 zl.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého položil Jakub
Mokrošů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jakub Mokrošů
za gr[unt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jakub Mokrošů
za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných 9 zl.
f 502a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Mokrošů
položil za grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Martina Duných 4 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Mokrošů položil
za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných za 2 leta 8 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jakub Mokroš
položil za grunt nápadníkům Duných 4 zl. Z toho dáno
nápadníkům n[ebožtíka] Martina Duných ostatních 1 zl 26 gr
5 den. A tak již ti nápad[níci] Martina Duných tu nic více
nemají, než na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Duných již se
pokládati budou, na něž jest položených obráceno 2 zl 3 gr
2 den.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním Pavlovi
Mokrošovému za summu 8 zl. A tak Pavel Mokroš má grunt svůj
docela a zouplna zaplacený. Rukojmě za všelijaké povinnosti
Jan Pivků, Jan Svoboda S.R.S.N.
Pustý
Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře týž
purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt požár z jednou
čtvrtí roli od téhož poloulání Pavlovi Škromachovi za summu
15 zl bez závdanku, placení po vyjití pěti leth po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Babirád a Václav
Vařecha S.R.S.a N.R.
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52 Grunth po nebo[žtíku] Janovi Petlejchovi zůstalý

f 511a

Ten nebožtík Jan Petlejch měl grunt s půl lánem roli
koupený, kderýž již po smrti jeho manželka a děti po něm
zůstalý doplatily. A tak žádnému za něj nic dlužny
nezůstávají.
Na kterýmžto gruntě Bartoš, Martin, Manda a Barbora mateř
jejich se spolu živí a hospodaří.
Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný jest Bartoš dotčenejch
sirotků ujal, z něho vyplniti má po sražení dílu jeho 10 zl
z položenejch peněz 3 zl ještě bratru svému 9 zl a Mahdě
sestře své též vyplniti má 8 zl. Ty od letha [15]97 pokládati
má. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské
Janek Vachoňů, Macek Černý S.R.S.N.
Leta [15]97 položil za grunt svůj Bartoš, bratr těch
s[irotků] nahoře psaných 3 zl.
Leta 1598 položil Bartoš Petlejchů za grunt svůj s[irotkům]
n[ebožtíka] Jana Petlejcha 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Bartoš
Petlejchů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Petlejcha 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Bartoš
Petlejchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petlejcha
3 zl.
f 511b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Bartoš
Petlejchů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petlejcha
3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Bartoš
Petlejchů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Petlejcha
ostatní 2 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali požár s půl lánem roli, ze 2 koňmi, jedním hříbětem,
krávou 1, pozůstalý po neb[ožtíku] Bartošovi Petlejchovi,
Vaňkovi Petrovýmu za summu 55 zl bez závdanku, platiti má
každého roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Michal Pivků, Jan Jíry Srnového, Vašek Hobžů
S.R.S.A N.
Vaněk Petlejchů srazil sobě na tomto gruntě dílu po Dorothě
manželce svej 27 zl 15 gr.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Vaněk Petrů
prodal grunt s poluláním roli, ze 2 konimi, z vozem, pluhem,
bránou Janovi Bílých (a přidal jemu obilí záhumenici, dvoje
hony ovsa v ozimním poli a 1 v jarním poli v prostřední na
cestě) za summu 70 zl. Závdanku jemu dal 8 zl, ostatek platiti
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má od letha 1608 po 3 zl. Odevzdal jemu za volné a svobodné.
Rukojmí Michal Pivků, Daněk Baťů, Václav Šavarů, Martin Ščerbů
S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan

Bílých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy
1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Bílých za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Bílých za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Bílý za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 6 zl.
Z toho dáno Vaňkovi Petrovému 4 zl 15 gr a na sirotky 1 zl
15 gr.
f 512a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Bílý položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 3 zl. Dáno
z nich Vaňkovi Petrovému 1 zl 15 gr a na s[irotky] 1 zl 15 gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Bílý položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 5 zl. Dáno
z nich Vaňkovi Petrovému 2 ½ zl a na s[irotky] zanecháno
2 ½ zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Bílý položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy 3 zl.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Jurovi
Bílému za 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude
po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. [Rukojmě] Jakub
Soukeník, Jíra Ochlasta S.R.S.A N.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera týž purgkmistr
z ouřadem prodali svrchu psaný grunth z jednou čtvrtí roli
Mikulášovi Kuchyňkovi za summu 20 zl bez závdanku, placení
ročně po vyjití třech let po 1 zl komu náležeti bude. Jest
jemu za volný odevzdán. Rukojmové za placení a povinnosti
J.H.M. i obecní Martin Větrů a Jan Pivků S.R.S.a N.
Pamět. Druhou pak štvrt přijal Lukáš Sládků ku podsedku.
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53 Grunt Matěje Dřímalového

f 521a

Ten grunt jest podle regimentu letha [15]85 za purgmistra
Mikuláše Gregorového učiněného prodán vejš psanému Matějovi za
summu 100 zl.
Na kderýž jest od letha výš psaného vyplnil závdanku a
peněz purkrechtních do letha [15]87 23 zl a ještě dopláceti
zůstává 77 zl. Ta summa všecka náleží Matějovi, sirot[ku]

nebožt[íka] Jíry Skoumala, s Kateřinou mateří jeho.
Na to jest od letha [15]88 zadržel do letha [15]93 po 4 zl
20 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti má při Vánocích po
4 zl – 57 zl.
Rukojmě Martin Hlahol, Martin Jakšů, Petr Obujse a Matouš
Hanáček R.S.N.
Letha [15]94 položil Matěj Dřímalů za grunth svůj peněz
purgkrechtních 4 zl.
Téhož letha položil zadržalejch peněz 20 zl.
Letha [15]95 položil Matěj Dřímalů za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Matěj Dřímalů za grunt 4 zl.
Leta [15]97 Matěj Dřímalů položil za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Matěj Dřímalů za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 4 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Matěj
Dřímalů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala
4 zl.
f 521b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka podle rozdílu
statku po n[ebožtíku] Matějovi Dřímalovi pozůstalého Jan, syn
téhož Matěje Dřímaly, koupil grunt z půl lánem roli, z koňmi,
z dobytkem a jiným hospodářstvím za summu 150 zl. Místo
závdanku srazil sobě dílu svého 23 zl 12 gr, zůstává dopláceti
od letha 1600 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Jíra Ochlasta, Vaněk Ševčíků, Macek Kovář, Jan Havranů, Janek
Zámečník, Jan Šubelů, Jíra Hašašů, Jíra Baďura S.R.S.A N.
Téhož letha položil Jan Dřímalů za grunt na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry Skúmala 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Dřímalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skúmala 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Dřímalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala
3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala
4 zl.
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Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt s půl lánem roli, ze 3 koňmi, krávou 1, vozem,
pluhem, bránou i se vším osetím, pozůstalý po neb[ožtíku]
Janovi Dřímalovým, Michalovi Pivkovýmu za summu 150 zl bez
závdanku. A srazil sobě dílu po Markytě manželce své, dceři
neb[ožtíka] Matěje Dřímala, 29 zl 7 ½ gr, zůstává dopláceti
ještě 120 zl 22 ½ gr, placením každého roku při Vánocích po
3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Zdeňků, Blaha
Kramlů, Mikuláš Janíčků, Vašek Šavara R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Michal
Pivko za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 1 zl.
f 522a

Jíra a Anna, s[irotci] n[ebožtíka] Matěje Dřímalového,
z lásky přátelské pustili Michalovi Pivkovi švagru svému díl
po Janovi, zemřelém bratru jejich, i což na tom gruntě bylo se
na něm zaplatilo summy 78 zl 10 ½ gr.
A tak zuostává dopláceti osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Skoumala předních peněz 18 zl.
Anně n[ebožtíka] Matěje Dřímala díl její 23 zl 12 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Michal
Pivko za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Michal Pivko
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 2 zl.
Jakož na tom gruntě náleželo Janovi Rosovi nápadu po
Matějovi a Mandě, nápadnících Jíry Skoumala, 3 zl 15 gr, ty
jest Michal Pivků koupil od téhož Jana Rosového za hotových
1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Michal Pivků
za grunt za tři letha na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala
6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Michal Pivků
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala 3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Michal Pivků položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dřímala za 2 leta
5 zl 7 ½ gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Michal Pivků
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Dřímala
3 zl. Ty 3 zl jsou odvedeny do statku n[ebožtíka] Matěje
Kováře po Anně, dceři n[ebožtíka] Matěje Dřímalového.
NB. Jakož letha 1617 od Michala Pivky položeno bylo za
grunt peněz za dvě letha 5 zl 7 ½ gr a ty přijali Jan Sup a
Jíra Dřímalů, kteréž jim nenáležely, protož povinni jsou
takové peníze zase navrátiti. A ty také do statku n[ebožtíka]
Matěje jinak Macka Kováře po Anně, dceři n[ebožtíka] Matěje
Dřímalového, mají obráceny býti.
Pusté
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Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera týž purgkmistr
z ouřadem prodali grunth po nebo[žtíku] Michalovi Pivkovém
(nedopsáno).
f 522b
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machuly týž purgkmistr
s ouřadem prodali grunt se čtvrtí roli Martinovi Chudému za
summu 16 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu
za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Mikuláš
Babirád a Jakub Soukeník SRSN.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali druhou čtvrt roli i z gruntem Pavlovi
Škromachovi za 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti
bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti Václav Srnů a Martin Chudý SRSN.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera umrouce Václav
Michalů manželku pozůstalou jest sobě Jan Pivků zase za
manželku pojal a budouce toho gruntu nápadníkem, jednu štvrt
zaplacenú má. Jest jemu za volný a svobodný odevzdán. Rukojmě
za povinnosti J.H.M. i obecní Jan Pivků a Jan Srubeň SRSaN.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Pavel Škromach
položil peněz ročních z jedné čtvrti od teho kruntu, kterú
v držení má, na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Michalového
1 zl.
f 523a
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Vácslav (nečitelné) ujal druhou čtvrt
podle Jana Pivky za summu 20 zl bez závdanku, platiti má komu
náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za placení povinnosti panské i
obecní Martin Zálešák a Mika Janků SRSN.
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54 Grunth Martina Vítového
Letha Páně [15]92 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 147 Martin vejš psaný koupil grunt s půl
lánem roli, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá,
za summu 56 zl.
Na kderýž jest od letha [15]93 vyplnil 5 zl a ještě
dopláceti zůstává 51 zl.
T summa náleží osobám níže psaným, předně nápadníkům po
n[ebožtíku] Pavlovi Motúzovi, s tej:
Item Janovi Myjavskýmu 5 zl 3 gr 6 den.
Item Markétě 16 zl 9 gr 6 ½ den.
Item Ance 5 zl 17 gr 3 den.
Item Dorotě 3 zl 5 gr 6 ½ den.
Item Barboře 1 zl 9 gr 6 ½ den. Ta summa se jim všem
společně platiti má při Vánocích od letha [15]94 po 3 zl.
Item Petrovi Obujsovi též náleží 17 zl 12 gr 2 den. Ty se
jemu pokládati mají, když nejprve napřed psaní nápadníci svou
spravedlnost vyzdvihnou.
Rukojmě Jan Útulný, Jan Duných, Vašek Švec a Jan Suchý

R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Martina Vítového peněz ročních za
grunth 3 zl. Z toho dáno Janovi Myjavskýmu, Margetě, Ance,
Dorotě a Barboře jednomu každému z nich na díl jejich po 18
gr.
f 531b
Letha [15]95 položil Martin Vítových za grunt 3 zl. Ty sou
vydány nápadníkům napřed psaným, každému po 18 gr.
Letha [15]96 položil Martin Vítových za grunth peněz
purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno Janovi Myjavské[mu], Margetě,
Ance, Dorotě, každému po 22 ½ gr.
Leta [15]97 položil Martin Vítových za grunt peněz 3 zl. Ty
jsou dány Janovi Myjavskému, Margetě, Ance, Dorotě, každému po
22 ½ gr.
Leta 1598 položil Martin Vítových za grunt svůj 3 zl. Ty
zuostávají při právě, z toho dáno od práva Janovi Myjavskému,
Margetě, Ance, Dorotě, každému po 22 ½ gr.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Martin
Vítových za grunt svůj 3 zl. Ty zuostávají při ouřadu, sou
vydány nápadníkům svrchu psaným, každému po 22 ½ gr.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Vítových za grunt 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu nápadníkům ut
s[upr]a.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Vítových za grunt nápadníkům ut s[upr]a 1 zl 15 gr. Ty
zůstávají při ouřadu, sou vydány nápadníkům ut s[upr]a.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Vítových za g[runt] na nápadníky ut s[upr]a 1 zl. Ty zůstávají
při ouřadu, sou vydány tym nápadníkům.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka prodán grunt
s půl lánem roli, se 2 koňmi a 1 hříbětem, s vozem, pluhem,
s 1 jalovičkou, se 2 dobytka svinského Janovi Lekařovému za
summu 56 zl. Místo závdanku srazil sobě dílu Zuzany manželky
své 19 zl 16 gr 5 den a na zaplacení dluhu položil 5 zl 23 gr,
ostatek platiti má od letha 1604 po 3 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Vaněk Vsetínský, Jíra Pernů, Jíra Jež, Jan
Kousalů S.R.S.A N.
f 532a
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Nápad[níkům] po n[ebožtíku] Pavlovi Motouzovi předních
peněz 11 zl 2 gr 5 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Obujse 17 zl 12 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Vítového 2 zl 5 gr 2 den.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Lekař za g[runt] na nápad[níky] n[ebožtíka] Pavla Motouzového
1 zl 15 gr. Přijali je ti nápad[níci] a nimi se rozdělili.
Pustý
Leta Páně 1616 v neděli před památkou Nanebevstoupení

Krista P[ána] za purgkmistra Jana Baňaře z poručení pana
Thobiáše Purgk[rábka], úředníka na Strážnici, purgkmistr a
starší veličtí prodali ten požár s půl lánem roli Vojtkovi
Polákovi za 26 zl bez závdanku, platiti má počna leta 1618 po
2 zl. Rukojmě Jan Babirád a Pavel Eliáše Radějovského SRSN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vojtek Polák
položil za gr[unt] nápad[níkům] Pavla Motouzového 2 zl.
Pusté
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55 Grunt Jana Útulných
Letha Páně 1572 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu
117, že jest ten Jan výš psaný koupil grunth po ne[božtíku]
Mikulášovi Štěrbovi zůstalý za summu 128 zl.
I nachází se, že jest za ten grunth do letha [15]93 vyplnil
97 zl 6 gr a tak ještě za něj dopláceti zůstává 30 zl 24 gr
osobám níže psaným:
Item Martinovi, sirot[ku] po ne[božtíku] Mikulášovi
Štěrbovi zůstalému 14 zl 12 gr.
Item Jírovi, Kači, Kuně, bratru a sestrám téhož vejš
psaného Martina, náleží jim společně 5 zl 12 gr, na každú
osobu po 1 zl 24 gr.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Matěje Blanaře též náleží 10 zl
15 gr. Ta všecka summa za tím Janem Útulných do letha [15]93
zadržalá zůstává.
Rukojmě Matěj Hudců, Petr Tomšů a Vávra Řidků R.S.N.
Letha [15]94 přijato od Jana Útulných peněz purkrechtních
na ty zadržalé, jakž svrchu dotčeno 2 zl. Složeny do truhlice
sirotčí.
Letha 1595 položil Jan Outulný na peníze zadrželé za grunth
1 zl 15 gr. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 položil Jan Útulný za grunth 1 zl.
Martina Štěrbového nápadníci ti prodali peníze vejš psaný
Janovi Útulné[mu] 14 zl 12 gr. A tak oni tu nic více nemají.

f 541b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka jakož náleželo
Jírovi, Kači, Kuně, sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Štěrby 5 zl
12 gr, takové peníze sou Janovi Outulnému odpustili. A mimo to
bude povinen Jan Útulný nápadníkům n[ebožtíka] Matěje Blanaře
ještě zaplatiti 6 zl. Ty jest jim dávno zadržel.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jan Útulný prodal
grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Větrovému za summu 7 zl hotových.
A tak zouplna a docela zaplatil. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Jan Tomášů a Jan
Nezdenský S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Pavel Větrů
prodal podsedek ze čtvrtí roli Tomášovi Matěje Černých za
31 zl 20 gr. Ty peníze Tomáš Matěje Černých srazil sobě za
podsedek poloulání Pavla Větrového a tak má zaplacený.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za opravu a povinnosti
panské Jan Bílý, Jíra Ďadů SRN.
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Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky Tomáš Matěje Černých
majíc tento grunt zaplacený, prodal jej zase Jírovi
Dřímalovýmu za hotové peníze, totiž 2 zl. A tak jej má Jíra
Dřímalů zaplacený a za volný a svobodný odevzdaný. Rukojmě za
opravu a jiné povinnosti Tomáš Černý, Václav Kobza SRSN.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Dřímalů majíc
ten grunt zaplacený, prodal jej Martinovi, synu n[ebožtíka]
Jana Plškového, za hotových 2 zl. A tak týž Martin má ten
gr[unt] zaplacený. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě
Lukáš Masař a Jíra Dřímal SRSAN.
Pusté
f 542a
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čajky prodán jest po
Matoušovi Šubatovském grunt ze čtvrtí roli za summu 8 zl
Janovi Kolářovi, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný.
Rukojmě Mikuláš Babirád a Jan Babirád SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule jest ten zvrchu
psaný grundt ze čtvrtí roli prodán Pavlovi Škromachovi za
summu 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení,
opravy gruntu a povinnosti všelijaké panské i obecní Pavel
Kuchyňka a Pavel Machula SRSaN.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerka ten svrchu psaný
grunt ze čtvrtí roli, kterou Pavel Škromach v kupu měl,
prodali ouřad Václavovi Srnovému za 4 zl, placení po vyjití
tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný.

Rukojmě za placení gruntu, povinnosti J.H.M. Martin Kazička a
Pavel Škromach S.R.S.A N.
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56 Grunt Jíry Hašašové[ho]
Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 35 ten Jíra koupil grunth s půl lánem
roli za summu 128 zl.
Na kderoužto summu do letha [15]93 i s tím, co jest jemu
Mikuláš Ohumů zaplacené[ho] na témž gruntě pustil, vyplnil
43 zl 14 gr 4 ½ den a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94
při Vánocích 84 zl 15 gr 2 ½ den.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Danielovi Třískalovi 9 zl. Ty má takto vyzdvihnouti:
letha Páně 1594 při Vánocích 5 zl a letha 1595 též při
Vánocích
4 zl.
Též náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Jana Hašaše 75 zl 15 gr
2 ½ den. Ta spravedlnost jim takto jíti má: letha [15]95 při
Vánocích 1 zl a od letha [15]96 též při Vánocích pořadně po 5
zl.
Rukojmě za placení téhož gruntu Jan Morús, Jan Lorenc,
Macek Černých, Jan Útulný R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz
purgkrechtních Danielovi Třískalovi 4 zl
Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth 5 zl. Z toho
dáno Danielovi Třískalovi 4 zl.
Téhož letha [15]95 doložil Jíra Hašašů 1 zl na lonské
peníze. Ten jest dán Danielovi Třískalovi. A tak tu více nemá.
f 551b
Letha [15]96 položil Jíra Hašašů za grunth peněz
purgkrechtních 5 zl
Leta [15]97 položil Jíra Hašašů za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Hašašů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožíka] Jana Hašaše 5 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jíra

Hašašů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše
5 zl.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Hašaša prodal
grunt s půl lánem roli, z jedním koněm, z půlvozem, z jednou
bránou a z polovicí osetí všeho Janovi Nezdenskýmu za summu
90 zl. Závdanku jemu dal 10 zl, ostatek platiti má od leta
1600 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel
Bošácký, Jan Pikna, Jíra Holinka, Jíra Nezdenský, Pavel Malejů
S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Nezdenský na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Nezdenský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše
2 ½ zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Nezdenský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše
2 zl.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Jíra Hašaša po
smrti Jana Nezdenskýho grunth s půl lánem roli, kterýž jemu
byl prodal, zase ujal v summě 90 zl bez závdanku, placením od
letha 1604 po 4 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě
Lukáš Burjanů, Macek Ochlasta, Jan Lekařů S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Hašaša za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše 2 zl.
Pusté místo
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře ten grunt ujal Jíra
Hašaša a má za něj dopláceti počna leta 1617 15 zl, placením
po 2 zl. Jest mu odevzdán za volný a sv[obodný]. Rukojmě Kuba
Pecnů a Vaněk Petrův SRSN.
Letha Páně 1616 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Hašaša
prodal požár se čtvrtí roli Matoušovi, synu n[ebožtíka]
Martina Vodného, za summu 15 zl bez závdanku, platiti má ročně
po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
stavení, placení gruntu, povinnosti panské i obecní odbývání
Kuba Zigů a Macek Ochlasta SRSAN.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Matouš Martina Vodného
položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Jana Hašaše
2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Matouš Martina
Vodného položil za gr[unt][na] s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Hašaše 2 zl.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli
Mikulášovi Krupicovi za summu 4 zl, placení po vyjití tří let
komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě

Pavel Škromach a Jan Vojtků S.R.S.A N.
Z toho svrchu psaného poloulání jednu čtvrt drží Mikuláš
Krupica a druhou čtvrt ujal k podsedku svému Ozvalda
Šalpickej.
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57 Grunth Jana Plškového
Letha Páně 1585 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 43 ten Jan vejš psaný koupil jest grunth
svůj s půl lánem roli a s jiným k tomu příslušenstvím za summu
100 zl.
Na kderoužto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]91 vyplnil 69 zl 10 gr a ještě od letha 1592 dopláceti má
30 zl 20 gr při Vánocích po 4 zl.
Item sirotkům ne[božtíka] Matěje Blanaře 15 zl 10 gr a Anně
Duných do Pavlovic též náleží 15 zl 10 gr.
Rukojmě Tomáš Ležakujů, Jan Pikna, Mikuláš Ohuma, Mikuláš
Lučín, Jan Zezhule, Matěj Karasů, Thobiáš Oulehlů, Martin
Miklů, Šimek Formánek, Matěj Kozub R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Plšků peněz ročních 4 zl. Z toho
dáno Anně Duných do Pavlovic 2 zl a 2 zl složeny do truhlice
sirotčí.
Letha [15]95 položil Jan Plšků za grunth peněz ročních
4 zl. Z toho složeno do truhlice si[rotčí] na sirotky
Blanařovy
2 zl a Anně Duných též tam zůstává 2 zl.
Letha [15]96 položil Jan Plšků za grunth peněz
purgkrechtních 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Plšků za grunt peněz 4 zl. Z toho
dáno do Pavlovic Anně Duný 2 zl a s[irotkům] n[ebožtíka]
Blanařovým necháno v truhlici 2 zl.
f 561b
Leta [15]98 položil Jan Plšků za grunt svůj 4 zl. Z toho
dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře 2 zl a Anně
Duných do Pavlovic náleží 2 zl. Ty zuostávají při právě.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Jan
Plšků za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Matěje Blanaře 2 zl a Anně Duných do Pavlovic náleží 2 zl. Ty
zůstávají při právě.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Plšků
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře 2 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala prodán grunt
s půl lánem roli, s vinohradem v Ležhoře, se 3 koňmi, s vozem,
pluhem, bránou, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Plškovi,
Kateřině manželce jeho za summu 240 zl. Z toho sobě srazila
dílu svého 40 zl 4 gr ½ den a závdanku položiti má 16 zl
20 gr, ostatek platiti má od letha 1602 po 6 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Ruk[ojmě] Martin Miklů, Vaněk Drahotoužský,
Pavel Větrů, Jan Měsíček, Martin Pavlů, Martin Sanitrník,
Mikuláš Čejků S.R.S.A N.
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Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položila Kateřina
Plšková na závdanek ut s[upr]a Anně Duných do Pavlovic
ost[atní] 1 zl 10 gr. Zůstává dodati závdanku 15 zl 10 gr. Ten
závdanek položil a dluhy ním zaplatil.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Václav
Hobža za g[runt] na místě Kateřiny ženy své na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Blanaře 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Václav
Hobža za g[runt] 5 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka]
Matěje Blanaře ostatních 1 zl 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka]
Jana Plška 3 zl 5 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Václav
Hobža za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 6 zl.
Puštěno mu na placení, poněvadž vinoh[rad] od gruntu jest
odňat, po 3 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav
Hobža za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 1 zl.
f 562a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Hobža za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Hobža
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Václav Hobža
za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 8 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Hobža položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 3 zl.
Pusté
Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Martin
Chudý od svrchu psaného poloulání ujal k podsedku svému jednu
čtvrt roli.
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58 Grunth Tomáše Ležakujového

Ten Tomáš vejš psaný má svůj grunth s půl lánem roli od
Vaška Ševcovýho za summu 102 zl koupený.
Za kderýž jest témuž ne[božtíku] Vaškovi vyplnil 48 zl a
ještě od letha 1580 podle zápisu kněh starých sirotčích
v listu 143 těm sirotkům Ševcovým dopláceti zůstává 54 zl. Ty
jest všecky za sebou do letha [15]93 zadržel, povinen jest se
s těmi nápadníky
o to urovnati a jim zaplatiti.
Rukojmě Matěj Kozub, Kuba Němců, Vaněk Konečnej a Jíra
Holenků R.S.N.
Letha [15]94 položil Tomáš Ležakujů za grunth svůj peněz
purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Tomáš Ležakujů za grunth 6 zl.
Letha [15]96 položil Tomáš Ležakujů za grunth 6 zl.
Téhož letha [15]96 prodal Tomáš Ležakujů grunth svůj s půl
lánem roli Janovi synu své[mu] za summu 100 zl. Na to jest
závdanku položil otci svému 10 zl a roční peníze za [15]96 on
též položil na místě téhož Tomáše, jakž vejš dotčeno, 6 zl. A
tak ještě za týž grunth dopláceti zůstává od letha [15]97 po
6 zl – 84 zl. A když se s[irotkům] n[ebožtíka] Ševcovým jejich
spravedlnost vyplní, tehdy otci svému po 4 zl týž Jan
pokládati má.
f 571b
Však mimo to placení má Jan otci svému každý rok jedny hony
žita osívati a otec má své semeno dávati až do smrti jeho.
Rukojmě za placení, opravu i povinnosti panské Matěj Dřímalů,
Martin Tuřanský, Jíra Tomášů, Daniel Baťů, Jíra Hašašů, Jan
Plšků S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Tomáš Ležakujů za grunt svůj 6 zl.
Leta 1598 položil Jan Ležakujů za grunt svůj nápadníkům
n[ebožtíka] Vaška Ševce 6 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Jan Ležakujů
prodal grunt s půl lánem roli Martinovi Miklovi za summu 90 zl
bez závdanku a platiti má od leta [15]99 s[irotkům]
n[ebožtíka] Vaška Ševce po 6 zl a potom po zaplacení těm
sirotkům platiti bude otci svému po 4 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jíra Švejdský, Mikuláš Jíry Mokrých, Martin
Sanitrník, Jíra Nezdenský S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin
Miklů za grunt svůj na nápadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Miklů za grunt na nápad[níky] n[ebožtíka] Vaška Ševce 3 zl.

120
Jakož Janovi Tomášovi na tomto gruntě náleželo peněz
vyplacených 18 zl, takové peníze prodal Martinovi Miklové[mu]
za hotových 1 zl 24 gr. A tak Jan na tom gruntě nic nemá.
Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Miklů za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Miklů za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Miklů za g[runt] na nápadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce 6 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin
Miklů za g[runt] na nápadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce 6 zl.
Z toho dáno na npadníky n[ebožtíka] Vaška Ševce ostat[ní]
4 zl a Tomášovi Ležakujovi předních peněz 2 zl.
f 572a
Jakož náleželo Tomášovi Ležakujovi na tomto grunthě peněz
zaplacených od letha 1605 summy 46 zl, takové peníze Tomáš
z lásky otcovské oddal Pavlovi synu svýmu, aby je sobě po
letech vyzdvihoval po čemkoli jdou.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového prodán
s poluláním grunt pozůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Miklovým
Jírovi Folkovi, kterýž Dorotu dceru jeho sobě za manželku
pojal, ze třemi koňmi, z vozem, pluhem za summu 100 zl bez
závdanku, platiti má od letha 1608 po 4 zl. Odevzdán za volné
a svobodné. Rukojmě Jan Babirád, Vašek Hobža, Jan Štěpánů,
Matěj Ochlasta S.R.S.A.N.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Jíra
Folků za grunt Pavlovi Tomášovému 2 zl.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Pavlovi Tomášovýmu předních peněz 44 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Miklového 54 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Folků za grunt Pavlovi Tomášovému 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Folků za
gr[unt] Pavlovi Tomášovýmu 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Folků za
g[runt] 4 peněz Pavlovi Tomášovýmu, totiž 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jura Folků
položil za grunt Pavlovi Tomášovému 3 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jura Folků položil za
grunt Pavlovi Tomášovému za 2 leta 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Folků položil
za gr[unt] Pavlovi Tomášovému 2 zl.
Pusté
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59 Grunt Šimka Kramlové[ho]

Letha 1586 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 56 nápadníci po ne[božtíku] Matoušovi
Láníkovi zůstalí prodali jsou grunth se čtvrtí roli a jinými
věcmi přidanými Šimkovi Kramlovi za summu 114 zl.
Na to jest položil závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]87 13 zl a ještě dopláceti zůstává 101 zl. Na to jest do
letha [15]93 zadržel sirotkům neboštíka Matěje Baťovýho
mlynáře 10 zl a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při
Vánocích osobám níže psaným 91 zl, a to těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Baťovýho mlynáře mimo ty
zadržalé 10 zl. Ty se jim při Vánocích pořadně po 2 zl
pokládati mají.
Item Matějovi Duných též náleží 15 zl. Ty jemu od letha
1598 při Vánocích jíti mají po 2 zl až do letha 1609 a od
letha 1610 po 4 zl.
Item na kostel velický náleží s téhož gruntu podle
poručenství n[ebožtíka] Matouše Láníka Souchovskýho 20 zl. Ty
se pokládati mají, když napřed psané osoby svou spravedlnost
vyzdvihnou, po 4 zl.
f 591b
Item nápadníku nebožtíka Matouše Láníka Souchovského náleží
též 46 zl. Ty jim na penězích posledních, když nejprve napřed
psaní nápadníci svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 4 zl jíti
mají.
Rukojmě Vaněk Polák, Jíra Janků, Matěj Duných a Jan Vachúnů
R.S.N.
Letha [15]95 a [15]96 položil Šimek Kramlů s[irotkům]
n[ebožtíka] Matěje Baťového mlynáře 4 zl.
Leta [15]97 položil Šimek Kramlů za grunt svůj 1 zl. Ten
jest vydán s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Baťového.
Leta [15]98 položil Šimek Kramlů za grunt svůj 3 zl. Ty
vzala n[ebožtíka] Matěje Baťovýho manželka Dorota.
Téhož leta [15]98 Šimek Kramlů prodal grunt ze čtvrtí roli
Jírovi Nezdenskýmu za summu 114 zl bez závdanku, platiti má od
leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Bošácký,
Macek Lúkotář S.R.N.
A jakž Šimek Kramlů zaplatceného jměl na tom g[runtě]
21 zl, ty jest Jírovi Nezdenskýmu pustil. A tak tu nic nemá.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Nezdenský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje
Baťového 2 zl.
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Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Nezdenský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Baťového
1 zl. Ty zůstávají při ouřadu, přijali je nápadníci
n[ebožtíka] Matěje Baťového.
f 582a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Nezdenský za grunt nápadníkům Matěje Baťového 1 zl. Přijal je
Pavel nápadník.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Nezdenský nápadníkům Matěje Baťového 1 zl. Zůstávají při
ouřadu, ten jest dán Pavlovi a Jírovi, nápadníkům téhož Matěje
Baťového.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Nezdenský za grunt nápad[níkům] Matěje Baťového 2 zl. Z toho
dáno Pavlovi mlynáři a Jírovi Hlaváčkovi, nápadníkům téhož
Matěje Baťového, každému po 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Nezdenský za g[runt] nápad[níkům] Matěje Baťového 2 zl. Ty
přijali nápad[níci] Matěje Baťového, každý po 1 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jíra Nezdenský
prodal grunt ut s[upr]a se čtvrtí roli Jírovi Jankovýmu za
summu 91 zl, závdanku jemu dal 7 zl, ostatek platiti má při
každých Vánocích po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Vaněk Drahotoušský, Vaněk Petrů S.R.S.A N.
Pusté
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře z dovolení pana
Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, prodán jest požár
ten se čtvrtí roli Vaňkovi Duných za summu 26 zl bez závdanku,
platiti má počna leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Daniel Baťů a Jan Bílý SRSAN.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vaněk Duných položil
za grunt peněz ročních 2 zl. Ty sou vydané na kostel velický
podle poručenství ut s[upr]a.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vaněk Duných
položil za grunt 2 zl. Ty jsou vydány na kostel velický podli
poručenst[ví].
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Jírovi
Ochlastovi za summu 8 zl, placení komu náležeti bude po vyjití
tří let po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za
velijaké povinnosti Jan Srubjan a Jan Vachoun S.R.S.N.
Pustý
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Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za

purgkmistra Jana Pivky Jan Kavka ujal po zběhlém Ochlastovi
jednu čtvrt toho polulání s požárem za 12 zl bez závdanku,
platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný
[a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní
Martin Hrazánek a Jan Hroš SRSN.
Letha 1661 za purgkmistra Jana Hroše Jan Kavka z gruntův
J.H.M. zběhl, purgkmistr s ouřadem prodali grunth vejš psaný
s jednou čtvrtí roli Mackovi Svrčkovi za summu 12 zl bez
závdanku, platiti jej má po 1 zl. O[devzdán] z[a] v[olný] a
s[vobodný]. Rukojmě za placení a povinnosti všelijaké panské i
obecní Mikuláš Zdeněk a Martin Zálešák SRSaNR.
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60 Grunth Vaňka Fňukalového

f 591a

Ten Vaněk Fňukalů má grunth se čtvrtí roli koupený, za
kderýž jest dal polulání Pavlovi Kolářovi v 97 zl 15 gr. A tak
ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích

nápadníkům nebožtíka Martina Vachňových podle rejster
sirotčích 2 zl 15 gr.
Letha [15]94 položil Vaněk Fňukalů peněz ostatních
purgkrechtních 2 zl 15 gr. Složeny do truhlice sirotčí. A tak
má grunth zaplacenej.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka purgmistr a
starší prodali grunt vejš psaný ze čtvrtí roli zůstalý po
n[ebožtíku] Vaňkovi Fňukalovi Václavovi Michálkovi za summu
44 zl bez závdanku, platiti má od leta 1600 po 2 zl. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Kolář, Jíra Nezdenský, Jan
Zvedinosů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Václav
Michálků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového
20 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Václav
Michálků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového
1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Václav
Michálků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Václav
Michálků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového
1 zl.
f 591b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Václav
Michálků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Fňukalového
2 zl.
Pusté
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a
starší velicští prodali ten požár Balcarovi Kozlovi za tu
summu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 38 zl 10 gr bez
závdanku, platiti má počna leta 1617 po 2 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě za stavení, opravu a placení gruntu,
povinnosti panské i obecní Mikuláš Šeptalů a Macek Karas SRSN.
Pusté
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f 601a
60 Grunth Martina Pavla Jakšového
Ten Martin má grunth koupený za 146 zl, na kderúžto summu
z dílem svým vyplnil kromě toho, co jemu na dluzích
k upomínání odvedeno, 46 zl 6 den a ještě dopláceti zůstává
99 zl 29 gr 1 den.
Ta summa náleží těmto:
Item na zaplacení termínů ne[božtíka] Pavla Jakšovýho,

kteréž jsouc purgmistrem do truhlice sirotčí povinen zůstal,
ještě mimo první zaplacení doplatiti má 26 zl 2 gr. Ty jsou
všecky za týmž Martinem zadržalé, povinen jich bude, když bude
napomenut, složiti.
Více náleží za dluh do Vrbového Martinovi Sluhovu 7 zl. Na
to zadrželých za Martinem jest 4 zl 27 gr 3 den, ostatek letha
[15]94 při Vánocích se jemu má doplniti.
Týž náleží na tom gruntě Barboře, sestře téhož Martina,
spolu s Vaňkem bratrem svým 66 zl 27 gr 1 den. Ty má sobě
bráti, když do Vrbového těch 7 zl vyjde, pořadně po 5 zl.
Rukojmě Jiřík Baňař, Jakub Michalů, Václav Slováčků, Jan
Zdeňků, Kuba Němců a Jan Košťál RSN.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákova Martin Sluhů
z Vrbového přiznal se před vším ouřadem velickým, že jest jemu
Martin Pavla Jakšového svrchu psaných 7 zl dluhu jeho zaplatil
a měli je oni ty peníze od několika let vypsány býti, ale toho
se nestalo, že ukázati nemohl zaplatil-li, až nyní, když se
ten Martin Sluhů k tomu přiznal.
f 601b
Letha 1594 položil Martin Pavla Jakšovýho za grunth peněz
purgkrechtních 5 zl. Ty sou obráceny na termíny n[ebožtíka]
Pavla Jakšovýho.
Letha [15]95 položil Martin Pavla Jakšových za grunth 5 zl.
Ty sou dány na termíny n[ebožtíka] Pavla Jakšové[ho].
Letha [15]96 položil Martin Pavla Jakšových za grunth 5 zl.
Leta [15]97 Martin Pavla Jakšových položil do termínů 5 zl.
Leta [15]98 položil Martin Pavla Jakšových za grunt svůj do
termínů 5 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin
Pavla Jakšových za grunt 5 zl. Z toho dáno do termínů
ostatních peněz 1 zl 2 gr a ostatek dáno do truhlice sirotčí,
což na Václava přišlo, totiž 1 zl 29 gr a Vaňkovi Plškovi po
Barboře ženě jeho dáno 1 zl 29 gr.
Zůstává se ještě těm nápadníkům z tohoto gruntu vyplniti
summy 64 zl 29 gr 1 den, to dělíc na dva díly, přijde každýmu
31 zl 14 gr 4 den.
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Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka jakož náleželo
Václavovi n[ebožtíka] Pavla Jakšového na tomto gruntě 31 zl
14 gr 4 den, ty j[es]t pustil u přítomnosti ouřadu velického
Martinovi bratru svému, i těch 1 zl 29 gr, které v truhlici
sirotčí zůstávaly. A tak nebude povinen Martin platiti nežli
po 2 ½ zl Barboře sestře své.
Tégož letha položil Martin Pavla Jakšových za grunt 2 zl
15 gr. Ty přijal Vaněk Plšků na místě Barbory manželky své.
f 602a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Jakšových za grunt 1 ½ zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Jakšových za g[runt], kteréž přijal Vaněk Plšků 2 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Jakšových za g[runt], kteréž přijal Vaněk Plšků 2 zl 15 gr.
Pustý
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a ouřad
měst[ečka] Veliké prodali ten požár s půl lánem roli a jiným
k tomu požáru neb gruntu příslušenstvím Pavlovi Tuřanskému za
summu 20 zl bez závdanku, platiti má počna letha 1618 po 2 zl.
Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení
gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Vaněk
Drahotoušský a Mikuláš Švejský SRSaN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Tuřanský
položil za grunt, kteréž přijal Vaněk Plšků po Barboře
manželce své 1 zl 15 gr.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jan Tuřanský ujímá
půl lánu roli, kteréž jemu od nápadníkův téhož gruntu darována
jest. Má ji sobě za volnou a svobodnou odevzdanou a za
zaplacenou, v ničemž nezávadnou. Rukojmě za všelijaké
povinnosti JHM a jinší Jan Srubjan, Jan Vojtek S.R.S.N.
Letha 1661 dne 11. Martii za purgkmistra Jana Hroše Jan
Tuřanský z gruntův J.H.M. zběhl, purgkmistr a ouřad prodali od
toho poloulání jednu čtvrt Janovi Skalákovi za summu 12 zl bez
závdanku, platiti ji má po 1 zl komu náležeti bude.
O[devzdána] za v[olnou] a s[vobodnou]. Rukojmě Mikuláš Štěrba
a Václav Srnů SRSaNR.
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62 Grunth Daniele Třískalového

f 611a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 118 ten Daniel vejš psaný drží grunt se
čtvrtí roli v 100 zl.
Na kderúžto summu sráží sobě dílu Jírového, který naň
připadl i s tím, což vyplatil summy 54 zl. A ještě dopláceti
má Markovi Tvrdoňovi do Vrbky dílu od Pavla prodaného 46 zl,
ty má platiti od letha 1594 při Vánocích po 4 zl.
Rukojmě Tomáš Kujů, Jíra Ševčíků, Vaněk Ševčíků, Jíra
Janků, Tomáš Škutlů R.S.N.
Letha 1591 u přítomnosti rychtáře Mikuláše Votického
v neděli den s[va]té Trojici učiněn počet s Markem
Tvrdoňových, že jest přijal od předešlých držiteluov statku
toho, což sobě nikdež po ty leta vypisovati nedal a což mu již
Daniel položil 14 zl. Však při Vánocích příštích Daniel
Markovi 6 zl ročních peněz má položiti.
Letha [15]92 položil Daniel Třískalů i s tím, což na peníze
předešlé zadrželé nedostávalo, Markovi výš psanému 6 zl.
A letha [15]93 položil Daniel témuž Markovi půl summy 2 zl.
f 611b
Letha [15]94 přijato od Daniele Třískalového peněz ročních
za grunth 4 zl. Ty jest přijal Marek Tvrdoňů.
Letha [15]95 položil Daniel Třískalů za grunth peněz
purgkrecht[ních] Markovi Tvrdoňovi 4 zl.
Letha [15]96 položil Daniel Třískalů Markovi Tvrdoňovi za
grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Daniel Třískalů Markovi Tvrdoňovi za
grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Daniel Třískalů za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 4 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Daniel
Třískalů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Marka
Tvrdoňových do Vrbky ostatních peněz 4 zl. Ty zůstávají při
ouřadu, sou vydány starším vrbeckým.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Daniel Třískal
majíc tento grunt ze čtvrtí roli zaplacený, takový grunt s tou
rolí z lásky a dobrovolně dal jest sám od sebe a ode všech
dítek a přátel svých k záduší kostela velického na ten a jistý
spůsob, aby knězi velicští nynější i budoucí toho gruntu i
z rolí užívali, obsívali a skopné každého roku, cožkoli málo
nebo mnoho bude, na kostel velický oddávali. A ten grunt i
z rolí aby nebyl nikdá prodán ani od záduší kostela odnímán
nyní i v časích budoucích. Odevzdáno za volné a svobodné.
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Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten svrchu psaný
grunt jest prodán Janovi Kovářovi ze čtvrtí roli za summu
4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl.
Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě za povinnosti Mikuláš Srnů,
Mikuláš Babirád S.R.S.N.
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f 621a
63 Grunth Martina Havranového
Ten Martin má grunth se čtvrtí roli od Mikule Ohumova, tak
jakž zápis v rejstřích purkrechtních prostředních starých
v listu 25 šíře v sobě obsahuje, koupený za 100 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 z závdankem a penězi
purkrechtními 54 zl vyplnil a ještě od letha [15]94 při
Vánocích dopláceti zůstává 46 zl, ty má pokládati po 4 zl. Ta
všecka summa náleží Miklovi Ohumovi.
Rukojmě Valka Baďurů, Jan Karasů, Jíra Šidláků, Jíra

Halačovský, Jíra Drusa a Jan Vrablec R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Havranů Miklovi Ohumovi peněz
ročních za grunth 4 zl.
Letha [15]95 položil Martin Havranů na grunt svůj 4 zl. Ty
přijal Mikel Ohuma.
Letha [15]96 položil Martin Havranů za grunth peněz
purgkrechtních 4 zl. Ty sou vydány nápadníkům n[ebožtíka]
Ohumy.
Leta [15]97 položil Martin Havranů za grunt peněz
purgkrechtních 4 zl. Ty jsou vydány nápadníku n[ebožtíka]
Ohumy.
Leta [15]98 položil Martin Havranů za grunt svůj 4 zl. Ty
zuostávají při právě a jsou jim, totiž nápadníkům, od práva
vydány.
f 621b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Martin Mikle
Havranového prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi Tomášovýmu za
summu 80 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 4 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Pernů, Matěj
Skalický, Jíra Duda, Jíra Hašaša S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Tomášů
za grunt nápad[níky] n[ebožtíka] Mikle Ohumy 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Tomášů za grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikle Ohumy 2 zl. Ty
zůstávají při ouřadu na nápad[níky] ut s[upr]a.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka Jan Tomášů skoupil
od Martina Mikle Havranového z jeho summy, kterouž na tomto
gruntě zaplacenou má, 6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového Jan Tomášů
prodal grunt se čtvrtí roli, se dvěma koňmi, z vozem,
s pluhem, z trojemi honcemi obilí ozimého (a půl kopy žita
knězovi spolu dáti mají), s polovicí jarýho obilí na čtvrti
Vaňkovi Drahotoušskýmu za summu 86 zl. Závdanku jemu dal
18 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Miklů, Martin
Hlahol, Martin Sanitrník, Jan Thomášů S.R.S.A N.
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Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vaněk
Drahotoušský za gr[unt] nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikle Ohumy
2 zl. A skoupil od Vaňka Ohumového 4 ½ zl za hotových 23 ½ gr.
A tak tu nic nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vaněk
Drahotoušský za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Mikle Ohumy
2 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vaněk
Drahotoušský za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Mikle Ohumy
3 zl. Z toho dáno Martinovi Miklovýmu 1 zl, Barboře Ohumových
1 zl a Kateřině Ohumových 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Vaněk

Drahotoušský za g[runt] nápadníkům n[ebožtíka] Mikle Ohumy
3 zl. Z toho dáno Martinovi Miklovýmu 1 zl, Barboře Ohumových
1 zl a Kateřině Ohumových 1 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana
ouředníka tento požár na placení po 2 zl.
f 622a
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Vaněk
Drahotoušský za grunt nápad[níkům] n[ebožtíka] Mikle Ohumy
1 zl.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Nápadníkům Mikle Ohumového předních peněz 6 zl 15 gr.
Janovi Tomášovému 4 zl 15 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Miklového posledních peněz
4 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře puštěno od nápadníkův
Martina Miklového Vaňkovi Drahotoušskému, aby za ten grunt
doplácel toliko od leta 1616 po 2 zl toliko 30 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Vaněk Drahotuský
položil za grunt 2 zl. Z nich jest dáno Václavovi 20 gr, Kuně
20 gr a Mandě 20 gr.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali Janovi Škromachovi grunt ze čtvrtí roli za
summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl.
Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě Václav Šavara, Mikuláš
(nečitelné) přislíbili rukou společnou a nerozdílnou.
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f 631a
64 Grunth Martina Sanejtrníka
Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 124 ten Martin koupil grunth se čtvrtí
roli po nebožt[íku] Janovi Zezhulovi zůstalý za 40 zl.
Na kderýž jest do letha [15]91 vyplnil 10 zl a ostatek od
letha [15]92 při Vánocích pokládati má pořadně po 2 zl –
30 zl. Těch 30 zl náleží sirotkům nebožtíka Jana Zezhule.
Rukojmě Matěj Sládků, Jan Měsíček, Jan Ondrusů a Tomáš Kujů
R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin nahoře psaný za grunth svůj
peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Martin nahoře psaný za grunth 2 zl.
Letha [15]96 položil Martin nahoře psaný 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Sanitrník za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Martin Sanitrník za grunt svůj na

s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin
Sanitrník za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Zezhule 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Sanitrník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Sanitrník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Sanitrník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule
1 zl.
f 631b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Sanitrník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin
Sanitrník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule
2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin
Sanitrník za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zezhule
1 zl.
A jakož zuostávalo Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Jana
Zezhule 10 zl, ten jsouc zabit a po něm se žádných bližších
přátel jako Martin Sanitrník nenašlo, ta spravedlnost jest
jemu puštěna.
Z těch 10 zl srazil sobě Martin Sanitrník 5 zl a druhých
5 zl tenž Martin ut s[upr]a z lásky daroval na kostel velický,
kteréž od letha 1609 po 1 zl vyplatiti povinen bude.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Martin
Sanitrník za grunt na kostel velický 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin
Sanitrník za gr[unt] na kostel velický 1 zl.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Thomáš Černý přiženíce
se k vdově po n[ebožtíku] Martinovi Sanitrníkovi položil za
g[runt] na kostel posledních peněz 3 zl. A tak má grunth ten
zaplacený.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten svrchu psaný
grunt prodán jest ze čtvrtí roli Jurovi Budínkovi za 3 zl,
placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest
jemu odevzdán za volný. Rukojmě Martin Větrův a Jan Vachounů
S.R.S.N.
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f 641a

65 Grunth Matouše Hanáčka

Byl koupen podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu
204 za summu 60 zl.
Kderýž jest již zouplna zaplatil.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Mikuláš Babirád
prodal svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Pavlovi Machulovému
za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl.
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan
Vojtek a Jan Tuřanský S.R.S.N.
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66 Grunth Vávry Drahotouskýho
Ten Vávra má grunth se čtvrtí roli podle zápisu kněh
starých prostředních purkrechtních v listu 57 za 56 zl
koupenej.
A ten jest již zouplna a docela zaplatil.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Jiříkovi
Machulovi za 3 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Jest mu
odevzdán za volný. Rukojmě Mikuláš Babirád a Jan Vachoun
S.R.S.N.
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f 661a
67 Grunth Martina Hlahola
Ten Martin Hlahol má grunt se čtvrtí roli, s koňmi,
z vozem, pluhem, s vobilím osetým po nebožt[íku] Pavelkovi
Plškovém zůstalý koupený za summu 100 zl.
Za kderýž jest do letha [15]93 vyplnil Janovi a Vaňkovi,
synům nebožt[íka] Martina Plškovýho, závdanku a peněz
purkrechtních 21 zl 13 gr. A mimo to tenž Martin Hlahol od
letha [15]86 až do letha [15]93 zadržel jim 16 zl 29 gr. A
ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává těm oběma
osobám 61 zl 29 gr, ty má platiti pořadně po 4 zl.
Rukojmě Vašek Švec, Dobiáš Úlehlových, Šimek Mozolů a
Matouš Hanáček R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Hlahol za grunth 4 zl. Ty od
něho přijal Jan Plšků.
Letha [15]96 a za rok [15]95 položil Martin Hlahol za
grunth peněz purgkrecht[ních] Janovi Plškovi 6 zl. A tak
nebude povinen týž Hlahol Janovi Plškovi platiti podle smlouvy
své učiněné toliko p 2 zl.
Leta [15]97 položil Martin Hlahol za grunt svůj 2 zl. Ty
přijal Jan Plšků.
Leta [15]98 položil Martin Hlahol za grunt svůj 2 zl. Ty
přijal Jan Plšků.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin
Hlahol za grunt svůj Janovi Plškovi 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Hlahol Janovi Plškovi 2 zl.

f 661b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Halhol za grunt Janovi Plškovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Hlahol za g[runt] Janovi Plškovi na jeho sirotky 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Hlahol za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin
Hlahol za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového ujal gr[unt]
Mikuláš, syn nebo[žtíka] Martina Hlahola, ze čtvrtí roli po
otci svém zuostalý za tu summu, což za něj dopláceti jest,
totiž 54 zl 17 gr, bez závdanku, platiti má od letha 1608 po
2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Ondrušů,
Václav Neckář S.R.S.A.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš
Hlahol za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 1 zl.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Hlahol
za g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška
6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Hlahol
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Hlahol položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Mikuláš Hlahol
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Plška 2 zl.
Pusté
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Jiříkovi
Hlávkovi za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké
povinnosti J.H.M. a jinší Jan Srubjan, Pavel Šeptal S.R.S.N.
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68 Grunt Matěje Šiše

f 671a

Letha 1586 podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 68 koupil jest tenž Matěj grunth se
čtvrtí roli od Jana Pikny kováře za summu 70 zl.
Na tu summu jest vyplnil do letha [15]88 15 zl a ostatek
55 zl máleží Zuzanně, s[irotku] n[ebožtíka] Pavla Kováře, i po
sestrách jejích zemřelých, kteréž se jí od letha [15]89 po
4 zl pokládati měly. Na to jest tej Zuzaně do letha [15]93
zadržel 18 zl.
I poněvadž jest z dopuštění Božího letha [15]93 povodní na
svém gruntě nemalú než velkú škodu vzal, Jeho Mi[l]ost Pán na
místě toho sirotka jakoužkoli milost a ty zadrželé peníze jemu
učiniti chtíti ráčí, to při vůli Jeho Mi[l]osti zůstaň.
A od letha [15]94 při Vánocích pořadně tomu sirotku
pokládati má na právo 4 zl.
Rukojmě Mikuláš Škrobených, Vaněk Filipů, Jíra Ševčíků a
Jan Zoubek R.S.N.
Jest pustý
Letha [15]94 při posudku Matěj Šiša učinil smlouvu
s Ondrou, nanželem Zuzanny svrchu psané, poněvadž jemu po ní
ta všecka spravedlnost připadla, aby za ten grunth od letha
[15]95 při Vánocích po 2 zl jemu platil. A již jej z svrchu
psaného placení po 4 zl propouští, toliko aby tím lépeji ten
grunth opravovati mohl.
f 671b
Ten grunth jest nápadník napřed psaný, poněvadž na něm jemu
ta spravedlnost všecka náležela, k sobě přijal a jej Janovi
Piknovi za hotových 5 zl prodal. A tak týž Pikna grunth svůj
zaplacený má.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Jan Pikna
prodal podsedek se čtvrtí roli i z osetím ozimým i skopným
Mikulášovi Sučanskému za hotových 10 zl. Odevzdán jemu za
volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu grunthu a povinnosti
panské Jíra Barvínek, Lukáš Šturma, Jíra Válků S.R.S.N.
A tak grunth svůj zouplna zaplacený má.
Pusté místo
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt Janovi Vachounovému za
3 zl, placení po vyjití tří let po 1 zl. Jest jemu odevzdán za
volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Jan Srubjan a Jan
Vojtek S.R.S.N.
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f 681a
69 Grunth Jana Valky Baďourového
Ten Jan vejš psaný drží grunt se čtvrtí roli, z kteréhož
jest Jurka Baďurů zběhl, za kderýž podle zápisu kněh starých
prostředních purkrechtních v listu 111 platiti od letha [15]89
měl 32 zl.

Kderážto summa náležela těmto:
Item sirotkům ne[božtíka] Jana Košoutka 20 zl. Ty jim jíti
mají od letha [15]89 při Vánocích po 2 zl.
Item Janovi Janošovi po vybrání vejš psaných 20 zl náleží
12 zl. Ty jemu též jíti mají naposledy po 2 zl.
Rukojmě za placení a všelijaké povinnosti Matěj Hofrů,
Mikuláš Švihut, Mikuláš Srnů, Martin Miků R.S.N.
Letha [15]89] položil Jan 2 zl.
Letha [15]90 položil ten Jan Valků 1 zl.
Letha 1591 položil Jan Valků 2 zl.
Letha 1592 položil Jan Valků 2 zl.
Pars 7 zl.
Vydáno z toho:
Item za dluh nebožtíka Košútka podle přípovědi Mikulášovi
Votickému 1 zl. A ostatek těch 6 zl hotových zůstává při
právě.
A tak na ty Košútkovy nápadníky z těch 19 zl
f 681b
mimo ten 1 zl za dluh vydaný příde na tři díly, totiž na
Martina, Jíru, Zuzannu po 6 zl 10 gr.
Dáno těch všech 6 zl Zuzanně Košútkovej na díl její.
A tak při právu nic nezůstává a ještě tej Zuzanně se 10 gr
doplniti má.
Letha [15]93 položil Jan Valkových za grunth 1 zl. Ten dán
Martinovi Košútkovi.
Letha [15]94 položil tenž Jan Valků za grunth 2 zl. Dány
Martinovi na díl jeho.
Letha [15]95 položil Jan Valků za grunth 2 zl. Ty sou dány
Martinovi Košútovi 1 zl 20 gr a Zuzanně ostatek 10 gr.
Letha [15]96 položil Jan Valků za grunth 2 zl. Z toho dáno
Martinovi Košútovi ostatního dílu jeho 1 zl 20 gr a Jírovi
dáno 10 gr.
Leta [15]97 položil Jan Valků za grunt svůj 2 zl. Ty jsou
vydány Jírovi Košútovi.
Leta [15]98 položil Jan Valků za grunt svůj 2 zl. Ty
zuostávají při právu velickým a sou od práva vydány Jírovi
Košútovi.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Valků
za g[runt] svůj 2 zl. Ty zůstávají při právě, jsou dány
Košútkovi.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Valků
za grunt 2 zl. Ty zůstávají při právě, jsou vyzdviženy k ruce
J.M. a zase jim navráceny.
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Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Valků
za grunt nápadníkům Jana Jonáše 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Valků za g[runt] nápadníkům Jana Jonáše 1 zl. Ty zůstávají při
ouřadu. Jest vydán Janovi Mezníčkovi nápadu po Kateřině,
manželce Jana Jonáše, sestřenici jeho.
f 682a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan

Valků za grunt na nápadníky Jana Jonáše 2 zl. Jsou dány do
truhlice sirotčí. Jsou vydány Janovi Mezníčkovi nápadu po
Kateřině, manželce Jana Jonáše, sestřenici jeho. Zůstává se
jemu ještě dovzíti 6 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Valků za g[runt] na nápadníky Jana Jonáše 2 zl. Ty zůstávají
při ouřadu, přijal je Jan Mezníček.
Pusté
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f 691a
70 Grunth Martina Mikového
Ten Martin má grunth, kterýž jest neboštík Adam Lučínů
náměstek jeho za 17 zl koupil, tak jakž zápis kněh starých
purkrechtních v listu 70 šíře obsahuje.
Na kderémž dílu Zuzanny manželky své ten Martin 8 zl sobě
srazil a dopláceti za něj ještě zůstává 9 zl. Náleží z nich
Janovi Ďatlovu do Vrbky 1 zl a Kateřině, nápadnici Adama
Lučína též náleží 8 zl. Ty jí má od letha [15]94 při Vánocích
pokládati po 1 zl.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti toho gruntu Vaněk
Dřímalů a Jan Kulhánek R.S.N.

Letha [15]94 položil Martin Miků za poodsedek 1 zl. Složeny
do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Martin Miků za podsedek 1 zl.
Letha [15]96 položil Martin Mikových za grunth 1 zl. Ty tři
zlatý sou dány Kateřině nápadnici.
Leta [15]97 položil Martin Miků za grunt Kateřině Lučínové
1 zl.
Leta [15]98 položil Martin Miků za grunt svůj 1 zl. Ten
přijala Kateřina Lučínová.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin
Miků za grunt svůj 1 zl. Ten zůstává připrávě. Přijal jej
Mik[uláš] Ševčíků.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Miků za g[runt] 1 zl. Ten zůstává při právě. Přijal jej
Mik[uláš] Ševčík.
f 691b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Miků za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Adama Lučína 1 zl. Ten
zůstává při ouřadu. Přijal jej Mik[uláš] Ševčíků.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Miků za g[runt] Mikulášovi Řehákovi, nápadníku n[ebožtíka]
Adama Lučína 1 zl.
A tak má g[runt] zouplna zaplacený.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan, syn n[ebožtíka]
Martina Miky, maje nápad na tom gr[untě] prodal jej Ondrovi
Kročitému za 6 zl. Závdanku dal 1 zl, platiti má rok po roku
po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a
placení gr[untu], povinnosti panské i obecní odbejvání Jan
Jakšů a Jan Bílý SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Ondra Kročitý
položil za grunt 2 zl. Ty přijal Jan, syn neboštíka Martina
Miky.
Pusté
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71 Grunth Mikuláše Lučínova

f 701a

Byl koupen letha [15]75 se čtvrtí roli za 34 zl a již jest
letha [15]94 zouplna zaplatil.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Mikuláš Lučínů
prodal grunt se čtvrtí roli, s polovicí osetí ozimého
Martinovi Kulhánkovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 6 zl,
ostatek platiti má od letha 1602 po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Ruk[ojmě] Jíra Trnka, Jan Kuchyňka S.R.S.A N.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Kulhánek za g[runt] Mikulášovi Ševčíkovi, nápadníku
n[ebožtíka] Mikuláše Lučínova 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Kulhánek za grunt Mikulášovi Ševčíkovi, nápadníku Mikuláše

Lučínova 2 zl.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Martin Kulhánek prodal
grunt se čtvrtí roli Jírovi Rosovýmu za summu 60 zl. Závdanku
jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha 1604 po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Rosa, Mikuláš
Škutlů, Jan Kujových, Jan Stravů S.R.S.A.N.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Rosa za g[runt] Mikuláše Lučínova nápadníkům 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Rosa za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka 1
zl.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Jíra Rosa prodal
grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Švejskýmu za 60 zl. Závdanku
jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 2 zl. A což
Jíra Rosa doplacených peněz měl, totiž 7 zl, ty jest pustil
Mikulášovi Švejskýmu. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě
Pavel Kořán, Jan Jakšů S.R.S.A.N.
f 701b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Švejdský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka
1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Mikuláš
Švejdský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka
1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš
Švejdský za g[runt] trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka]
Mikuláše Ševčíka 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Švejdský
na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka položil 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Švejdský
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka 3 zl.
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Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Švejský
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka
2 zl.
Letha 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Švejský
prodal grunt svůj Lukášovi Burjanovému ševci za 35 zl 15 gr,
platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Špaček a Mikuláš Švejský S.R.S.A N.
NB. Cokoli Mikuláš Švejský na tom gruntě měl, všecko jemu
pustil.
Pusté
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f 711a
72 Grunth Jana Ondrušového
Ten Jan Ondrušů zůstal v gruntu po ne[božtíku] Thomanovi
Ondrušovým otci svém zůstalým, ku kderémuž jest půl lánu roli.
A ten jest hned za života otce jeho zaplacen a za něj
žádné[mu] nic není dlužen.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Mikuláš Ondrušů
podle rozdílu statku otcovského grunt z půl lánem roli v díle
svém ujal a dluhu po otci svém zaplatil ve 40 zl. Kterýž má
zouplna a docela zaplacený. Odevzdán za volné a svobodné.
Rukojmě za opravu a povinnosti panské Vašek Miklů, Jíra Hašaša
S.R.S.N.
Pustý
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f 721a
73 Grunth Václava Barinusova
Ten Václav drží grunth se štvrtí roli po nebožt[íku] Janovi
Kulhánkovi zůstalý a z jedním achtelem vinohradu v Ležhoře,
s půl boudou a půl presem podle regimentu za purgmistra Vaňka
Jakšového letha 1593 učiněného.
Za kderýž od letha [15]94 dopláceti má Martinovi, sirot[ku]
ne[božtíka] Jana Kulhánka, 20 zl. Nejprve závdanku letha
[15]94 položiti má 3 zl a potomně téhož letha [15]94 při
Vánocích peněz purkrechtních 3 zl položiti a tak vždy po 3 zl
při témž časi od sebe odvozovati.
Letha [15]94 vejš psaného položil Václav Barinusů závdanku
3 zl, ten při právě zůstává. A co jest od něho od práva
vydáno, v rejstřích sirotčích najdeš poznamenáno.
Rukojmě Martin Rabáček, Tomek Klučů a Jan Větrů R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Barinusů za grunth 3 zl.
Složeny do truhlice obecní.
Letha [15]95 položil Václav Barinusů za grunth 3 zl. Ty sou
do truhlice vloženy.
Letha [15]96 položil Václav Barinusů za grunth 3 zl.
Leta [15]97 položil Václav Barinus za grunt svůj 3 zl.
Leta [15]98 položil Václav Barinus za grunt svůj na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kulhánka 1 zl. Leta [15]99 položiti
má ostatních 4 zl.
f 721b

Téhož leta [15]97 Jíra n[ebožtíka] Jíry Jakšového ten grunt
napřed psaný od Václava Barinusového frejmarkem dostal, za
kterýž týž Jíra Václavovi Barinusovi přídanku hotových dal
9 zl. A tak Jura Ondry Jakšových ten grunt svůj zaplatcený má,
však Václav svrchu psaný bude povinen ještě za ten grunt
doplátceti po 2 zl – 4 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Václav
Barinus za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kulhánka
2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Václav
Barinus na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kulhánka 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Václav
Barinus na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Kulhánka ostatní 1 zl.
A tak má grunt zaplacenej.
Pusté
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74 Grunth nebož[tíka] Vaňka Stravy

f 731a

Ten vejš psaný nebožt[ík] Vaněk Strava měl grunth se čtvrtí
roli zaplacenej.
Kterejž až posavad nejni prodaný a v něm Martin spolu
s Kateřinou sestrou svou zůstává.
Pusté
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f 741a
75 Grunt Tomáše Srnového
Letha Páně 1586 ve středu po s[va]tý Dorotě podle regimentu
letha [15]85 za purgkmistra Mikuláše Gregorového učiněného
prodán jest grunth se čtvrtí roli, po nebožtíkovi Vaňkovi
Dřímalovi zůstalý, Thomášovi vejš psanému za 70 zl.
Za kderýž jest od vejš psaného leta až do letha [15]89
závdanku a peněz purkrechtních vyplnil 18 zl a ještě dopláceti
zůstává 52 zl. Na to jest do letha [15]93 zadržel 16 zl a
ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 4 zl –
36 zl. Ta summa náleží sirot[kům] nebožt[íka] Vaňka
Dřímalového.
Rukojmě Petr Obujse, Matěj Hanáček a Václav Lazebníků
R.S.N.
Letha [15]95 položil Tomáš Srnů za grunth 3 zl.
Leta [15]97 prodán grunt po n[ebožtíku] Tomášovi Srnovým ze
čtvrtí roli, z osetím 2 honce, 1 krávou, 2 sviněmi, lože šatů
i jiným hospodářství[m], kteréhož dosti málo bylo, Janovi
Kuchyňkovi za 58 zl. Místo závdanku položil ročních peněz 3 zl
a ostatek platiti má od letha [15]98 po 3 zl. Rukojmě za
platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Větrů, Jíra
Buchta, Matěj Skalička, Jíra Polichenský S.R.S.A.N.
Na tom gruntě náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Srnových
na posledních penězích 9 zl.
f 741b
Leta 1598 Jan Kuchyňka prodal grunt ze čtvrtí roli Janovi
Hoškovému bez závdanku za summu 55 zl, platiti má od leta
[15]98 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan
Zoubek, Macek Skočovský, Jan Ravas S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jan Hošků za grunt svůj 3 zl na
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Hošků

za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Hošků
za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 1 zl
15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Hošků
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 1 zl
15 gr.
Též položil ještě k tomu 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového
1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 2
zl.
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Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Hošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového
1 zl.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého položil Jan
Hošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Hošků za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Hošků za
g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového trojích
peněz 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Hošků položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Hošků položil na
s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Hošků položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového 2 zl.
Pusté

148
f 751a
76 Grunt Jana Šlapáka
Ten grunth, k němuž štvrt roli jest, zůstává pustý, na němž
náleží spravedlnosti Ance, nápadnici po ne[božtíku] Martinovi
Vlezlovi 5 zl 10 gr.
Pustý od několika leth
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77 Grunth Jana Větrového

f 761a

Ten Jan vejš psaný má grunt svůj se čtvtrtí roli letha
[15]87 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních
v listu 76 od Kateřiny Buláčky za summu 42 zl koupený.
Na kderúžto summu letha [15]87 závdanku a peněz
purkrechtních položil 9 zl a dopláceti zůstává 33 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Martinovi Suchého ze Vnorov 23 zl.
Item Kateřině Buláčce 10 zl.
Ty peníze od letha [15]88 nejprve tomu Martinovi po 3 zl a
potomně po vybrání spravedlnosti jeho Kateřině Buláčce tím
spůsobem pokládati se měly.
Strany těch 23 zl vejš psaných správa se dává, že by ten
Martin Suchýho měl všecky Janovi Větrovému prodati, o čež mají
před ouřad předstoupíc jak se to mezi nimi stalo oznámiti a
v tato rejstra takový prodej vepsati dáti.
Rukojmě Jíra Holenků, Mikuláš Srnů, Jan Pikna, Martin
Šidláků, Jana Karasů, Eliáš Radějovský, Jan Duchků a Jan
Kvizín R.S.N.
Letha Páně 1594 na zámku Strážnici podle několikerého psaní
od Jeho Mi[l]osti Pána panu Vojskovi učiněného stalo se mezi
Janem Větrovým a Martinem Suchého dobrovolné a přátelské
srovnání a přihlášení, a to takové, že Martin Suchého majíc na
gruntě Jana ut s[upr]a spraf 761b
vedlnosti sobě náležité 23 zl, ty jest za hotových 12 zl jemu
prodal. A ačkoliv tomu prodaji prve odpor činil a toho
zapíral, ale však potomně jsouc od lidí, kteříž toho přítomni
byli, přesvědčen, od toho pustil. A na tu spravedlnost nikdá
na časy budoucí žádným vymyšleným spůsobem natahovati se
připověděl a od ní pustil. A tak ten Jan má grunth svůj
zouplna zaplacenej.
Letha 1595 položil Jan Větrův za grunth peněz ročních 1 zl.
Ten jest dán Janovi Miklovu podle kšaftu n[ebožky] Kateřiny
Buláčky, že ji smrti dochoval.
Letha [15]96 položil Jan Větrů za grunth peněz
purgkrechtních 3 zl. Z toho dáno Janovi Miklovi podle kšaftu
ne[božky] Buláčky ostatní peníze 1 zl a do Bánova nápadníku po
též Buláčce zůstalému 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Větrů za grunt svůj 3 zl. Ty jsou

dány po Buláčce nápadníkům do Bánova.
Leta [15]98 položil Jan Větrů za grunt svůj 3 zl. Ty jsou
dány po Buláčce nápadníkům do Bánova ostat[ní].
A tak grunt svůj doplatil.
Pusté místo
150
78 Grunt Jana Skočovského

f 771a

Ten Jan Skočovský drží grunt se čtvrtí roli podle zápisu
kněh starých prostředních purkrechtních v listu 112,
z kderéhož jest Jakub Zichů utekl a po odjití jeho nemalý čas
pustej zůstal.
Za kderejž toliko 15 zl dopláceti a závdanku o svatém Janě
příštím dáti a o Vánocích od letha [15]93 po jednom zl platiti
má. Těch všech 15 zl mimo prodělání toho gruntu náleží Janovi
Ziškovi do Ostroha.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti Jan Líčko Macigalů a
Pavel Větrů R.S.N.
Ten grunth jest letha [15]96 prodán Mackovi Skoumalovi za
summu se čtvrtí roli za 15 zl. Závdanku položil Janovi Ziškovi
1 zl a platiti má od letha [15]97 po 1 zl. Rukojmě za placení,
opravu i povinnosti Pavel Malejů, Jan Hafrů S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Macek Skoumal za grunt svůj 1 zl Janovi
Ziškovi do Ostrova.
Leta 1598 položil Macek Skoumal za grunt svůj 1 zl. Ten
zuostává při právě velickém a vydán Ziškovi do Ostroha.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Macek Skoumal
prodal podsedek ut s[upr]a Jakubovi Koudelkovi za summu 12 zl
bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jan Ravas, Vaněk Petrů S.R.S.N.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jakub
Koudelka za grunt svůj Janovi Ziškovi do Ostroha 1 zl. Ten
zůstává při ouřadu.
f 771b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Jakub Koudelka
prodal grunt se čtvrtí roli Řehořovi Polákovi za 12 zl bez
závdanku, platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný
a svobodný. Rukojmě Vašek Michálků, Martin Žídek, Václav Pernů
S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Řehoř
Polák za grunt Janovi Ziškovi do Ostroha 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Řehoř
Polák za g[runt] Janovi Ziškovi do Ostroha 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Řehoř Polák
prodal grunt ze čtvrtí roli Jírovi Tesařovi za 15 zl. Závdanku
jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Pernů a Jan

Fulnecký SRSAN.
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Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Tesař za
grunt 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí na nápad[níky]
Jana Zišky.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Tesař za g[runt] 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí i
lonský 1 zl na nápadníky Jana Zišky do Ostroha.
Pusté místo

152
f 781a

79 Grunth Martina Motyčky

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 93 Martin vejš psaný má grunth s půl
lánem roli, kterýž jest frejmarkem od Mikuláše Hlavatého
dostal a týž Martin Motyčků zase půl lánu roli svého při temž
frejmarku odvedl.
Takto sou se o to porovnali, aby Martin Motyčků z toho
poloulání Matějovi Huňkovi předních peněz 18 zl a Jírovi
Znakhudovi posledních peněz vyplnil.
Téhož leta vejš psaného Martin Motyčka od Matěje Huňkového
těch 18 zl za hotových 5 zl koupil. A tak nebude povinen
toliko Jírovi Znakhudovi s toho polulání svýho 9 zl vyplniti,
kderéž od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl pokládati má.
Rukojmě Jan Hrazánek a Kuba Horných R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Motyčků Jírovi Znakhudovi 3 zl.
Leta [15]97 Mikoláš Větrů ten grunt koupil, z něho
vyplatiti jměl Jírovi Znakhudovi 9 zl. Ty jest od téhož Jíry
skoupil a tak grunt má zaplatcený.
Pusté místo

153
f 791a

80 Grunt Jakuba Poláka
Ten Jakub vejš psaný má grunth z půl lánem roli podle
zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 92 od Mikuláše
Ležakujovýho koupený bez závdanku za 16 zl, platiti jej má od
letha [15]93 při Vánocích po 1 zl. Ta summa náleží témuž
Mikulášovi Kuby Němcového.
Letha [15]93 Jakub Polák vyplnil Mikulášovi Kubovu 15 gr.
Letha [15]94 položil týž Jakub Polák Mikulášovi ut s[upr]a
1 zl.
Letha [15]96 položila Zuzanna Hloupá za grunth peněz od
Mikuláše Kuby Němcových 1 zl.
Leta [15]97 položila Zuzanna Hloupá za grunt peněz 1 zl
s[irotkům] n[ebožtíka] Kuby Němcového.
Leta [15]97 na místě Zuzany Hloupé položil Jan Ondroušů
jsouc rukojmě za tento grunt 1 zl. Ten zuostává při právě
velickým, přijal jej Mikuláš Kuby Němcového.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Zuzanna Hloupá
prodala po smrti muže svého podsedek z půl lánem roli
Václavovi Pernovi za 16 zl. Závdanku dal 1 zl, přijat jest
místo peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Kuby Němcového,
ostatek platiti má od leta 1600 po 1 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za plath, opravu g[runtu] a povinn[osti] JM
Páně Jan Pikna, Macek Slovák, Jan Ondrouš S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Václav
Perna za grunt svůj 1 zl. Ten přijala Zuzanna Hloupá, neb
závdanku toho zanechala na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Kuby
Němcového. Zase ten 1 zl navrátila a přijat do truhlice, jakž
vejš dotčeno, totiž ten závdanek.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Václav
Perna na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Kuby Němcového 1 zl.
Ty přijal Martin.
f 791b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Václav
Perna Martinovi Kuby Němcového 1 zl.
A skoupil od Martina Kuby Němcového, což na tom gruntě měl
7 zl 15 gr za hotových 2 zl 12 gr. A tak má g[runt] zouplna a
docela zaplacený.
Letha 1606 za purgkmistra Daniele Třískala ouřad velický
prodali požár s půl lánem roli, pozůstalý po neb[ožtíku]
Václavovi Pernovi, Kateřině, manželce téhož neb[ožtíka] Perny,
za summu 12 zl. Místo závdanku srazila sobě na něm dílu svého
4 zl, zůstává za něj doplatiti 8 zl placením při každých
Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Mikuláš Hafrů.
Pustý
154
f 801a
81 Grunt Matěje Hudcové[ho]
Ten Martin má svůj grunth s jednou štvrtí roli od dávných

leth zaplacený.
Leta 1597 ten grunt jest ujal Martin, syn dotčeného Matěje
Hudce, po smrti jeho se vším k tomu příslušenstvím i
hospodářstvím podle smlouvy dobrovolné v knihách rychtářských
zapsané. Z kteréhož bratrům svým doplátceti jmá 15 zl a když
těch 15 zl vyplní, bude jmíti grunt svůj zapla[cený].
Na to jest leta [15]97 položil bratřím svým 4 zl. Ty
přijali Jan Ševčíků a Jan Hlávků na díly své a Kače
Škromachova, přijde na každého po 1 zl 10 gr.
A mimo to koupil od Jíry Silných, což jemu tu náleželo 3 zl
20 gr.
Leta 1598 položil Martin Matěje Hudce za grunt svůj peněz
ročních 3 zl. Ty zuostávají při právě velickým. Z toho dáno
Janovi 1 zl, Zuzaně na díl její 1 zl, Kateřině též dáno 1 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Martin svrchu
psaný prodal podsedek svůj ze čtvrtí roli, z jednou ovcí a
jednou sviní Janovi bratru svý[mu] za summu 40 zl. Závdanku
jemu dal 2 zl a dílu svého sobě srazil 2 zl 20 gr, zůstává
dopláceti těmto: Zuzanně 2 zl 20 gr, Kateřině 2 zl 20 gr a
Martinovi bratru svýmu posledních peněz 35 zl 5 gr, placením
od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
za plath, opravu gruntu a povinn[osti] JM Páně Jíra Holinka,
Martin Kubáčků S.R.S.N.
f 801b
Leta [15]99 za purgmistra ut s[upr]a položil Jan Matěje
Hudcového za grunt svůj 2 zl. Z toho vzala Kateřina sestra
jeho 1 zl a Zuzanna též sestra jeho 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Matěje Hudcového za g[runt] 1 zl. Z toho vzala Kateřina sestra
jeho 15 gr a Zuzanna též sestra jeho 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Matěje Hudcového za grunt 1 zl. Z toho vzala Kateřina ut
s[upr]a 15 gr a Zuzana též 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Hudců za g[runt] svůj 1 zl 10 gr. Z toho dáno Kateřině 20 gr a
Zuzaně 20 gr. A tak ony tu nic více nemají.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Hudců 1 zl. Ten přijal Martin Hlávků, nápadník Matěje
Hudcového.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Hudců 1 zl. Ten přijal Martin Hlávků, nápadník Matěje
Hudcového.
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Letha
Hudců za
Letha
za grunt

1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
grunt 1 zl. Ten přijali nápadníci Matěje Hudcového.
1609 za purgmistra Mikuláše Mokrýho položil Jan Hudců
nápadníkům Matěje Hudcového 1 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Hudců za
grunt nápadníkům Matěje Hudcového 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Hudců za
grunt nápadníkům Matěje Hudcového 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Hudců položil
nápadníkům Matěje Hudcového 1 zl.
Pustý
Jakož na tom gruntě Martinovi Hudcovému náleželo 11 zl
5 gr, ty jest dobrovolně Janovi bratru svému upustil. A tak
týž Jan grunt má zaplacený.
Letha páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře po smrti Jana
Hudcového nápadníci po něm pozůstalí prodali tento gr[unt] ze
čtvrtí roli a jiným k tomu gruntu příslušenstvím Jírovi, synu
n[ebožtíka] Jana Hudcové[ho], za 25 zl bez závdanku, platiti
má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za
stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan
Babirád a Mikuláš Babirád SRSAN.
f 802a
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového položil Jura,
syn n[ebožtíka] Jana Hudcového, za grunt peněz ročních 2 zl.
Dáno z nich Jurovi 12 gr, Dorotě mateři dáno 12 gr, Kateřině
dáno 12 zl, na Mikuláše a na Zuzannu zanecháno každému po
12 gr.
Pusté

156
f 811a
82 Grunt Mikuláše Škutlového
Jest koupen se čtvrtí roli za 53 zl, na kderýž jest
zaplatil 21 zl 18 gr a dopláceti zůstává za něj 31 zl 12 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Anně, sirot[ku] nebožt[íka] Martina Škutle, sestře
jeho 23 zl 12 gr. Ty jí pokládati má od letha [15]94 při
Vánocích po 2 zl.

Item sirot[ku] nebožt[íka] Vávry Kotačkového náleží, totiž
Mikulášovi 8 zl. Ty jemu takto se mají s téhož gruntu
vyplniti: letha 1603 1 zl, letha 1604 3 zl, letha 1605 3 zl,
letha 1606 1 zl.
Rukojmě za placení i jiné povinnosti toho gruntu Tomáš
Kujů, Václav Barinusů a Jan Duných R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš Škutlů peněz ročních za grunth
2 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]95 položil Mikoláš Škutlů za grunth 2 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Škutlů za grunth 2 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Škutlů za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Škutlů za grunt svůj s[irotkům]
n[ebožtíka] Martina Škutle 2 zl.
f 811b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Škutlů za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle
2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Škutlů na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Škutlů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle
3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Škutlů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle
1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Škutlů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Škutle
2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Mikuláš Škutlů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina
Škutle 2 zl.
Pusté místo
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Vaněk Duných maje
nápad po sestře své Kateřině Škutlové na tom gruntě, prodal to
místo pusté Janovi Vyskočilovi za hotových 4 zl 7 ½ gr. A tak
má zaplacený. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu gruntu Jan Bednář a Matěj Vazač S.R.S.a N.
Pusté
157
f 821a
83 Grunt druhý Jana Ondrušového
Letha Páně 1594 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 84 Jan vejš psaný koupil jest grunth
s půl lánem roli od Kuby Horných za 1 zl hotový.
A tak jej má zaplacený.
Pusté od mnoha leth
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f 831a
84 Grunth Jana Jíry Havranového jinak Kože
Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 47 Jan Jíry Havranového vejš psaný
koupil jest grunt od Jíry Švejského ze čtvrtí roli za 60 zl.
Na kderýž jest závdanku témuž Jírovi Švejské[mu] položil
8 zl a tak ještě dopláceti zůstává témuž Švejské[mu] od letha
1587 52 zl.
Rukojmě za placení téhož gruntu Petr Obujse, Jan Myjavský,
Martin Miklů, Mikuláš Šavránek, Bartoš Chvístalů a Tomáš Srnů
R.S.N.
Letha 1590 za rychtáře Mikuláše Votického Jíra Švejský se
přiznal, že jemu Jan Kože předešlých leth za grunt položil,
kterýchž sobě po ty letha vypisovati nedal, summy 17 zl.
Letha 1591 v outerý den Navštívení Panny Marije kdež jest

na tomto svrchu psaném gruntě Jírovi Švejskému náleželo
ostatní summy 35 zl, ty jest oddal Markovi Tvrdoňovu za peníze
od Kuby Němcovýho v Dolní hoře na vinohradu skoupené, aby Jíra
Švejský měl zaplacený. A Markovi Jan Kože rok po roku
dopláceti povif 831b
nen bude. [A] Švejský tu nic nemá.
Má platiti od letha 1592 při Vánocích po 4 zl.
Téhož letha [15]92 a [15]93 položil Markovi 6 zl.
Letha [15]94 položil Jan Kože za grunth svůj peněz
purgkrechtních Markovi Tvrdoňovému do Vrbky 4 zl.
Letha Páně 1595 položil Jan Kože za grunth 3 zl. Ty přijal
Marek Tvrdoňů z Vrbky.
A již od toho roku na přímluvu pana ouředníka pustil jest
Marek témuž Janovi Kožovi placení za grunth vejš psanej po
3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Kože Markovi Tvrdoňovi do Vrbky 3
zl.
Leta [15]97 položil Jan Kože Markovi Tvrdoňovi za grunt
svůj
3 zl.
Leta [15]98 prodán grunt od Jana Kože Jiříkovi Holenkovi ze
čtvrtí roli za summu 16 zl. Místo závdanku položil ročních
peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 3 zl a
platiti má ještě od leta Páně [15]99 po 3 zl – 13 zl, kteréž
náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Vsetínský, Jura Kuběj,
Blaha Gment, Mikuláš Fouků, Vaněk Plšků S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Holinka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně
do Vrbky 3 zl. Ty přijali starší vrbecští.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Holinka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do
Vrbky
1 zl 15 gr.
159
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Holinka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do
Vrbky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Holinka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového
do Vrbky 1 zl.
f 832a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Holinka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového do
Vrbky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Holinka za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového
do Vrbky 2 zl.
Pusté místo

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky purgkmistr a starší
veličtí prodali požár pustý, zůstalý po n[ebožtíku] Jiříkovi
Holinkovi, Mikulášovi Pavlátkovi za summu 6 zl, platiti jej má
počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení Jan Holec a Jura Ďaďů S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Pavlát
položil s[irotkům] n[ebožtíka] Marka Tvrdoňového 1 zl.
Téhož letha Mikuláš Pavlát prodal ten grunt Mackovi
Poláškovi za 5 zl bez závdanku, platiti má po 1 zl. Odevzdán
mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bednařík a Daněk Sotolář
SRSAN.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Macek
Polášků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Marka
Tvrdoňového 1 zl.
Leta Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti
Macka Poláška prodán jest grunt tento Jurovi Trnkovi za summu
20 zl bez závdanku a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností
panských i obecních Jíra Thomášů a Václav Zdeňků S.R.S.a N.
Pusté
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85 Grunth Pavla Větrového

f 841a

Letha Páně 1592 podle zápisu knih starých purkrechtních
prostředních v listu 147 ten Pavel vejš psaný koupil grunth se
čtvrtí roli i jiným k němu příslušenství[m] od Martina Víthova
za 30 zl.
Na to jest témuž Martinovi závdanku a peněz ročních do
letha [15]93 položil 4 zl a ostatek 26 zl ty též náleží témuž
Martinovi výš psanému, ty jemu pokládati má od leta 1594 při
Vánocích po 2 zl.
Rukojmě Mikuláš Vaňka Dřímalového.
Letha [15]94 přijal Martin Vítů od Pavla Větrového peněz
ročních za grunth 2 zl.
Letha [15]95 položil Pavel Větrů za grunth Martinovi
Víthovi 2 zl.
Letha [15]96 položil Pavěl Větrových za grunth Martinovi
Vítovému 2 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Větrových za grunt svůj 2 zl. Ty

přijal Martin Víthů.
Leta [15]97 Pavel Větrů prodal grunt svůj se čtvrtí roli
Jírovi Bobkovi za summu, což doplátceti měl 20 zl. Na to jest
pustil Pavel Větrů Jírovi Bobkovi, což jest na něm
zaplatceného jměl. Závdanku položil Bobek Pavlovi Větrovi 2 zl
a ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Rukojmě za
platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Matěj Zábřeský,
Martin Černý S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jíra Bobek za grunt svůj 2 zl. Ty
přijal Martin Víthů.
Pustý
f 841b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka nápadníci
n[ebožtíka] Martina Víthového prodali grunt se čtvrtí roli,
kterýž od několika leth pustý zůstával (však aby platové a
roboty J.M. Pánu náležité neucházely) Anně, vdově pozůstalé po
n[ebožtíku] Benešovi Holým, za hotových 1 zl 7 ½ gr. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě Šimek Ležakujů.
Zaplacenej.
Pusté místo
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f 851a
86 Grunt Jana Nezdenský[ho]
Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 144 ten Jan vejš psaný koupil jest grunt
se čtvrtí roli za 40 zl.
Na kderejž závdanku položiti má 2 zl a platiti [od] téhož
letha při Vánocích má po 2 zl. Ta všecka summa náleží
sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Čejky.
Rukojmě Jíra Nezdenský Mikuláš Krčmů R.S.N.
Letha [15]92 Jan Nezdenský položil závdanku a peněz
purkrechtních 4 zl. Ty komu sou vydány, v rejstřích sirotčích
o tom jest položeno.
Letha [15]94 ten Jan vejš dotčený prodal grunth svrchu
psaný zase Jírovi Kubějovému za summu 36 zl. Závdanku Jan
Nezdenský místo ročních peněz položil 2 zl a ostatek Jíra
Kubějů dopláceti má od letha [15]95 při Vánocích po 1 zl –
34 zl. Rukojmě za opravu gruntu a placení, též i povinnosti
panské zejména tito: Jan Ondrušových, Mikuláš Škutlových,
Kašpar Nedvěd R.S.N.
Letha [15]95 položil Jan Nezdenský za grunth peněz

purgkrecht[ních] 1 zl.
Letha [15]96 položil Jura Kubějů za grunt 1 zl.
Leta [15]97 položil Jura Kubějů za grunt 1 zl.
Leta [15]98 položil Jura Kubějů za grunt svůj na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Čejky 1 zl.
f 851b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Kubějů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky
1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Kubějů na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Kubějů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Kubějů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Kubějů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Kubějů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Čejky 1 zl.
Pusté místo

162
87 Grunth Bartoně Prčka

f 861a

Ten Bartoň Prčků výš psaný měl grunth svůj podle zápisu
kněh starých purkrechtních v listu 126 za summu 40 zl koupený.
Kterejž týž zouplna zaplacený má.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala podle rozdílu
statku po n[ebožtíku] Bartoňovi Prčkovi Anna, pozůstalá vdova
po něm, grunt ut s[upr]a se čtvrtí roli i s vinohradem
v Ležhoře koupila za summu 40 zl. Z toho sobě dílu svého, což
na ni přišlo, srazila 8 zl, ostatek platiti má od letha ut
s[upr]a po 2 zl. Odevzdán jí za volný a svobodný. Ruk[ojmě]
Jíra Řehák, Mikuláš Hlavatý, Jíra Kuběj S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Beneš Holý,
manžel Anny Prčkové, za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně
Prčka 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Beneš
Holý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Prčka 1 zl.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Beneš Holý prodal grunt
se čtvrtí roli Pavlovi Matulíčkovému za summu 30 zl. Závdanku
jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kousalů a Jan
Nezdenský SRSAN.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel

Matulíčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Prčka
1 zl.
Pusté místo
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f 871a
88 Grunt Vojtka Poláka
Ten Vojtek vejš psaný má grunt se čtvrtí roli po Mikulášovi
Dřímalovým odběžný koupený za 14 zl.
Kteréž vyplniti od letha [15]93 při Vánocích má po 1 zl.
Těch 14 zl vejš psaných náleží Bartoňovi Prčkovi.
Rukojmě Bartoň Prčků.
Letha [15]94 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi 1 zl a
za rok [15]93 zasedělých 1 zl.
Letha [15]95 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi 1 zl.
Letha [15]96 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi 1 zl.
Leta [15]97 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi za grunt
svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Vojtek Polák Bartoňovi Prčkovi za grunt
svůj 2 ½ zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Vojtek
Polák Bartoňovi Prčkovi za grunt 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Vojtek
Polák za g[runt] 1 zl. Ty přijala Bartoně Prčka manželka.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Vojtek
Polák za grunt 1 zl. Ten přijala Bartoně Prčka manželka.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Vojtek
Polák za g[runt] Anně, Bartoně Prčka ženě 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Vojtek
Polák za g[runt] Anně, ženě Bartoně Prčka 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Vojtek
Polák za g[runt] Anně, ženě Bartoně Prčka 1 zl.
f 871b

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položila
Kateřina na místě muže svého Vojtka Poláka za g[runt] Anně,
ženě Bartoně Prčka 1 zl.
A tak má zouplna a docela zaplacený.
Leta 1662 za opuředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Kateřina, Vojtka Poláka manželka,
pouští grunt svůj z čtvrtí roli Matějovi Ševcovi zeti svému za
s[umm]u 14 zl bez závdanku, platiti má komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení
povinnosti panské i obecní Jakub Hloupý, Mikuláš Nezdenský
SRSN.
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89 Grunth Mikuláše Krčmového

f 881a

Letha Páně 1591 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 131 Mikuláš vejš psaný koupil jest
grunth se čtvrtí roli za 15 zl.
Na kderýž jest do letha [15]93 závdanku a peněz
purkrechtních položil 5 zl a ještě od letha [15]94 při
Vánocích dopláceti zůstává po 1 zl – 10 zl. Ty náleží
nápadníkuom ne[božtíka] Matěje Večeře do Habřic.
Rukojmě Pavel Větrů.
Letha [15]94 při Vánocích položil Mikuláš Krčmů za grunth
1 zl. Dány nápadníkům Večeřovým do Habřic.
Letha [15]95 položil Mikoláš Krčmů 1 zl. Ty sou dány
nápadníkům Matěje Večeře do Habřic.
Letha [15]96 položil Mikoláš Krčmů za grunth nápadníkům
Večeřovým 1 zl.
Leta [15]97 Mikoláš Krčmů položil za grunt svůj nápadníkům
n[ebožtíka] Matěje Večeře 1 zl.
Téhož leta [15]97 Mikoláš Krčmů prodal grunt svůj zase ze
čtvrtí roli Janovi Hodoňovi za 16 zl. Závdanku položil Jan
Hodoňů Krčmovi 2 ½ zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po
1 zl. Rukojmě Martin Černý, Jura Bobků S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jan Hodoňů za grunt svůj 1 zl. Zuostává
při právě velickým, jsou vydány nápadníkům.
f 881b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan
Hodoňů za grunt svůj 1 zl. Ty sou vydány nápadníkům
n[ebožtíka] Matěje Večeře do Habřic.
A jakož ještě náleželo těm nápadníkům do Habřic na tomto
gruntě 4 zl, ty jest od nich koupila Zuzana Vachňových za

16 gr. A tak Jan Hodoňů nebude povinen za ten grunt platiti do
čtyř let pořad zběhlých.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka jakož náleželo
na tomto gruntě Mikulášovi Krčmovi peněz vyplacených 7 zl
15 gr, ty jest prodal Zuzanně Vachňových za hotových 1 zl
15 gr. A tak on tu nic více nemá.
A Zuzanna má grunt zouplna a docela zaplacenej.
Pusté místo

165
f 891a
90 Grunt Mikle Ohumy
Ten vejš psaný Mikel koupil grunth ze čtvrtí roli podle
zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 10 za
summu 9 zl.
Za kderýž od letha [15]91 při Vánocích po 1 zl platiti má.
Ty peníze komu budou míti náležeti, to se má vyhledati a
vyhledajíce do těchto rejster vepsati.
Na to jest ku právu položil za purgkmistra Jana Jurkového
1 zl 20 gr.
Rukojmě Kuba Horných a Martin Sanitrník R.S.A.N.
Letha [15]92 položil za purgkmistra Mikuláše Škrobeného
1 zl. Ty 2 zl 20 gr sou vydány Ance, dceři nebožt[íka] Jana
Bártového. A tak se jí ještě z téhož gruntu doplatiti má 6 zl
10 gr, ty se jí od letha [15]94 při Vánocích po 1 zl pokládati
mají.
Letha [15]94 položil Mikel Ohuma za grunth svůj peněz
purgkrechtních Ance, dceři nebožt[íka] Jana Bártového 1 zl.
Letha [15]96 ten grunth jest prodán [od] Mikle Ohumy
Martinovi Černýmu za summu 9 zl. Závdanku položil Ohumce 1 zl
a roční peníze též položil Ance, dceři n[ebožtíka] Jana
Bártového 1 zl. Rukojmě Vašek Pastejřů, Jíra Bobek S.R.S.N.
f 891b
Leta [15]97 položil Martin Černý Ance Bártový za grunt svůj
1 zl.
Leta [15]98 položil Martin Černý za grunt svůj Ance Jana
Bártového 1 zl.
Zuostává se dodati ještě Ance 2 zl 10 gr a Ohumovi
naposledy 2 zl 20 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin
Černý za grunt Ance Jana Bartoňových za grunt 1 zl.
A Ohumka je[mu] poručila kšaftem, což na tomto gruntě měla,
totiž 2 zl 20 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin

Černý za grunt lonských i letoších peněz ost[atní] 1 zl 10 gr.
Ty přijala Anka Ohumových.
A tak má grunt zaplacený.
Pustý
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového Zuzana Ochabka
prodala grunth ze čtvrtí roli Janovi Soukupcovému za summu
10 zl. Závdanku jí dal 1 zl a platiti má od letha 1605 po
1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Mikuláš Kašů,
Tomáš Hrnčíř S.R.S.N.
Pusté místo
166
f 901a
91 Grunth Jíry Bobka
Ten Jíra vejš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu
kněh starých purkrechtních v listu 106 od Jana Bártových
koupený za 8 zl bez závdanku.
Za kderýž od letha [15]91 platiti má po 1 zl.
Rukojmě Mikel Ohuma a Jíra Nezdenskej R.S.N.
Ty vejš psané peníze náleží Ance, dceři nebožt[íka] Jana
Bártového.
Letha [15]94 položil Jíra Bobků za grunth svůj peněz
purgkrechtních za rok [15]91 1 zl. Ty sou dány Ance, dceři
nebožt[íka] Jana Bártového.
Více položil tenž Jíra Bobek, což sobě před počtem dáti
vypsati zanedbal, a ty jsou Ance Bártové vydány 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Bobků za grunth Ance nahoře psané
1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Bobků za grunth Ance nahoře psané
1 zl.
Leta [15]97 prodán grunt od Jíry Bobkovýho ze čtvrtí roli
Matějovi Zábřeskýmu za 8 zl. Závdanku položil Matěj Zábřeský
Jírovi Bobkovi 1 zl a mimo ten závdanek položil ročních peněz
1 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě za
platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jura Bobků, Jan
Zdeňků S.R.S.A.N.R.
Leta 1598 položil Matěj Zábřeský za grunt svůj 1 zl.
A od Jíry Bobka skoupil peněz, což jemu tu náleželo, za
hotových peněz 1 zl summy 5 zl.
A tak má grunth zaplatcený.
Pustý
Pusté od mnoha let
f 901b
Letha Páně 1614 za purgkmistra Mikuláše Šidláka prodali
starší veličtí ten požár pustý Jurovi Ďaďovi za summu 8 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Holec, Jan

Bohunský slíbili R.S.a N.
Jura Ďaďů vystavíce to pusté místo, prodal je zase
Martinovi Hudcovi za summu 14 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 6 zl
15 gr a ostatek platiti má počna letha 1616 po 1 zl. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Jan
Strava a Mikuláš Ondrušů S.R.S.a N.
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Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hudců [položil]
náp[adníkům] n[ebožtíka] Jíry Bobka 1 zl. Ten zanechán při
právě velickém.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Hudců položil
nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Bobka 2 zl. Ty zanechané při právě
velickém.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Martin Hudec
položil za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Bobka 1 zl.
Zanechané při ouřadu velickém.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Martin Hudec
prodal zase tento grunt Janovi Baňařovi za summu 26 zl.
Závdanku dal 2 zl a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností
panských i obecních Thomáš Pešků S.R.S.a N.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře týž Jan Baňař položil
za ten grunth 1 zl.
Matěj Zábřeský zemřel a po sobě ani dítek ani žádných
krevních přátel a nápadníkův nezanechal, podle čehož ty peníze
od něho vyplacené náleží k obci velické. Jakož i ten zlatý ut
s[upr]a od ouřadu přijat jest.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Baňař položil
za grunt obci velicské 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jan Baňař položil
za gr[unt] obci velicské 1 zl.
f 902a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky prodal Pavel Baňař
grunt svůj se čtvrtí roli Mikolášovi Holbařovi za 20 zl,
platiti ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení
gruntu, povinnosti panské a obecní odbejvání Mikoláš
Zvedinosů, Václav Srnů SRSN.
Letha ut supra Mikoláš Holbař položil za gr[unt] obci
velicské 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Mikoláš Holbař
položil za grunt obci velicské 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikuláš Holbař
položil za grunt obci velicské 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Mikuláš Holbař
položil za grunt obci velicské 15 gr.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Mikuláš
Holbař k obci velické 1 zl.
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž grunt Holbařovský ze
čtvrtí roli Mikovi Jankovi za summu 15 zl bez závdanku,
platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za
volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i
obecní Mikuláš Nezdenský, Jíra Bachorec SRSN.
168
f 911a
92 Grunth Mikuláše Hlavatýho

Letha Páně 1586 ve středu po svaté Kedrutě podle regimentu
letha [15]85 za purgmistra Mikuláše Gregorového učiněného ten
Mikuláš vejš psaný koupil grunt s půl lánem roli po
nebožtíkovi Martinovi Hlavatém otci svým zůstalý za 50 zl.
Na kderúžto summu do letha 1593 i s poraženým podílem svým,
i což po Zuzanně za chování sirotka jejího jemu jest puštěno,
zaplatil 27 zl a ostatek 23 zl dopláceti zůstává od letha
[15]94 při Vánocích po 3 zl. Na to jest do letha [15]93
zadržel 5 zl.
Rukojmě Jan Ondrušů, Tomáš Srnů, Vaněk Strava a Martin Miků
R.S.N.
Ta summa náleží osobám těmto:
Nápadníkům nebožtíka Martina Hlavatýho:
Item Jiříkovi 7 zl 20 gr.
Item Václavovi 7 zl 20 gr.
Item Kateřině 7 zl 20 gr.
Letha [15]94 Václav výš psaný odprodal díl svůj 7 zl 20 gr
Mikulášovi bratru svému, držiteli téhož gruntu. A tak tu nic
nemá. A Mikuláš jich sobě na peníze roční za tento [15]94 rok
srazil.
Letha [15]95 koupil Mikuláš Hlavatý na gruntě svém od
Kateřiny nápadnice 7 zl 20 gr. A tak tu nic nemá. A Mikolášovi
se na zaplacení gruntu sníti mají.
f 911b
Letha [15]96 položil Mikoláš Hlavatý za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Hlavatý za grunt 1 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Hlavatý za grunt svůj na
nápadníky Martina Hlavatého 1 zl. Ten zlatý jest vydán
Markytě, ženě n[ebožtíka] Jíry Hlavatého, jakž napřed
položeno, a lonský také 1 zl jest jí vydán. Zuostává se jí
ještě dodati 25 gr.
A na Jíru, s[irotka] téhož Jíry Hlavatého syna, má se také
z tohoto gruntu vyplniti 3 zl 25 gr.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš
Hlavatý za grunt svůj na nápadníky n[ebožtíka] Martina
Hlavaté[ho] 1 zl. Ten jest vydán Matoušovi Masaři po ženě jeho
na díl Jíry, napřed psaného nápadníka.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš
Hlavatý na nápadníky Martina Hlavatého a jest vydán Matoušovi
Masaři po ženě jeho 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Hlavatý za grunt 15 gr. Ty sou přijaty po Jírovi zběhlém
k ruce panské.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš
Hlavatý za g[runt] 15 gr. Ty sou přijaty k ruce panské po
Jírovi zběhlém.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš

Hlavatý za grunt 15 gr. Ty sou přijaty k ruce panské po Jírovi
zběhlém.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil
Mikuláš Hlavatý za grunth 15 gr. Ty sou přijaty k ruce panské
po Jírovi zběhlém.
Pusté místo

170
93 Grunth Jana Ďuřkového

f 921a

Ten Jan Ďuřků spolu s Martinem bratrem svým mají grunth
s půl lánem roli zaplacenej, kteréž jim nebožtík otec jejich
zanechal, a na něm spolu hospodaříce se živí.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka prodán grunt
s půl lánem roli, zůstalej po n[ebožtíku] Martinovi Ďuřkovi,

s osetím ozimým, se 4 kopami žita nemláceného, z 10 kopami
ovsa nemláceného, s 1 klisnou, pluhem, vozem, s 6 ovcemi, se
4 dobytka svinského, se 3 polty slanin, se 4 plezy a jiným
k tomu příslušenst[vím] Kateřině vdově za summu 28 zl bez
závdanku. Místo závdanku srazila sobě z toho dílu svého 7 zl,
ostatek platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Ruk[ojmě] Matěj Zámečník a Pavel Větrů S.R.S.A N.
Pusté místo

71
f 931a
94 Grunth Jana Hrazánka
Letha Páně 1577 podle zápisu kněh starých purkrechtních
v listu 117 Jan vejš psaný má grunth svůj s půl lánem roli od
letha [15]86 zaplacený.
Leta [15]97 Jan Hrazánků prodal grunt nahoře psaný s půl
lánem roli Jurovi Řehákovi za 70 zl. Závdanku položil Jíra
Řeháků Janovi Hrazánkovi 3 zl a ostatek platiti má od leta
[15]98 po 3 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i
povinnosti panské Václav Havranů, Mikoláš Hlavatý S.R.S.A.N.
Leta 1598 položil Jura Řeháků za grunt svůj Janovi

Hrazánkovi 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Řeháků za g[runt] svůj Janovi Hrazánkovi 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Řehák za grunt svůj Janovi Hrazánkovi 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Řehák za grunt Janovi Hrazánkovi 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Řehák za g[runt] Janovi Hrazánkovi 1 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Řehák za g[runt] Janovi Hrazánkovi 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Řehák za g[runt] Janovi Hrazánkovi 3 zl.
Pusté

172
f 941a
95 Grunth Jíry Vítova
Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 89 Jíra vejš psaný koupil jest grunth ze
čtvrtí roli od Matyáše Bartoňového za 40 zl.
Na kderoužto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]93 vyplnil 18 zl 15 gr a ještě dopláceti zůstává od letha
[15]94 při Vánocích po 3 zl témuž Matyášovi vejš psanému 21 zl
15 gr.
Rukojmě Jan Hrazánek a Martin Motyčků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Vítů peněz ročních za grunth
3 zl. Ty jsou Matyášovi Bartoňovu odvedeny.
Letha [15]95 položil Jíra Vítových za grunth 3 zl. Sou dány
Matyášovi do Petrova.
Letha [15]96 položil Jíra Vítových za grunth Matyášovi
Bartoňových 3 zl.

Leta [15]97 položil Jíra Vítových za grunt svůj Matyášovi
Bartoňových 3 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Vítových za grunt svůj Matyášovi
Bartoňových 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra Vítů
za grunt 3 zl. Ty přijal Matyáš Bartoňů.
A jakož ještě náleželo tomu Matyášovi Bartoňovi 3 zl 15 gr,
ty jest Jírovi Vítovi prodal.
A tak grunt svůj zaplatil.
f 941b
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali grunt ze čtvrtí roli i z achtelem vinohradu v Dolní
hoře, pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Vítovým, Pavlovi
Bobalovýmu za summu 50 zl bez závdanku, platiti má každého
roku při Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Zdeňků, Václav Matoušek, Vojtek Polák S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového Pavel Bobal na
místě Zuzanny manželky své prodal požár ze čtvrtí roli,
s zahrádkú za Javorníkem Václavovi Michníkovi za summu 25 zl
bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za
volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Matějků, Jíra Ďaďa SRSAN.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Michník za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítového 1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Václav Michník
opravíce trochu na tom gruntě prodal jej zase Janovi Hejdovi
za summu 27 zl 15 gr. Závdanku jemu dal 2 zl 15 gr a což
zaplaceného 1 zl měl, ten jemu pustil, ostatek dopláceti má
rok po roku po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Bohunský a Vítek Zálešák SRSN.
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Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a starší
prodali zase ten grunt, z něhož Jan Hejda ušel, Jakubovi
Světlíkovi za 27 zl 15 gr. Závdanku dal 1 zl, platiti má po
1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a
placení gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Martin
Zálešák a Petr Světlík SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jakub Světlík
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítového 1 zl.
Náleží Jeho [Mil]osti Pánu po Janovi, sirotku zběhlým.
Pusté
f 942a
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jakub Světlík
podle starého zápisu do důchodův JM Páně položil 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Jakub
Světlík do důchodů JH M[ilos]ti 1 zl.
Pustý

174
f 951a
96 Grunth Jíry Nezdenskýho
Ten Jíra výš psaný má grunth se čtvrtí roli podle zápisu
kněh starých prostředních purkrechtních v listu 127 od Jana
Bártovýho za 40 zl koupený.
Kterýž jest pokládajíc peněz i s tím, což od tohož Jana
Bártového podle téhož zápisu starého skoupil, již zaplatil a
žádnému za něj nic dlužen nejni.
Leta [15]98 Jíra Nezdenský prodal grunt ze čtvrtí roli
Šimkovi Kramlovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti má od
leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Martin Valů, Jura Bobek S.R.S.N.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Šimek
Kramlů Jírovi Nezdenskýmu za g[runt] 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Šimek Kramlů
z toho gruntu ušel a Jíra Nezdenský, poněvadž jeho byl, prodal
Janovi Polákovi za 18 zl bez závdanku, platiti má od letha
1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš
Foulkův slíbil.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Polák
za gr[unt] Jírovi Nezdenskýmu 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan

Polák za g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 1 zl.
f 951b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Polák za g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Polák za g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Polák za g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Polák
za grunt Jírovi Nezdenskýmu 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Polák za
gr[unt] Jírovi Nezdenskýmu 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Polák za
g[runt] Jírovi Nezdenskýmu 2 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Polák položil za
grunt Jírovi Nezdenskému 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Polák položil za
gr[unt] Jírovi Nezdenskému 1 zl.
Pusté
Letha 1632 za purgkmistra Vácslava Pivky prodán jest ten
grunth Vácslavovi Krupicovi za 12 zl bez závdanku, platiti jej
má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel
Šeptal.
Pustý
175
f 961a
97 Grunth Kašpara Vymočila
Ten Kašpar vejš psaný má podsedek svůj podle zápisu kněh
starejch purkrechtních prostředních v listu 112 letha 1592 od
Jakuba Zichového vyfrejmarčený, za kderýž toliko 15 zl
nápadníku nebožtíka Tomáše Jelénkových od letha [15]93 při
Vánocích po 1 zl spláceti má.
Rukojmě Mikuláš Folků.
Letha [15]94 položil vejš psaný Kašpar za grunth svůj
purgkrechtních peněz 1 zl.
Ten grunth napřed psaný jest zase prodán Jírovi Tomanovýmu
za summu 16 zl. Závdanku témuž Kašparovi dáti má 1 zl a 15 zl
od letha [15]95 při Vánocích pokládati má po 1 zl. Rukojmě za
placení a opravu gruntu, též povinnosti panské zejména tito:
Gregor Jičínský.
Letha Páně 1595 položil Jíra Tomanů za grunth 1 zl. Složen
do truhlice sirot[čí].
Letha [15]96 položil Jíra Tomanů za grunth do truhlice
1 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Tomanů za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Tomanů za grunt svůj 1 zl na
nápadníky Tomáše Jelénkového.
f 961b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Tomanů za grunt svůj na nápad[níky] n[ebožtíka] Tomáše

Jelénkové[ho] 1 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Jíra Tomanů
prodal půl podsedku Jírovi Ďaďovýmu za 11 zl. Závdanku jemu
dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl.
Odevzd[án] za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jíra Vítů, Šimek
Kramlů S.R.S.A N.
Letha 1600 a 1601 za purg[mistrů] Martina Šidláka a Daniele
Třískala položil Jíra Ďaďů za grunt nápadníkům Tomáše
Jelénkového 1 zl 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Ďaďů za g[runt] na nápad[níky] Tomáše Jelínkového 1 zl. Ten
jest dán do truhlice sirotčí, vydán zase.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Ďaďů za g[runt] na nápad[níky] Tomáše Jelínkového 1 zl. Ten
jest do truhlice sirotčí dán, vydán zase.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra
Ďaďů za g[runt] nápadníkům Tomáše Jelínka 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Ďaďů
za grunt nápadníkům Tomáše Jelínka 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Ďaďů za
gr[unt] nápad[níkům] Tomáše Jelínka 1 zl.
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Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Jíra Ďaďů prodal zase
toho půl podsedka Vítkovi Malému za summu 13 zl bez závdanku a
platiti jej má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Vítek Zálešák a Macek Znakhuda S.R.S.a N.
Téhož letha ut s[upr]a Vítek Malý položil za podsedek 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Vítek Malý položil za
grunt nápadníkům Tomáše Jelínka 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Vítek Malý položil
nápad[níkům] ut s[upr]a dvojích peněz 2 zl.
Pusté

177
f 971a
98 Grunt Jíry Tkadlce
Ten Jíra vejš psaný koupil grunth svůj s půl čtvrtí roli od
Anky Krušpanky podle zápisu kněh starejch purkrechtních
prostředních v listu 134 za summu 16 zl.
Na kderýž vyplnil závdanku a peněz ročních 5 zl a ještě od
letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích vejš psané Ance
Grušpance po 1 zl – 11 zl.
Rukojmě Václav Bednářů bratr jeho a Jíra Vodných z Nezdenic
R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Tkadlec Ance Krušpánkovej 1 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Tkadlec Ance Krušpance 1 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Tkadlec Ance Krušpance 1 zl.
Leta [15]97 Jura Tkadlec utekl, j[es]t pustý.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Anka Krušpánová majíc
peníze na tomto gruntě, zase jej ujala a na něm zůstává.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položila Anka
Krušpanka za g[runt] 1 zl. Ten jest vyzdvižen k ruce JM Páně
po Jurovi Tkadlcovi odběžným.
Pusté

178
f 981a
99 Grunt Jíry Jankového
Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 40 Jíra vejš psaný koupil grunt se
čtvrtí roli, s kderéhož Martin Majatů pryč utekl, od Doroty
Petlejšky za 20 zl.
Téhož leta vejš psaného položil Jíra závdanku tejž Dorotě
1 zl 15 gr a ostatek 18 zl 15 gr od letha [15]94 při Vánocích
doplatiti má po 1 zl 15 gr.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Martinovi Vranovi do Javorníka podle přípovědi na týž
peníze učiněné 1 zl. Kterýž se jemu při Vánocích letha [15]94
položiti má.
Item Dorotě Petlejšce 17 zl 15 gr. Ty jí jíti mají takto:
letha [15]94 15 gr a od letha [15]95 pořadně po 1 zl 15 gr.
Letha [15]94 položil Jíra Jankových za grunth svůj peněz
purgkrechtních 1 zl 15 gr. Z toho dáno Martinovi Vranovi 1 zl
a Dorotě Petlejšce dáno 15 gr.
Jakož jest Dorotě Petlejchové na tom gruntě náleželo
spravedlnosti 17 zl, táž jistá Dorota umřela, spravedlnost
její na Bětu, sestru vlastní týž Doroty připadla. A Janík
Vachounů, muž té Běty, jest takovou spravedlnost všecku Jírovi
Janíkovýho za 2 zl prodal.
A tak má podsedek svůj zaplacený.
f 981b
Letha [15]96 Jíra Janíkových ten jest prodal grunth svůj
Martinovi Matouškové[mu] za 2 zl hotovejch peněz. A tak má
grunth zaplacenej. Rukojmě za placení, opravu i povinnosti Jan
Myjavský, Jíra Bobek R.S.N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Martin Matoušků
prodal podsedek ze čtvrtí roli Martinovi Plachých za summu
4 zl. Závdanku jemu dal 15 gr, ostatek platiti má od letha
1604 po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel
Matulíčků, Jan Kousalů S.R.S.A N.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Dorota,

pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Martinovi Plachých, prodala
podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli a jiným k tomu
příslušenstvím Mikulášovi Hlavatýmu za summu 15 zl. Závdanku
jí dal 15 gr, ostatek platiti má při každých Vánocích po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bílých, Jíra Ďaďa
S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Hlavatý za grunt 15 gr. Dány jsou do truhlice sirot[čí] na
s[irotky] n[ebožtíka] Martina Mathouškového.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položila
Kateřina, vdova neb[ožtíka] Mikuláše Hlavatého, za grunt na
s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matuškové[ho] 15 gr.
Letha 1611 purgkmistr a starší veličtí prodali ten podsedek
ze čt[vrtí] roli a jiným k tomu příslušenstvím Janovi
Bednář[ovi] z dědiny Hežovic za summu 15 zl, platiti jej má po
1 zl do vyplnění summy. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Jan Strava a Kuba Zálešák S.R.S.a N.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Jan
Bednář za g[runt] 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Bednář položil za
grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Matouškova 1 zl.
Pusté
f 982a
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho týž purgkmistr
a ouřad prodali ten grunt pustý ze čtvrtí roli Pavlovi Bučkovi
za summu 6 zl, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný
[a] svobodný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti
panské odbejvání Jan Bačaný, Václav Krupice SRSN.
Pustý

180
f 991a
100 Grunth Šimka Ležakujového

Ten Šimek má svůj podsedek za 22 zl koupenej a již jej má
zouplna zaplacenej.
Pustý

181
f 1001a

101 Grunth Jiříka Baňaře

Ten podsedek povodní jest skažen a z místa vzat, takže
znamení jeho nezůstává.
Pustý
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102 Grunth Matouše Masaře

f 1011a

Ten Matouš vejš psaný s toho gruntu, k němuž jest jedna
štvrt roli, ušel.
Spravedlnost zač se tenž grunt prodá, náležeti bude
nápadníkům nebožt[íka] Jíry Macigala. To se při témž prodaji,
začkolivěk se bude moci prodati, do těchto register dáti
vepsati.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka prodán g[runt]

ut s[upr]a se čtvrtí roli Janovi Tomášovýmu za 10 zl bez
závdanku, platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzdán za volný
a svobodný. Rukojmě Mikuláš Folků, Jíra Hyklů, Vašek
Skalického SRSAN.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Tomášů za grunt 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí na
nápadníky Jíry Macigala. Dán jest Bětě, dceři Macigalové.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Tomášů za g[runt] 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí na
nápadníky Jíry Macigala. Vydán jest Bětě, dceři Macigalové na
Vrbovce.
Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala Jan Tomášů
prodal grunt ze štvrtí roli Jakubovi Zálešákovi za 16 zl.
Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po
1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Rosů, Mikuláš
Křen S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jakub
Zálešák za grunt 15 gr. Vydány jsou Bětě, dceři Macigalové na
Vrbovce.
f 1011b
Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jakub
Zálešák za g[runt] Mackovi Kuželovskýmu na místě Běty
Macigalové manželky jeho 1 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka Jakub Zálešák
prodal zase ten grunt Janovi Holcovi za summu 16 zl. Závdanku
jemu dal 1 zl a což Jakub Zálešák zaplaceného na tom g[runtě]
měl, to jemu pustil, platiti jej má rok po roku po 1 zl do
zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
placení a odbývání povinností panských Eliáš Mirošovský a
Jakub Zálešák S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Holec za
g[runt] Mackovi Kuželovskýmu 2 zl
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře položil Jan Holec za
gr[unt] Mackovi Kuželovskýmu 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Holec položil za
gr[unt] Mackovi Kuželovskýmu 2 zl.
Pusté
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f 1021a
103 Grunt Mikuláše Folkové[ho]
Letha Páně 1586 podle regimentu za purgkmistra Mikuláše
Gregorového letha [15]85 učiněného ten Mikuláš vejš psaný
koupil jest grunth se čtvrtí roli a s vobilím osetým za 34 zl.
Na kderúžto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]92 položil 8 zl a ostatek 26 zl náleží dopláceti
sirot[kům] ne[božtíka] Jíry Muňkového. Na to jest letha [15]93
zadržel 1 zl a od letha [15]94 platiti má pořadně po 2 zl.
Rukojmě Jan Kubáčků, Vaněk Plšků, Jan Bohunickej a Jan
Pikna R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunth svůj

peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Folků za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Folků za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Folků za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Folků za grunt svůj s[irotkům]
n[ebožtíka] Jíry Muňkového 1 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Mikuláš
Folků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry
Muňkové[ho] 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka purgmistr a
starší prodali podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli, zůstalý po
neb[ožtíku] Mikulášovi Folkovým, Janovi Kousalovému za summu
34 zl. Závdanku dal 1 zl, ten jest vydán na platy zasedělé
n[ebožtíka] Mikuláše Folkového, ostatek platiti má od letha
1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Beneš Holý
a Pavel Matulíčků S.R.S.A N.
f 1021b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Kousalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Muňkového
15 gr.
Letha 1614 purgkmistr a starší veličtí prodali ten požár
pozůstalý po Jírovi Kúsalovi za summu 32 zl 15 gr bez závdanku
a platiti jej má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě Jan Bohunský a Thomáš Cigánků SRSN.
Letha 1617 Jan Kúsal umřel, purgkmistr Jan Baňař a starší
prodali ten grunt Janovi Bednáři za 12 zl bez závdanku,
platiti má od letha 1618 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný. Rukojmě Vítek Malý a Macek Poláčků SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Bednář
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Muňkového 1 zl.
Pusté
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f 1031a
104 Grunt Jana Suchýho
Ten Jan má grunth se čtvrtí roli od drahně leth zaplacenej.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala podle poručenství
neb[ožtíka] Jana Suchého prodán grunt ze čtvrtí roli a
z achtelem vinohradu v Ležhoře Pavlovi, synu Eliáše
Radějovského, za summu 50 zl bez závdanku, platiti má při
každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Hlavatých, Jíra Řehák, Jan Stravů, Jan Cigánek
S.R.S.A N.
Pavel Eliáše Radějovského srazil sobě na tomto g[runtě]
svém po Kateřině manželce své, dceři neb[ožtíka] Jana Suchého
16 zl 20 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel
Eliáše Radějovského za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Suchého 1 zl 15 gr.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel
Eliáše Radějovského za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Suchého 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Eliáše
Radějovského za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Suchého
1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky jakož náleželo na tomto
gruntě Markytě, dceři n[ebožtíka] Jana Suchého, dílu jejího
dovzíti ještě summy 14 zl 5 gr, ty jest prodala Pavlovi
Prdíkovi švagru svému za hotových 2 zl 24 gr. A tak ona na tom
gruntě nic nemá.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Pavel
Eliáše Radějovskýho za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Suchého 6 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře jakož náleželo na tom
gruntě Zuzaně n[ebožtíka] Jana Suchého 8 zl 5 gr, ty jest
prodala Pavlovi švagru svému za 2 zl 20 gr.
A tak má ten grunt zaplacený.
f 1031b
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Pavel
Radějovský prodal grunt tento Vávrovi Mutěnskýmu za summu
16 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a platiti jej má po 2 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a
odbývání povinností panských i obecních Ondra Polenský a
Martin Hudec S.R.S.a N.
Pusté
Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře Vávra Mutěnský
položil Pavlovi Radějovskému za gr[unt] 1 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Vávra Mutěnský
položil Pavlovi Radějovskému za gr[unt] 1 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Vávra Mutěnský
položil Pavlovi Radějovskému 1 zl.
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Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Vávra Mutěnský
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Radějovského 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho Vávra Mutěnský
položil na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Radějovského, přijala
je Kateřina Ryzá 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Vávra položil za
grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Radějovského, přijala je
Kateřina Prdíčková 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Vávra Mutěnský
položil za grunt a ty přijala Kateřina Prdíčková 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Vávra Mutěnský
položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem 1 zl.
f 1032a
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čajky Vávra Mutěnský
položil za grunt obci velicské 15 gr.
Letha Páně 1639 za purkmistra Mikuláše Blanařového Dorota,
manželka n[ebožtíka] Vávry Mutěnskýho, prodala ten grunt

svrchu psaný Janovi Zálešákovi bez závdanku za 16 zl, placení
poročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě Jan Soukal,
Mikuláš Blanařů SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Jan
Zálešák k obci velický za gr[unt] svůj 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Zálešák
k obci velický za gr[unt] svůj položil 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařů Jan Zálešák
položil k obci velický 15 gr.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Jan Zálešák položil
obci velické 15 gr.
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105 Grunt Matěje Huňky

f 1041a

Tenž Matěj výš psaný má grunth svůj zaplacenej.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka prodán grunt se
čtvrtí roli, zůstalý po n[ebožtíku] Matějovi Huňkovi,
s vinohradem na Křičně, s osetím ozimým, se 3 ovcemi,
s 5 dobytka svinského a jiným hospodářstvím Kuně vdově za
summu 50 zl bez závdanku, platiti má od letha 1603 po 2 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hanáček, Mikuláš
Srnů, Jan Valkoň S.R.S.A N.
Kuna výš psaná srazila sobě na tomto g[runtě] dílu svého
9 zl 18 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Stravů za grunt na místě Kuny ut s[upr]a ženy své na s[irotky]
n[ebožtíka] Matěje Huňky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Stravů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Stravů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Stravů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky 1 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Stravů za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky 1 zl.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Stravů za
grunt trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky
3 zl.
Jakož náleželo Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje
Huňky, dílu jejího 9 zl 8 gr, též po Jírovi a Janovi, bratřích
jejích zemřelých, 10 zl, ty jest Jan Strava od ní koupil za
hotových 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře jakož jest na tom
gruntě náleželo dílu Margetě, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje
Huňky, 11 zl 21 gr, ty jest Jan Zubatý manžel její prodal
Janovi Stravovi za hotových 4 zl. A tak Margeta na tom gruntě
nic nemá.
A Jan Strava má ten grunt zaplacený.
f 1041b
Letha Páně 1623 zua purgkmistra Pavla Víthového Jan Strava
prodal grunt tento Martinovi Hudcovi za summu 28 zl. Závdanku
dal jemu 4 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Pavel Radějovský a Jakub Baňařů S.R.S.a N.
Pusté
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Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Machule prodán jest ten
gr[unt] požár Mikulášovi Vojtkovi za 20 zl bez závdanku,
platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě za placení a povinnosti všelijaké Jan Baňař a Jakub
Světlík S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Mikoláš Vojtků od
Margety, co na díl její přišlo, za hotových 3 zl skoupil
10 zl. Jsou jemu vypsané.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Martin Budinčík
pojmouc sobě manželku po neb[ožtíku] Mikolášovi Vojtkovém
Annu, ujal svrchu psaný grunt na doplacení summy, totiž 10 zl,
platiti jej povinen bude komu náleží po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný. Rukojmě Jan Tomášů a Jiřík Machula SRSAN.
f 1042a
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařů Martin Budinčík
položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Martin
Budinček a ten zůstává za ouřadem 1 zl.
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f 1051a
106 Grunt Mikuláše Rosový[ho]
Mikuláš má grunth se čtvrtí roli podle zápisu kněh starých
purgkrechtních v listu 79 již zaplacený.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře po smrti n[ebožtíka]
Mikuláše Rosy Dorota manželka jeho vzala sobě Vavřince
Mutěnskýho za manžela, uvedla mu v moc při smlouvách
svadebních polovici statku svého s druhou polovici na Václava,
syna n[ebožtíka] Mikuláše Rosy, pastorka svýho, kterýž jest od
nepřítele zajat, vymínila.
Kteréhožto statku našlo se: podsedek čtvrt lánu roli, půl
achtele vinohradu v Ležhoře, kterýžto statek purgkmistr a
starší šacovali za 40 zl. Jestliže by Pán Bůh Václavovi
z zajetí pomoci ráčil, tehdy bude jemu Vavřinec Mutěnský
povinen díl jeho pokládati po 1 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Babirád,
Mikuláš Švajský SRSAN.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Vávra
Mutěnský prodal grunt tento Ondrovi Polanskýmu za summu 30 zl.
Závdanku dal 4 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za
volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností
panských i obecních Jan Babirád a Vašek Plšků S.R.S.a N.
Pusté
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f 1061a
107 Grunth Jana Rosovýho
Ten vejš psaný Jan má grunth se čtvrtí roli podle zápisu
kněh starých prostředních v listu 80 zaplacenej.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového nápadníci
n[ebožtíka] Jana Rosového prodali grunt tento Janovi
Babirádovi za hotových 3 zl 7 ½ gr. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i
obecních Václav Nemrava S.R.S.a N.
Pusté
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho ten grunt
svrchu psanej Jíra Rosů v tej summě ut supra ujal a má jej
sobě odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za opravu gruntu
a povinnosti panské i obecní odbejvání Vávra Mutěnský, Jan
Vašek SRSN.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jíra Rosa zemřel
a Jan Mrkva pojal sobě Lidu, pozůstalou vdovu po něm, za
manželku a tak nápadem jemu ten gr[unt] zaplacený přišel
v summě 3 zl 7 ½ gr. Od[evzdán] za zaplacený. Rukojmě Martin
Budinčík a Jakub Hlupík SRSaN.
f 1061b
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Jíra Bachorec ujal ten grunt po Janovi
Mrkvovi za summu 3 zl 7 ½ gr bez závdanku, platiti jej má komu
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě
za placení povinnosti panské i obecní Bartoň Švrček a Martin
Zálešák SRSN.

190
f 1071a
108 Grunth Ondry Porubského
Letha 1588 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 101 Margeta Čuchračových prodala grunth
se čtvrtí roli i se vším jiným příslušenstvím Ondrovi vejš
psanému za 20 zl.
Závdanku téhož leta vejš psaného tejž Markétě položil 2 zl
a tak ještě od letha [15]89 dopláceti zůstává 18 zl. Na to
jest do letha [15]93 za pět leth za sebou zadržel po 2 zl –
10 zl a ostatních 8 zl dopláceti má od letha [15]94 při
Vánocích po 2 zl.
Ta summa zadrželá i s těmi 8 zl, kteréž se ještě doplatiti
mají, náleží vejš psané Markétě Čuchračovej spolu s Mandou
dcerou její.
Rukojmě Jan Líčko Macigalů a Matěj Huňka R.S.N.
Leta [15]97 prodán grunt nahoře psaný Jírovi Norkovi ze
čtvrtí roli za 11 zl. Místo závdanku položil Jíra Norek
Margetě Čuchrákové a její dceři 1 zl a ostatek platiti má od
leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i
povinnosti panské Pavel Pastýř, Jíra Tesař S.R.S.A.N.
Leta [15]98 položil Jíra Norek za grunt svůj 2 zl. Z toho
dáno Margetě Čuchračové 1 zl a na Mandu dceru její do truhlice
sirotčí vložen 1 zl.
f 1071b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Norek za grunt svůj 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirot[čí]
na Mandru Čuchrákovu.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra
Norek za grunt 1 zl. Zůstávají při ouřadu na Mandu
Čuchráčkovu.
A skoupil od Mandy Čuchráčkový 6 zl za 1 zl 7 ½ gr.
A tak má grunt zaplacený.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan, syn
neb[ožtíka] Jíry Norka, prodal podsedek ze čtvrtí roli

Martinovi Škromachovi za hotové 2 zl a 2 měřice žita. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Formánků, Mikuláš
Ohumových S.R.S.A N.
Má jej zaplacený.
Leta Páně 1613 nápadníci n[ebožtíka] Martina Škromacha
prodali ten podsedek Jurovi Ohumovi za hotové 3 zl.
Potom leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Ohumů
prodal zase ten podsedek Martinovi Královi za summu 20 zl.
Závdanku dal jemu 1 zl, platiti má ročně počna leta 1616 po 1
zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení
gruntu, povinnosti panské i obecní Macek Znakhudů a Balcar
Kozlů SRSN.
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Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Králů položil
za gr[unt] Jurovi Ohumovi za 2 leta 2 zl.
Letha 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Ohuma prodal
grunt ze čtvrtí roli Thomášovi Cikánkovi za summu 15 zl.
Zavdal mu 1 zl, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a
svobodný. Rukojmě Jan Kuchyňka a Martin Zálešák S.R.S.N.
Pusté
f 1072a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr
s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Jakubovi
Vojtkovému za summu 3 zl, placení po vyjití tří let komu
náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan
Vojtek a Jan Svoboda SRSN.
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109 Grunth Jíry Tesaře

f 1081a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 135 ten Jíra vejš psaný má grunth se
čtvrtí roli od Lukáše Šenovskýho koupenej za 30 zl.
Závdanku témuž Lukášovi položil 2 zl a platiti má od letha
[15]92 při Vánocích po 2 zl. Ta všecka summa náleží Martinovi
Rosovi.
Rukojmě Matěj Skalička a Jan Kšticů R.S.N.
Letha [15]92 též [15]93 položil Jíra Tesař Martinovi Rosovi
dvojích peněz 3 zl.
A ostatních 28 zl Martin Rosů odprodal témuž Jírovi Tesaři
za hotových 5 zl. A tak týž Jíra má grunth svůj zouplna
zaplacenej.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového nápadníci
nebo[žtíka] Jíry Tesaře prodali grunt ze čtvrtí roli po něm
zuostalý Martinovi Vojajkovi za 4 zl 15 gr peněz hotových. A
tak jej má zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
Jan Bártů, Jan Pikna SRSAN.
Zaplacený.
Pusté
Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Machule Martin Vojajka
majíc ten gr[unt] ut s[upr]a zouplna zaplacený, daroval jest
jej Jakubovi Hlúpému a odvedl za volný, svobodný a zaplacený.
Rukojmě Jan Babirád a Jakub Světlík S.R.S.N.
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110 Grunth Jana Líčky Macigala

f 1091a

Ten vejš psaný Jan má grunth svůj ze čtvrtí roli od dávných
leth zaplacený a žádnému za něj nic dlužen nejni.
Leta [15]97 ten grunt pustý ze čtvrtí roli prodán Jurovi
Jankovému za 5 zl, kteréž platiti má od leta [15]98 po 1 zl.
Rukojmě Šimek Kujů, Jan Rosů S.R.S.A.N.
Leta 1598 Jura Janků prodal grunt se čtvrtí roli Jurovi
Folkovému bez závdanku za 5 zl, platiti má od leta [15]98 po
1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuoláš
Folků, Jan Hodoň S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jura Folků za grunt svůj 1 zl. Ten
j[es]t dán do sirotčí truhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Líčky. J[es]t vydán.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra
Folků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Líčky 1 zl.
Ten jest vydán Kateřině Líčkové na díl její.
Jíra Folků z toho gruntu ušel a Václav Neckář majíc
manželku po ne[božtíku] Janu Líčkovi, jej přijal.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Václav Neckář
prodal grunt ze čtvrtí roli, s polovicí všeho osetí Mikulášovi
Škrlovému za summu 16 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek
platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán jemu za volné a
svobodné. Rukojmě Václav Bednář, Jan Bednář S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš
Škrlův za grunt 1 zl. Ty přijala Kateřina Líčková na díl svůj.
f 1091b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš
Škrlův za grunt 2 zl. Ty přijala Kateřina Líčková na díl
svuoj.
Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš Škrlů prodal podsedek ze
čtvrtí roli Janovi Smilovému za summu 16 zl. Z toho gruntu
pustil Mikuláš Škrlů, což zaplaceného měl 2 zl, ostatek
platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a
svobodné. Rukojmě Mikuláš Švihut, Mikuláš Škrlů SRSN.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Smilů za
gr[unt] 1 zl. Ten přijala Kateřina Líčková.
Letha 1614 za purgkmist[ra] Jíry Žilky položil Jan Smilů za
grunt za 4 letha 7 zl. Ty přijala Kateřina Líčková.
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Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Smilů prodal
grunt svůj s povolením p[ana] Tobiáše Purgkrábka, úředníka na
Strážnici, Tomášovi Cigánkovi za summu 12 zl bez závdanku,
platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Tesař, Jíra Rosů.
Téhož leta za téhož purgkmistra Tomáš Cigánek položil za
grunt peněz ročních Kateřině Líčkové ostatních 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Tomáš Cigánek položil
za gr[unt] Janovi Smilovi prvních 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Tomáš Cigánek
položil za ten grunt Janovi Smilovi 2 zl.
Téhož letha Tomáš Cigánek prodal ten grunt Martinovi
Královi za tu summu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 4 zl
bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Jíra Ohuma a Martin Gemboš SRSaN.
Pusté
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111 Grunt Václava Bednáře

f 1101a

Ten Václav Bednář drží grunth od Jíry Ševce vyfrejmarčenej
podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu
17 v summě 28 zl.
Na kderýž jest do letha 1588 vyplnil 14 zl a od letha
[15]89 ještě Markovi Tvrdoňovu z Vrbky dopláceti zůstává při
Vánocích po 2 zl – 14 zl. Na to, co jest jemu položil, když
oučet mezi sebou učiní, má se za položený k tomuto zápisu jemu
to vložiti.
Rukojmě Mathouš Rosů, Jan Líčko Macigalů R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Bednář Markovi Tvrdoňovu vedle
oučtu svrchu dotčeného 5 zl 15 gr.
Letha [15]95 položil Václav Bednář Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Letha [15]96 položil Václav Bednář Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Václav Bednář Markovi Tvrdoňovi za
grunt svůj 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Václav
Bednář za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do
Vrbky 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou odvedeny starším
vrbeckým na ty s[irotky] ut s[upr]a.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Václav
Bednář na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně 15 gr. Ty
zůstávají při ouřadu, sou vydány do Vrbky.
f 1101b
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Václav
Bednář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do
Vrbky 15 gr.
Má grunt zaplacenej.
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky starší veličtí
prodali ten podsedek Jakubovi Vojtkovi za summu 7 zl. Závdanku
dal 1 zl a platiti jej má po 1 zl do zaplacení. Odevzdán jemu
za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ďaďa a Macek Znakhuda
S.R.S.N.
Ten 1 zl položený závdanku přijala Kuna, dcera n[ebožtíka]
Václava Bednáře na díl svůj.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Vojtků položil
za gr[unt] Kuně, dceři n[ebožtíka] Václava Bednáře 2 zl 10 gr.
Pusté
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f 1111a
112 Grunth Jana Znakhudy
Ten Jan výš psaný má grunth se čtvrtí roli koupený, kterýž
od dvacíti šesti leth zaplacenej.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Znakhuda
oddal grunt ze čtvrtí roli Jírovi synu svému a přidal jemu
k tomu 1 krávu, aby toho všeho užíval a otce až do smrti
ochraňoval. Potom po smrti jeho bratřím a sestrám svým aby
díly jejich, koupíc tento grunt, splacoval. Odevzdán za volný
a svobodný. Ruk[ojmě] Jan Straňanský, Václav Neckář S.R.S.A N.
[Pustý]
Letha 1614 purgkmistr a starší veličtí prodali tento pustý
grunt od mnoha leth tak zůstávající, s jistým dovolením ty
časy ouředníka pana Thobiáše Purgkrábka za podsedek Pavlovi
Hyklovi za summu 7 zl bez závdanku a platiti jej má počna
letha 1617 po 1 zl do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za opravu a stavení Václav Neckář a Jurka
Hyklů S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Hykla položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Znakhudy 1 zl. Z toho
dáno Matějovi 7 ½ gr. Nic, ten zlatý jest vydán na záduší.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Hykla
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Znakhudy 1 zl.
Ten 1 zl jest vydán Matějovi.
Pusté
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f 1121a
113 Grunt Jana Hulínského
Ten Jan Hulínskej má grunth letha [15]88 podle zápisu kněh
starých purkrechtních prostředních v listu 99 od Jana Hafrova
za 40 zl koupenej.
Na kderúžto summu do letha [15]90 vyplnil 4 zl 18 gr a tak
ještě sirot[kům] ne[božtíka] Adama Markového dopláceti zůstává

35 zl 12 gr. Ty platiti má od letha [15]94 při vánocích po
2 zl. Na to jest do letha 1593 zadržel 3 zl.
Rukojmě Jan Pikna, Martin Zvedinosů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Hulínský za grunth svůj peněz
purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hulínský za grunth 2 zl. Složeny
do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 položil Jan Hulínský za grunth peněz 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hulínský za grunt 2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Hulínský za grunt 1 zl. Ty 3 zl
jsou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového.
A od letha [15]99 puštěno je[mu] od p[ana] Jana Vokouna,
aby platil po 1 zl, že grunt opravuje.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan
Hulínský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Adama
Markového 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Hulínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
15 gr.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Jan
Hulínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
1 zl.
f 1121b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Hulínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka položil Jan
Hulínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan
Hulínský na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Hulínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
15 gr.
Pusté
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114 Grunt Matěje Hafrového

f 1131a

Ten Matěj vejš psaný má grunth, kterýž jest sobě sám
ustavěl, již zaplacenej.
Leta [15]98 Zuzana, n[ebožtíka] Matěje Hafrového manželka,
prodala grunt ze čtvrtí roli Jírovi Petrášovi za summu 11 zl.
Závdanku dáti má o Velikonoci nejprv příští 1 zl a platiti má
od letha 1599 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan

Kubáčků, Bartoš Hanák S.R.S.N.
Pustý
Zuzanna, manželka n[ebožtíka] Matěje Hafrového zase grunt
ut s[upr]a přijala, že z něho Jíra Petrášů ušel, a má jej
zaplacený.
Letha 1614 purgkmistr a starší s jistým dovolením pana
Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, prodali
tento pustý grunt od mnoha leth tak zůstávající Mackovi
Znakhudovi za podsedek za summu 7 zl, platiti jej má počna
letha 1617 po 1 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za opravu a placení Vítek Malý a Jíra Ďaďa
S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Znakhuda
položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Hafrového 1 zl.
Pusté
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115 Grunt Vaňka Ohumové[ho]

f 1141a

Ten Vaněk vejš psaný má grunth svůj podle zápisu kněh
starých purkrechtních prostředních v listu 19 od Matěje
Zedníka vyfrejmarčený a ten jest zouplna zaplatil.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Vaněk Ohumů
oddal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli i se vším, což k ně[mu]
přináleží, Mikulášovi synu svému na ten jistý spůsob, aby
Vaňka Ohumu otce svého smrti dochoval a jemu křivdy od
manželky své činiti nedopouštěl. Však aby žádný z dítek ani
z přátel jeho nyní ani na časy budoucí na téhož Mikuláše o týž

grunt se nepotahoval. Rukojmě za opravu téhož gruntu i
povinnosti panské Jan Kousalů, Martin Plachý SRSAN.
Zaplacenej.
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Mikuláš Ohuma
prodal ten grunt ut s[upr]a Vítkovi Zmutovi za hotových 8 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a
odbývání povinnosti panské Jakub Kubice a Jan Bednář
S.R.S.a N.
Má grunt zaplacený.
Pusté
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f 1151a

116 Grunt Jana Čepky

Ten Jan vejš psaný měl grunt se čtvrtí roli zaplacenej,
z něhož pro své tyto zlé skutky majíc manželku svou po smrti
její vlastní sestru též ne[božky] manželky své sobě, zradíc
z gruntů panských, ji za manželku pojal.
Tu štvrt Jeho Mi[l]ost Pán podskopní ráčil jiným pustiti.
Ten grunt jsouce pustý a rozbořený bude-li kdo chtíti jej
koupiti, zač by koli prodán byl, to bude Jeho Mi[l]osti Pánu
náležeti.
Pusté od 20 leth
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f 1161a
117 Grunt ne[božtíka] Vávry Hafrového
Ten nebožtík Vávra sám sobě podsedek stavěl, na kderémžto
manželka jeho s dítkami zůstávajíc spolu se živí a mají jej
zaplacený.
Pustý místo
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala prodán podsedek
z kusem vinohradem v Ležhoře, pozůstalý po n[ebožtíku] Vávrovi
Hafrovém, Václavovi Neckáři za 8 zl bez závdanku, platiti má
od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě
Matěj Škromachů, Jan Vávrů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav
Neckář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrové[ho]
15 gr. Ty jsou dány do truhlice sirotčí.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav
Neckář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového 1 zl.
Ten jest dán do truhlice sirotčí.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Neckář
za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového 15 gr.

Dány do truhlice sirotčí.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Václav Neckář prodal
ten podsedek svůj Martinovi Vojajkovi za summu 8 zl. Závdanku
dal 2 zl a platiti jej má po 1 zl až do zaplacení. Odevzdán
jemu za volný á a svobodný. Rukojmě Jan Strava a Mikuláš
Bednář S.R.S.a N.
Téhož letha a purgk[mistra] ut s[upr]a položil Martin
Vojajků na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Vojajka
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového
1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Vojajka
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového
1 zl.
f 1161b
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Vojajka
položil za gr[unt] 1 zl. Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka]
Vávry Hafrového.
Pusté
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118 Grunt Jana Matěje Hafrového

f 1171a

Jest koupen za 28 zl, na kderýž jest do letha 1593 20 zl
zaplatil. A ještě od letha 1594 při Vánocích za něj dopláceti
zůstává Kači, sirotku ne[božtíka] Jiříka Dubnického a Anně
mateři její po 1 zl – 8 zl.
Letha [15]94 přijato od Jana Hafrových za grunth 1 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hafrových za grunth 1 zl. Ty dva
zlaté jsou dány mateři.
Letha [15]96 položil Jan Havrů 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Havrů za grunt svůj 1 zl. Ty jsou
dány Kateřině a mateři.
Leta [15]97 prodán grunt nahoře psaný od Jana Havrového
Vaňkovi Vsetínskýmu za summu 5 zl. Závdanku položil Vaněk
Janovi Havrovi 1 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po
1 zl. Na to jest Jan Havrů Vaňkovi Vsetínskému, což na tom
gruntě vyplaceného jměl, pustil. Rukojmě Martin Valouchových
S.R.S.N.
Leta 1598 položil Vaněk Vsetínský za grunt svůj 1 zl. Ten
přijala Kateřina sirotek ut s[upr]a.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Vaněk
Vsetínský za grunt svůj Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Jiříka
Dubnického 1 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Vaněk Vsetínský
prodal podsedek svůj Janovi Babirádovýmu za 6 zl. Závdanku
jemu dal 2 zl, platiti má od leta 1600 po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jan Kšticů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Babirád na s[irotka] n[ebožtíka] Jiříka Dubnického 1 zl. Ten
jest vydán Kateřině n[ebožtíka] Dubnického.
f 1171b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan
Babirád na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Dubnického ost[atní]
1 zl. A tak tu nic nemá.
A od Vaňka Vsetínského skoupil 2 zl za 10 gr.
A tak má grunt zaplacený.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Babirád
prodal grunt tento Mikulášovi Gembešovi za summu 17 zl.
Závdanku dal 3 zl a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán je[mu] za
volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností
panských i obecních Martin Gembeš a Thomáš Cigánek S.R.S.a N.
Pusté
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119 Grunt Pavla Pastejře

f 1181a

Ten Pavel sobě sám podsedek svůj ustavěl, kterýž již
zaplacený má.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Pavel Pastýř
prodal podsedek ut s[upr]a Vaškovi Matěje Skalického za summu
12 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut
s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě
(neuvedeno).
Téhož letha a za purgmistra] ut s[upr]a položil Vašek
Skalického za g[runt] Pavlovi Pastýřovi 15 gr.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Vašek Matěje Skalického
prodal g[runt] ut s[upr]a Mikulášovi Spěvákovému za 12 zl.
Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Thobiáš Oulehlů a
Vaněk Plšků S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš
Spěvák za g[runt] Pavlovi Pastýřovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš
Spěvák za g[runt] Pavlovi Pastýřovi 1 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi
Spěvákovým, Václavovi z Šťavníka za 9 zl bez závdanku, platiti
má při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jan Babirád, Jan Straňanský S.R.S.A N.

Letha 1614 purgkmistr a starší městečka Velikej prodali
podsedek ut s[upr]a, zůstalý po n[ebožtíku] Václavovi
z Šťavníka, Martinovi Gembešovi za summu 9 zl bez závdanku,
platiti jej má počna 1616 po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu
Jan Cigánek a Martin Hudec S.R.S.N.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Gembeš položil
za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Skalického 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Gembeš
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Pastýře
1 zl.
Pusté
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule a starších ku
pomoci jemu přidaných pamět se činí: Pojmouc sobě Jan Svoboda
manželku Maruši po Martinovi Gembešovi, ten grunt svrchu psaný
Jan Svoboda na ten spůsob, jestli by na něm co bylo doplácet.
Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní
Mikuláš Gembeš, Mikuláš Blanařů SRSAN.
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Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře týž purgkmistr
a starší měst[ečka] Velikej prodali podsedek ut supra
Václavovi Vařechovi za summu 9 zl bez závdanku, placení po
vyjití tří leth po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Pavel Škromach a Mikuláš Blanař S.R.S.a N.R.
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120 Grunt Jana Cigánka
Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 40 Jan vejš psaný koupil podsedek od
Matěje Skaličky za summu 28 zl 15 gr.
Závdanku témuž Matějovi vyplnil 1 zl, letha 1591 a 1592
položil purkrechtních peněz 2 zl a ještě od letha 1593
dopláceti zůstává při Vánocích Matějovi Skaličkovi po 1 zl –
25 zl 15 gr, ty jemu pokládati má po 1 zl.
Rukojmě Jan Zýbal a Vaněk Janulků R.S.N.
Letha [15]94 a [15]93 položil Jan Cigánek za grunth svůj
peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha 1595 položil Jan Cigánek peněz purgkrechtních za
grunth 1 zl. Ten přijal Matěj Skalička.
Letha [15]96 položil Jan Cigánek Matějovi Skalickýmu 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Cigánek Matějovi Skalicskýmu za
grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Jan Cigánek Matějovi Skaličkovi za
grunt svůj 1 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan
Cigánek za grunt svůj Matějovi Skaličkovi 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan
Cigánek za grunt svůj Matějovi Skaličkovi 1 zl.
Jan Cigánek pustil tento grunt Jírovi synu svému, aby jej
sobě doplácel.
f 1191b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Cigánek za gr[unt] Matějovi Skaličkovi 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Cigánek za g[runt] Matějovi Skaličkovi 1 zl.
A skoupil od Matěje Skaličky, což jemu na tom gruntě
náleželo 16 zl, dal jemu za ně tele.
A tak má grunt zaplacený.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický

prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku]
Jírovi Gigánkovi, Ance, manželce téhož Jíry Cigánka za summu
20 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 10 zl a dopláceti
zůstává sirotku svému ještě 10 zl placením každého roku při
Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra
Ďaďů, Jan Straňanský S.R.S.A N.
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Letha 1614 purgkmistr a starší veličtí prodali s vůlí Anky,
manželky téhož n[ebožtíka] Jíry Cigánka, Janovi Cigánkovi za
summu 10 zl bez závdanku. A což sobě na tom gruntě dílu svého
porazila, totiž 10 zl, ty jemu pustila, platiti za něj má
počna letha 1615 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný.
Rukojmě za opravu a placení toho podsedku Marek Tkadlec a
Vítek Malý S.R.S.N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Cigánek prodal
ten grunt Jankovi Sotoráři za 10 zl. Závdanku dal 1 zl 15 gr,
platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě
Vítek Malý a Jan Valíků SRSAN.
Téhož leta Daněk Sotorář položil za grunt peněz 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Daněk Sotorář
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Cigánka 1 zl.
Ten jest vydán Anně mateři.
Pusté
f 1192a
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera prodal ouřad
velický podsedekh Sotorářovský Janovi Pluskeřovi za summu
4 zlm, platiti má po vyjití 3 leth ročně komu náležeti bude po
1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti
J.H.M. a obecní Václav Pivka a Václav Procháska S.R.S.a N.R.
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121 Grunt Bartoše Hanákového

Ten Bartoš Hanák drží grunth podle zápisu kněh starých
purkrechtních prostředních v listu 52.
Za kterýž dopláceti od letha 1590 měl 20 zl.
Z tej summy náleží Pavlovi Pastejři 13 zl, ty má bráti od
letha 1590 po 1 zl.
A více náleží sirot[kům] ne[božtíka] Vávra Hubkového 7 zl,
ty mají jíti po vybrání napřed psané spravedlnosti též po
1 zl.
Rukojmě Jan Rosů, Jan Matěje Hafrového R.S.N.
Na těch vejš dotčených 20 zl vyplnil jest Bartoš Hanáků
Pavlovi Pastejři do letha 1593 5 zl.
Letha [15]94 položil Bartoš Hanáků Pavlovi Pastýřovi za
podsedek 1 zl.
Letha [15]95 položil Bartoš Hanáků Pavlovi Pastejři 1 zl.
Letha [15]96 položil Bartoš Hanák Pavlovi Pastejři 1 zl.
Leta [15]97 položil Bartoš Hanák Pavlovi Pastýři za grunt
svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Bartoš Hanák za grunt svůj Pavlovi
Pastejřovi 1 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Bartoš
Hanák za grunt Pavlovi Pastýřovi 1 zl.
f 1201b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Bartoš
Hanák Pavlovi Pastýři za grunt 1 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Anka, vdova
pozůstalá po n[ebožtíku] Bartoňovi Hanákovi, prodala podsedek
Jírovi Ondrušových jinak Hyklovi za 12 zl. Závdanku jí dal
1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán
za volný a svobod[ný]. Ruk[ojmě] Mikuláš Folků, Pavel Hyklů
S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Jíra Hyklů za
grunt Pavlovi Pastýřovi ost[atní] 1 zl.
Zůstává ještě dopláceti předních peněz s[irotkům]
n[ebožtíka] Vávry Hubkového 7 zl a Bartoňovi Hanákovi
naposledy 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra
Hyklů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra
Hyklů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra
Hyklů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového
1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra
Hyklů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového 1 zl.
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Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Hyklů za
gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Hyklů na
s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového posledních peněz 3 zl.
Též více položil 3 zl. Z toho jsou přijali nápadníci

n[ebožtíka] Bartoně Huňky Daněk 1 zl 15 gr a Zuzanna sestra
jeho 1 zl 15 gr.
A tak má grunt zaplacený.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítkového ten Jíra Hyklů
majíc gr[unt] svůj zaplacený prodal jej Jírovi, synu Jana
Rosového, za hotové 4 zl. Odevzdán jemu za volný, svobodný a
zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i
obecní Macek Znakhudů.
Pusté
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f 1211a
122 Grunt Jakuba Bílého
Ten Jakub vejš psaný sám sobě podsedek vystavěl, kterýž již
zaplacený má.
Leta [15]97 Jakub Bílých prodal podsedek svůj
Poláchovi za summu 12 zl. Na to jest jemu Bartoň
a ještě doplátceti zůstává 9 zl, ty má pokládati
[15]98 po 1 zl. Rukojmě Jakub Bílý, Bartoš Hanák

Bartoňovi
vyplnil 3 zl
od leta
S.R.S.N.

Leta [15]98 Kateřina, manželka neboštíka Bílého, měla na
tomto gruntě spravedlnosti po manželu svém 9 zl, takové peníze
jest na místě Jakoba manželka své[ho] z dovolením jeho
Bartoňovi Poláchovi prodala.
A tak grunt svůj zouplna doplatil.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Bartoň Polách
jináč Kolečkář prodal podsedek svrchu psaný Benediktovi
Klobúčníkovi za summu 12 zl. Závdanku jemu dal a peněz ročních
2 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ochlasta, Bartoň Poláchů
S.R.S.A.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Benedikt
Kloboučník za gr[unt] Bartoňovi Poláchovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Benedikt
Kloboučník za g[runt] Bartoňovi Polákovi 1 zl.
f 1211b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Benedikt
Klobúčník prodal podsedek Janovi Cigánkovi za summu 12 zl bez
závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jíra Cigánků, Jíra Hyklů SRSaN.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Cigánek za
grunt i s závdankem 2 zl. Z toho dáno Benediktovi Klobúčníkovi
1 zl a Bartoňovi Polákovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Cigánek za g[runt] Bartoňovi Polákovi 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan
Cigánek za grunt nápad[níkům] Barthoně Poláka 15 gr.
Pustý

210
f 1221a
123 Grunt Jana Zigy
Z toho gruntu vejš psaný Jan Zigo byvši příchozí za
příčinou živnosti své na kruntě na Karlátě, tam jest pro dluh
Kašpara Křtěnce obstaven byl a nemohouce odtud se z té
obstávky vyplatiti, tam se osaditi musil a tak ten grunt pustý
zůstává. A kdyžkoli prodán bude a zač, tehdy se do těchto
rejster poznamenati má.
Ta summa bude náležeti Ance Barvínkovej z Jírou synem
jejím.
Ten grunt jest od Anky Barvínkové maje na něm

spravedlnosti, puštěn Janovi (nečitelné), aby z něho nic
neplatil žádnému, toliko platy panské a roboty vykonával.
Rukojmě za to Jíra Buchtů, Macek Skočovský SRSN.
Pustý od mnoha let
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124 Grunt Jíry Drusa
Ten Jíra vejš psaný měl podsedek svůj od Jíry Folkového
podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu
24 koupený za 34 zl.
Na kderémž jest ten Jíra umřel, kterýž po smrti jeho pustý
zůstává. A jestliže se prodá začkolvěk, ta summa bude náležeti
nápadníkům po ne[božtíku] Matějovi Večeřovi do Habřic.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového purgmistr a
starší prodali podsedek pustý po n[ebožtíku] Matějovi Večeřovi
pozůstalý za summu Mathoušovi Dřímalovému 8 zl bez závdanku,
platiti se má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný
[a] svobodný. Rukojmě Jan Zdeňků, Jan Babirád S.R.S.N.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil

Mathouš Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje
Večeřova 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí.
Pustý
Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového Mikuláš Bednářů
ujal ten požár pustý v summě 8 zl bez závdanku, platiti jej má
počna letha 1615 po 1 zl na doplacení. Odevzdán jemu za volný
a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Macek Znakhuda a
Václav Neckář S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Bednářů
položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Večeře 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Bednářů
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Večeře
1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítkového Mikuláš Bednářů
položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Večeře
1 zl.
Pusté
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125 Grunt Martina Krušpánkovýho
Ten Martin vejš psaný koupil podsedek popdle zápisu kněh
starých prostředních purkrechtních v listu 93, z kderéhož Jan
Pečka zběhl, za 4 zl.
Na to jest Janovi Zýbalovi jinak Hafrovu vyplnil 3 zl a
ještě jemu při Vánocích letha [15]94 dodati má 1 zl. A když
jej vyplní, bude míti svůj podsedek zaplacenej.
Letha [15]94 položil Martin Krušpánkovej Janovi Zýbalovi
peněz ostatních 1 zl.
A tak má podsedek zouplna zaplacenej.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Anka Krušpánková
prodala podsedek ut s[upr]a Ondrovi Prokšovi Fulneckýmu za
summu 10 zl. Závdanku jí dal 1 zl a platiti má od leta [15]99
po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Petr Tesař,
Macek Skočovský S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra
Prokeš Fulnecký za podsedek svůj i za rok 1600 Ance Krušpance

2 zl. Nemá přes rok položiti.
Ondra Prokeš tento podsedek zase Ance Krušpance navrátil a
což na něm zaplatil, od toho pustil.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala Anka Krušpanka
prodala tento podsedek Pavlovi Hyklovýmu za 8 ½ zl. Závdanku
jí dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hyklů, Janek Polák
S.R.S.A N.
f 1241b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel
Hyklů za g[runt] Ance Krušpánkovej 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel
Hyklů za podsedek Ance Krušpánkovej 1 zl. Ten přijal Jíra
Krušpánků bratr její za tou příčinou, že jsouce za ni rukojmě
Židovi 4 zl dáti musil.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Pavel
Hyklů za podsedek svůj 1 zl. Ty přijala Kateřina, Martina
Krušpánka manželka, zůstává se jí ještě dodati 6 zl.
Jíra Ďaďa majíc nápad po Ance Krušpánkovej, babce svej, na
tomto podsedku, když z něho Pavel Hyklů ušel, jej přijal.
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Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala Jíra Hyklů
prodal podsedek svrchu psaný Markovi Jakubcových za 9 zl.
Závdanku jemu dal 1 zl, placením od letha 1608 po 1 zl.
Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Babirád, Mikuláš
Skrčků S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Marek
Jakubců za g[runt] Jírovi Ďaďovi, nápad[níku] Kateřiny
Krušpano[vé] 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Marek
Jakubců za g[runt] Jírovi Ďaďovi, nápadníku n[ebožtky]
Kateřiny Krušpánkové 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Marek Jakubců
za gr[unt] Jírovi Ďaďovi, nápad[níku] n[ebožky] Kateřiny
Krušpánkové 15 gr.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Marek
Jakubců za grunt Jírovi Ďaďovi, nápad[níku] n[ebožky] Kateřiny
Krušpánkové 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Marek Jakubců
prodal ten grunt Jankovi Konečnému za hotový 20 gr. Odevzdán
jemu za volný, svobodný a za zaplacený. Rukojmě za opravu
gr[untu], povinnosti panské i obecní Macek Znakhudů a Jan
Babirád SRSaN.
Pusté
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126 Grunt Václava Vodislavského
Ten Václav vejš psaný jest slepej a almužnou se živí,
kouipil podsedek podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 22 za hotových 1 zl.
A tak jej již zaplacený má.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický
prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku]
Václavovi Vodislavským, Mikulášovi Bednáři zeti je[ho] za
10 zl. Z toho sobě srazil dílu po Barboře manželce své, dceři
téhož Václava Vodislavského 5 zl, zůstává dopláceti Mandě
Vodislavské 5 zl, placením při každých Vánocích po 1 zl.
Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vašek Šavara, Mikuláš
Janův S.R.S.A N.
Jakož náleželo na tomto gruntě Mandě Vodislavské 5 zl,
takové peníze prodala Mikulášovi Bednářovi za hotový 1 zl.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Mikuláš Bednář prodal
podsedek svůj Václavovi Neckářovi za summu 15 gr. Závdanku
jemu dal 6 zl a platiti jej má po 1 zl do zaplacení. Odevzdán
jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Pavel
Hyklů a Jura Hyklů S.R.S.a N.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Václav
Neckář Mikulášovi Bednáři za g[runt] 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Neckář položil
za grunt na Mikulášovi Bednáři 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Neckář položil
za grunt Mikulášovi Bednáři 2 zl.
f 1251b
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Neckář
prodal ten grunt Mackovi Znakhudovému za 8 zl. Závdanku dal
3 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jura Janíčků.
Téhož letha Macek Znakhuda položil za gr[unt] Mikulášovi
Bednáři 1 zl.
Pusté
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127 Grunt Vaňka Konečnýho

f 1261a

Ten Vaněk vejš psaný sám sobě podsedek ustavěl, kderýž již
má zaplacený.

Letha Páně 1596 Vaněk Konečný prodal grunth svůj, totiž půl
podsedka, Janovi Fulneckému za summu 3 zl. Na to jemu zavdal
2 zl, platiti má rok po roku při Vánocích až do vyplnění té
summy po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti
panské Tobiáš Oulehlů, Jíra Fulnecký S.R.S.A.N.
Leta [15]97 položil za grunt svůj Jan Fulnecský 2 zl. Ty
vzal Vaněk Konečný.
Leta [15]98 Jan Fulnecký prodal půl podsedku Janovi
Oulehlovi za summu 28 zl. Závdanku jemu dal Vaňkovi
Vsetínskému Jan Oulehlů 2 zl, ostatek platiti má od leta
[15]98 po 2 zl. Odevzdán Za volný a svobodný. Rukojmě Dobiáš
Oulehlů, Šimon Formánek S.R.S.N.
Téhož leta [15]98 položil za grunt svůj Vaňkovi Konečnýmu
ročních peněz 2 zl.
A jakož ještě náleželo Vaňkovi Konečnýmu 24 zl, ty j[es]t
za hotových 7 zl Janovi Oulehlovi prodal.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.
f 1261b
Letha Páně 1618 Pavla Víthového Jan Oulehla majíc ten
gr[unt] zaplacený prodal jej Václavovi Michníkovému za
hotových 11 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za
opravu gr[untu], povinnosti panské i obecní Jan Babirád a
Václav Bouchal SRSaN.
Pusté
Letha Páně 1625 za purgkmistra Jana Baňaře po smrti Václava
Michníkového prodán jest ten grunth Mikulášovi Gembešovi za
summu 30 zl. Závdanku dal 4 zl a platiti jej má každoročně po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu
grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Rosa a Tomáš Cigánek
S.R.S.a N.
Z toho závdanku dáno jest za dluh Janovi Babirádovi 2 zl,
Pavel Vítů vzal na místě Babuše, manželky neb[ožtíka]
Vác[lava] Michníka, pozůstalé vdově 1 zl 15 gr a 15 gr dáno na
zadrželé dáňky ouřadu.
Leta 1641 k tomu gruntu jest připsána čtvrt roli od kruntu
Vojajkovského za summu 1 zl. A Martin Vojajka majíc ten grunt
s tou rolí zaplacenej, daroval ji Jurovi Gembešovi za volnou a
má ji za zaplacenou.
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Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa po zemřití
Mikuláša Gembeša Pavel Dobšů zase ujal ten podsedek za summu
4 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Jan Soukal a Jan
Zdeňků SRSaN.

Letha 1649 za purgkmistra Jury Sekerky týž purgkmistr
z ouřadem prodali tenž podsedek Martinovi Bařinovi za summu
4 zlm, placení po 15 gr bez závdanku. Odevzdán za volné.
Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Větrů, Mikuláš
Sekerčík SRSN. K tomu podsedku přijal sobě jednu štvrt roli.
f 1262a
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera ten podsedekh,
na kterémž prvotně seděl Martin Bařina, pustý zase, Pavlovi
Dopšovi, poněvadž byl odešel a potomně zase [se] navrátil, za
summu tu prodal 4 zlm, platiti má do důchodův J.H.M. ročně po
1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti
J.H.M. a obecní Ozvalt Šelpický a Jíra Gronos S.R.S.a N.R.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž podsedek Tomášovi
Klimkovi za summu 4 zl bez závdanku, platiti má každoročně do
důchodů JMH po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za
placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Nezdenský a Jíra
Bachorec SRSN.

217
f 1271a
128 Mlejn Lukáše pod Dolní horou
Letha Páně 1594 podle regimentu za purgmistra Vaňka Jakšova
letha 1594 učiněného Lukáš vejš psaný koupil jest mlejn po
ne[božtíku] Jírovi, synu ne[božtíka] Vaška Ševce zůstalý za
summu 543 zl 27 gr.
Na kderoužto summu do letha [15]93 závdanku a peněz
purkrechtních, též dílu Zuzanny manželky své poraženého
vyplnil 144 zl 2 gr 6 den a ještě od letha [15]94 dopláceti

zůstává 399 zl 24 gr 1 den.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Janošovi do Vrbky 18 zl 5 den. Ty má takto
vyzdvihnouti: letha 1594 10 zl a letha 1595 8 zl 5 den.
Item nápadníkům ne[božtíka] Vaška Ševce, tak jakž
v rejstřích sirotčích co komu náleží poznamenány jsou, má se
jim z tej summy ut s[upr]a vyplniti 150 zl 15 gr 6 den. Ty se
jim takto platiti mají: letha [15]95 1 zl 29 gr 2 den a od
letha 1596 pořadně po 7 zl.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Jíry, syna ne[božtíka] Vaška
Ševce 231 zl 8 gr 2 den. Ty jim jíti mají od letha [15]96 při
Vánocích po 3 zl.
Rukojmě Mikuláš Votický, Matěj Karasů, Matěj Hošek, Kuba
Žádalů, Gabřiš Lacků, Jan Sysel, Vávra Petruželka, Jan Pikna,
Pavel Šidláků, Matyáš Čačovský bratr Lukášů R.S.N.
f 1271b
Letha [15]94 položil Lukáš Čačovský, mlynář pod Dolní
horou, za mlejn peněz ročních 10 zl. Ty jsou složeny do
truhlice sirotčí, bejti měly, ale jsou náležely Janošovi
předně. Ty jsou mu vydány.
Letha 1595 při Vánocích položila Zuzanna, pozůstalá vdova
po n[ebožtíku] Lukášovi Čačovském, za mlejn 10 zl. Z toho dáno
Janošovi ostatek, což mu náleželo 8 zl 5 den a na sirotky
Vaška Ševce odvedeno do truhlice sirotčí 1 zl 28 gr 2 den.
Letha [15]96 při Vánocích položila Zuzanna vdova za mlejn
svůj peněz purgkrecht[ních] 10 zl.
Leta [15]97 ten mlýn napřed psaný jest prodán po
ne[božtíku] Lukášovi mlynáři Janovi Žilkovi z rolí a
vinohradem v Dolní hoře a lukami jiným vším k tomu mlýnu
příslušenst[vím] za summu 543 zl 27 gr. Závdanku položil Jan
Žilka hned při odevzdání toho mlejnu 25 zl, z toho závdanku
dáno sirot[kům] ne[božtíka] Vaška Ševce 10 zl a 15 zl
zanecháno sirotku pozůstalému po n[ebožtíku] Lukášovi
Čačovským a ostatek platiti má od leta [15]98 pořadně po
10 zl.
Těch 10 zl na sirotky Lukáše Čačovskýho zanechanejch pravým
nápadem podli smluv svadebních zuzaně, manželce Jana Žilky
mlynáře, připadla a sou jí od práva vydány.
218
Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan
Karas, Martin Rosů, Jura Hošků, Macek Sládků, Mikoláš Žilků,
Adam Bošácký, Jan Měsíček, Jan Morús, Mikoláš Šidláků
S.R.S.A.N.R.S.N.
f 1272a
Leta 1598 Jan Žilka mlynář srazil sobě na tomto mlejnu dílu
po Zuzaně manželce svej, kderé se jemu za položený vypisují,
summy 158 zl 2 gr 1 den.
A tak zuostává ještě za ten mlejn doplatiti 360 zl 24 gr
6 den.
Ta summa náleží osobám těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Ševce 129 zl 16 gr 4 den,

platcení po 7 zl.
Na sirotky n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce, 231 zl 8 gr
2 den, platcení po 3 zl.
Leta 1598 položil Jan Žilka za mlejn svůj ut s[upr]a 10 zl.
Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky]
n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce 3 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan
Žilka za mlejn svůj ut s[upr]a 10 zl. Z toho dáno nápadníkům
n[ebožtíka] Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry,
syna Vaška Ševce 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Žilka
za mlejn svůj 10 zl. Z toho dáno nápadníkom n[ebožtíka] Vaška
Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce
3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Žilka
za mlejn svůj 10 zl. Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Vaška
Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševce
3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan
Žilka za mlejn svůj 10 zl. Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka]
Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška
Ševce 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Žilka za mlejn 10 zl. Z toho dáno na nápadníky n[ebožtíka]
Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka]Jíry, syna Vaška
Ševce 3 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Žilka za mlejn 10 zl. Z toho dáno na nápadníky n[ebožtíka]
Vaška Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaškova
Ševce 3 zl.
f 1272b
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala puštěno od pana
ouředníka, aby Jan Žilka za tento mlejn toliko po 8 zl
doplácel.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Žilka za mlejn 6 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce 4 zl a
na sirotky n[ebožtíka] Jíry, syna Vaškova Ševce 2 zl.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Žilka
za mlejn 8 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce 6 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Žilka za
mlejn 8 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce 6 zl a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Žilka za
mlejn štverých peněz 32 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce
24 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce 8 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Žilka položil
za mlejn ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška
Ševce
8 zl.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Žilka položil za
mlýn na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce za 2 letha
16 zl. Z toho dáno nápad[níkům] Vaška Ševce 12 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Žilka položil
za mlýn peněz ročních 8 zl. Z toho dáno nápadníkům Vaška Ševce
6 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce 2 zl.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Žilka
položil za mlýn nápadníkům Vaška Ševce ostatních 22 zl 16 gr
4 den. A tak tu nic více nemají, již půjdou peníze na sirotky
n[ebožtíka] Jíry Vaška Ševce.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Žilka
položil za mlejn peněz ročních 8 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaška
Ševce.
f 1273a
Letha 1628 za purgkmistra Pavla Radějovského Jan Žilka
položil za mlejn peněz ročních 4 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaška
Ševce.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jan Žilka položil za
mlejn peněz ročních 5 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaškového.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Jan Žilka položil
za mlejn peněz ročních 5 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaškového.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Jan Žilka položil
za mlejn peněz ročních 5 zl. Ty přijal Jan Jíry Vaškového.
Letha Páně 1631 za purgmistra Jiříka Machule Jan Žilka,
mlynář pod měst[ečkem] Velkou, majíc před několika lethy dva
kusy roli slove Kouty, jeden od Jana Mezníka za hotových
10 zl 15 gr a druhý od Mikuláše Mirošovského za hotových 8 zl
ukoupené a zouplna zaplacené a nemajíc toho kupu jednoho i
druhého nikdež zaopatřeného, žádostiv byl toho, aby jemu
takový kus roli, jeden i druhý, pro budoucí pamět v knihách
těchto připsán byl. Což se k žádosti jeho s potvrzením toho
kupu s vědomím po přísaze učiněné osob těchto: Jana Baňaře,
Michala Pivky, Eliáše Mirošovského a Jana Srny, vše
z měst[ečka] Veliké, s povolením slovoutného p[ana] Jana
Jakubovského, ouředníka toho času panství strážnicského, i
stalo. A tak se mu jeden i druhý kus tejž roli odevzdává za
volný, svobodný a zouplna zaplacený. Actum letha a za
purgmistra ut s[upr]a.
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Letha 1633 za purgmistra Jíry Čajky Jan Žilka položil za
mlejn Janovi Jíry Vaškového 4 zl.
f 1273b
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švejskýho Jan Žilka
položil za mlejn Janovi Jíry Vaškového, kteréž on přijal 4 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Jan Žilka položil
za grunt Janovi Jíry Vaškového a on jich přijal 4 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Jan Žilka položil
za grunt, Lida, pozůstalá po n[ebožtíku] Janovi Jíry Vaškovém
přijala 4 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Jíra Žilka po
n[ebožtíku] otci svém položil na ten mlejn, kteréž přijala
Lida po n[ebožtíku] Janovi Vaškovém jakošto manželu svém 4 zl.

Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čejky Jíra Žilka po
n[ebožtíku] otci svém položil za ten mlejn 4 zl. Ty přijala
Lida po n[ebožtíku] Janovi Vaškovém jakošto manželu svém.
Leta Páně 1638 za purkmistra Jiříka Čejky našlo se na tom
mlejně vyplaceného, tak co nebo[žtík] Jan Žilka vyplatil,
summy hotové 404 zl 18 gr 5 den. Takové peníze rozdělené jsou
dvoum sirotkům: Jíra přijal na svůj díl 202 zl 9 gr 2 ½ den,
Zuzana přijala též na díl svůj 202 zl 9 gr 2 ½ den.
f 1274a
Takové peníze skoupil Jura Žilků od Václava Mračny na místě
Zuzany manželky jeho, totiž jejího dílu 202 zl 9 gr 2 ½ den,
za kteréšto peníze dáno jest Václavovi Mračnovi rži 10 měřic,
pšenice 3 měřice a ječmena 3 m[ěřice].
A tak na tom mlejně Jura Žilka zaplaceno jmíti bude
412 zl 18 gr 5 den.
A poněvadž ještě jeden sirotek zůstává a o něm se věděti
nemůže, jestli na živě, jménem Martin, jestliže by se
navrátil, povinni budou jeho díl navrátiti.
Leta 1639 za purgkmistra Mikoláše Blanařového Jíra Žilka
položil za ten mlejn 4 zl. Ty přijal Jan Zdeňků na místě Lidy
manželky své.
Letha 1640 za purkmistra Jiříka Machule položil Jíra Žilka
Janovi Zdeňkovi na místě Lidy manželky své 4 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jíra Žilků položil
Janovi Zdeňkovému na místě Lidy manželky svej, kteréž přijal
4 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jíra Žilka
položil Janovi Zdeňkovi na místě Lidy manželky svej, kteréž
přijal 8 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa Jíra Žilka
položil Janovi Zdeňkovi na místě Lidy manželky svej, kteréž
přijal 4 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Jíra Žilka
položil Janovi Zdeňkovi na místě Lidy manželky svej, kteréž
přijal 4 zl.
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f 1274b
Leta Páně 1648 za purgkmistra Jana Vachounového Jíra Žilka
položil peněz ročních a ty přijal Jan Zdeňků na místě manželky
své 4 zl.
Letha Páně 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Jíra Žilka
položil peněz ročních, kteréž přijal Jan Zdeňků na místě
manželky své za rok 1649 4 zl.
Téhož letha a za purgkmistra ut supra Jíra Žilka položil
peněz ročních, kteréž přijal Jan Zdeňků na místě manželky své
za rok 1650 4 zl.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jana Molera položil Jura
Žilka ročních peněz, kteréž přijal Jan Zdeňků na místě
manželky své za rokh 1651 2 zlm.
Letha Páně 1662 Jiřík Žilka položil za mlejn svůj ročních
peněz 3 zl. Ty přijal Mikuláš Světlík.
Leta Páně 1670 dne 2. Maii Jiřík Žilka, syn po nebo[žtíku],

položil za ten mlejn peněz roční[ch] na srážku summy zasedělé
22 zl. A ty přijal Mikuláš Světlík na místě Zuzanny manželky
své k rukám svým.
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f 1281a
129 Mlejn Jana, syna Tomše Mezníka
Letha 1594 ve středu po s[vaté]m Jakubu za purgmistra Vaňka
Jakšova a spolu tovaryšů jeho prodán jest mlejn po nebožt[íku]
Tomášovi Mezným mlynáři zůstalej se vším k témuž mlejnu
příslušenstvím za summu 800 zl.
A kderejž platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 20 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item Janovi Bartoše mlynáře Meznýho 460 zl, kderáž jemu od
letha vejš psaného pořadně vycházeti má po 20 zl.
Týž náleží si[rotkům] ne[božtíka] Tomáše Meznýho mlynáře
340 zl. Ty jim jíti mají, když Jan Bartošů svou summu vybere,
též po 20 zl.
Rukojmě za placení a jiné povinnosti tito se býti R.S.A.N
přiznali: Mikuláš Srnuov, Mikuláš Hoškuo, Jan Sečnů, Jan
Matěje Mitáčkových, Jan Vachúňů, Jan Líčko, Ondra Matoušků,
Jíra Patajskej, Pavel Pavelka, Jíra Hašašů, Tomáš Kujů, Daniel
Třískalů, Martin Miklů, Matúš Hanáček, Martin Pavla Jakšového,
Jíra Zuzanových, Šimek Mozolových, Jíra Ochlasta, Jíra Holenků

a Martin Rabáček.
Jan Tomše Mezníka místo závdanku na tenž mlejn sobě 93 zl
18 gr 5 den porazil.
f 1281b
Letha Páně 1594 položil Jan syn Mezníků za mlejn peněz
ročních 20 zl. Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Letha 1595 položil Jan syn Mezníka mlynáře peněz ročních za
mlejn 20 zl.
Letha [15]96 položil Jan syn Mezního mlynáře peněz ročních
za mlejn 20 zl.
Leta [15]97 položil Jan syn n[ebožtíka] Mezního mlynáře za
mlejn peněz ročních 20 zl.
Leta [15]98 položil Jan syn Mezního mlynáře za mlejn na
s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 20 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan syn
Mezního mlynáře za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše
Mezní[ho] mlynáře 20 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan syn
Mezního za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního
mlynáře 15 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového položil Jan
Mezní mlynář na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře
za mlejn 20 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Jan Tomšů Mezní
mlynář skoupil na mlejně svém od Jana, syna n[ebožtíka]
Bartoše mlynáře, předních peněz 40 zl za hotových 20 zl. A tak
nebude povinen platiti až od letha 1604.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan
Tomšů Mezní mlynář za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše
Mezního mlynáře na peníze, kteréž letha 1600 zaseděl 5 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan
Tomšů Mezní mlynář za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše
Mezního mlynáře 20 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan
Tomšů Mezní mlynář za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše
Mezního mlynáře 20 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Tomšů
Mezní mlynář za mlejn na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezního
mlynáře 20 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky nápadníci n[ebožtíka]
Tomáše Mezního mlynáře položili na místě otce svého zadržalých
peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoše Mezníka 100 zl. Ty
přijal Jan do Veselí na díl svůj.
f 1282a
Jakož náleželo nápad[níkům] n[ebožtíka] Tomáše Mezního
mlynáře na tomto mlejně jmenovitě Barboře, Jírovi, Kuně,
Kateřině a Anně dílů jejich k vyzdvižení každý po 42 zl 15 gr,
čeho učiní v summě 212 zl 15 gr, ty sou Janovi Tomšovýmu
bratru svýmu pustili za touž příčinou, že jest Annu sestru
jejich a svou z rukou nepřátelských penězi svými vyplatil. A
tak ti nápadníci na tom mlejně nic nemají.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky Jan Tomšů prodal
mlejn svrchu psaný se vším k němu od starodávna příslušenstvím
slovoutnému panu Matějovi Chlupovi jinak Přerovskýmu,
měštěnínu města Hradiště, za summu 700 zl, závdanku jemu na
hotových penězích vyplnil 168 zl. A jakož Janovi Tomšovýmu na
tom mlejně na posledních penězích náleželo 289 zl 15 gr, ty
jest panu Matějovi svrchu psanému za hotových 68 zl 12 gr
5 den prodal. Ostatek platiti má od letha 1610 po 20 zl.
Odevzdán jest jemu za volný a svobodný. Rukojmě za p[ana]
Matěje ut sup[ra] Jan Zdeňků, Jan Štěpánů a Jíra Janků
S.R.S.a N.
Na tom mlejně náleží:
Janovi n[ebožtíka] Bartoše mlynáře Mezního do Veselí
předních peněz 100 zl.
Zuzanně n[ebožtíka] Tomše Mezního mlynáře od nepřátel
zajaté dílu jejího 55 zl 15 gr 4 den.
Téhož letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil p[an]
Matěj Chlup jinak Přerovský za mlejn ut sup[ra] Janovi
n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 20 zl.
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Jakož náleželo nápadníkům n[ebožtíka] Tomáše Mezního
mlynáře na tomto mlejně spravedlnosti kromě Zuzany, která byla
od nepřátel zajatá, 85 zl 21 gr 3 den, ty sou prodali p[anu]
Matějovi Přerovskýmu.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil pan Matěj
Přerovský za mlýn ut s[upr]a čtverých peněz po 20 zl Janovi
n[ebožtíka] Bartoše Mezního mlynáře 80 zl. A tak ten Jan na
tom mlejně nic více nemá.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato jest od
pana Matěje Přerovskýho za mlejn ut s[upr]a 33 zl. Ty jsou do
statku n[ebožtíka] Thomáše Mezního mlynáře odvedeny.
f 1282b
Letha 1633 za purkmistra Jiříka Čejkového ten mlejn slove
Mezní pan Martin Janko jej prodal Adamovi Polákovi za 460 zl.
Závdanku položil, kteréž pan Martin Janko přijal 30 zl,
placení ročně po 20 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za
placení mlejna a jinších povinností odbejvání Pavel Měsíček,
Václav Srna, Václav Pivků, Jan Babirád SRSN.
f 1283a
Letha 1659 při tomto mlejně ut s[upr]a zaznamenává se pro
budoucí památku tato věc:
Tak jakož se v těchto rejstřích gruntovních nachází, že
mlejn tento, kterého předkové pana Martina Jankho v držení
byli, vejšeji [a] nížeji, za 800 zl koupený bejval, nyní pak
poněvadž jest spustl a týž Martin Jankho jakožto nynější
držitel takového mlejna jej ne tak vystavěti a k prvnějšímu
zvelebení přivésti, ale ani jak zasedělé staré, tak také
novější povinnosti spravovati prostředků nemajíc, tou příčinou
aby větší dluhy a tak obtížnosti již dotčeného Martina Jankho
nerostly, J.M Pán pan František z Magni, S[va]té Římské říše
hrabě na Strážnici, jakožto pravý a dědičný pán gruntův, ráčil
jisté osoby, totiž urozeného a statečného rytíře pana Václava
Bitovského, Jana Zemana Statenického polesného, Jana Gabriela,
mlynáře hodonského, Jíry Žilky, mlynáře horního a Matěje
Mlčka, mlynáře lipovského k tomu zvoliti. Kteřížto souce tam
vypraveni, u přítomnosti Jana Pivky, purgkmistra veleckého a
starších jeho Jana Vachouna, Jana Molera, Jana Hroša, Pavla
Vachounového a Mikuláše Hrabala z povážením
f 1283b
nynějších obtížných a těžkých časův tento mlejn prošacovali a
že se nynější čas vejšeji šacovati nemůže jednomyslně
vysvětlili, než toliko v summě za 500 zlr.
Na kterémžto mlejně tyto následující dluhy se nachází:
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Předně zasedělých peněžitých činžův z tohoto mlejna a
z roubanic i roli od letha 1638 až do letha 1659, to jest za
21 rok, počítají rychtáři velecští 146 zlr 28 ½ kr.
Item za 4 mě[řice] ovsa, které Martin Jankho v roku 1638 ze
dvou louk cizích spraviti povinen byl, a toho času oves po
1 ½ zlr platil – 6 zlr.
Item pšenice činžové ze mlejna za 21 roků povinné, ročně po
32 mě[řicích], činí 672 mě[řic] a na penězích rok k roku po
45 kr 1 víd počítajíce, činí 504 zlr.
Item Cí[sařské] M[ilos]ti contributii, kteráž by se pro ty
všechny letha z tohoto mlejna na 100 zlr počítati mohla, ta se
s vuolí a povolením JHM vypouští.
Summa dluhův mimo contributii činí 656 zlr 28 ½ kr.
A tak z povážením tejto svrchu psané spustlosti právem
tímto J.H.M. jakoto dědičný pán gruntův ráčil
f 1284a
mlejn ten na sebe potáhnouti a jej skrze ouředníka svého
Balthasara Vogla u přítomnosti Jana Zemana polesného, též u
přítomnosti téhož Martina Jankho a Jiříka Ratiborského Janovi
Kvizínovi mlynáři prodati dáti, a to za tu nahoře vyměřenou a
od osob svrchu psaných prošacovanou summu těch 500 zlr.
Závdanku hned při odevzdávce mlejna má týž Kvizín do důchodův
složiti 50 zlr a ostatek vypláceti ročně počnouce při Vánocích
příštích letha 1660 po 30 zlr. Odevzdán jemu za volný a
svobodný. Rukojmě za opravu, placení a všechny povinnosti
panské Jan Mohler, Pavel Vachounů, Jan Vachounů a Jan
(nečitelné), všichni z městečka Velké S.R.S.a N.
NB. Co se dotejče vybejvajícího reštu, co by tak mimo těch
500 zlr ut s[upr]a Martin Jankho dopláceti jměl, totiž 156 zlr
28 ½ kr, to pozůstává při další resolutii J.H. M[ilos]ti.
Stalo se na zámku Strážnici letha již svrchu psaného.
f 1284b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Pivky Jan Kvizín položil za mlejn svůj slove
Na mezi do důchodův J.H.M. podle cedulky Johanesa Ignatiusa,
písaře důchodního, jednu bečku vína za rokh 1660, v penězích
20 zl. To víno jest dovezeno do lázně petrovské na slouk.
Letha Páně 1662 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za
purgkmistra Jana Hroše Jan Kvizín položil za mlejn svůj slove
Na mezi do důchodův J.H.M. podle cedulky Johanesa Ignatiusa,
písaře důchodního, téhož času 10 zl a za písaře důchodního
Johanesa Čopolovského tolikéž podle cedulky od něho danej
20 zl.
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f 1291a
130 Mlejn Václava Skejpala pod Omiznou

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 158 ten Václav mlynář vejš psaný koupil
jest mlejn vejš dotčený od Pavla Suchomele za summu 440 zl.
Na kderoužto summu závdanku téhož letha ut s[upr]a položil
50 zl a ostatek 390 zl náleží všecky Pavlovi Suchomelovi. Ty
má platiti od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 10 zl.
Rukojmě Toman Smolinský, Mikuláš Hošků, Pavel Kolář, Pavel
Krčmů, Jan Zdeňků, Mikel Ohuma, Petr Jana Hoškovýho z Velkej
Vrbky, Jíra Bobek, Jan Havranů a Jan Bártů SRSN.
Letha [15]94 položil závdanek Pavlovi Suchomelovi 30 zl.
Téhož letha [15]94 položil peněz purgkrechtních za mlejn
svůj Pavlovi Suchomelovi 20 zl. A ostatek pořadně platiti má
od letha [15]95 po 10 zl.
Letha Páně 1595 při Vánocích položil Václav Skejpal za
mlejn, které od něho Pavel Suchomele přijal 10 zl.
f 1291b
Letha 1596 v pátek před Proměnění Krista Pána Václav
Skejpal, mlynář napřed psaný, prodal mlejn svůj se vším k němu
příslušenstvím Jakubovi Mlynáři Myjavskému za summu 440 zl.
Závdanku Jakub Mlynář Václavovi Skejpalovi v roce pořad
zběhlém vyplniti má 20 zl a mimo ten závdanek položil Pavlovi
Suchomelovi roční peníze 10 zl.
Item týž Václav Skejpal sobě u téhož Jakuba Mlynáře byl
vymínil do s[vaté]ho Ducha nejprve příštího a mejta
vejmelního, co by se koli do toho času dostalo, o to mají se
společně děliti.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské
zejména tito: Jíra Karasů, Jíra Nezdenský, Tobiáš Oulehlů, Jan
Zoubek, Jíra Bobek, Martin Černý, Macek Čahrňových S.R.S.N.
Leta [15]97 položil Martin Mlynář Martinovi Suchomelovi za
grunt svůj a mlejn 10 zl.
Leta [15]98 Martin Mlynář položil za mlejn Pavlovi
Suchomelovi ročních peněz 10 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin
Mlynář za mlejn svůj Pavlovi Suchomelovi 10 zlů.
Leta 1600 za purgmistra Martina Šidlákového jakož náleželo
na mlejně ut s[upr]a Pavlovi Suchomelovi 290 zl, takové peníze
prodal obci velické za hotových 58 zl. A tak on na tom mlejně
nic nemá. Stalo se u přítomnosti obou stran v pátek po neděli
provodní.
Téhož letha ut s[upr]a položil Martin Mlynář za mlejn obci
velické 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin
Mlynář za mlejn obci velické 10 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin
Mlynář za mlejn obci velické 10 zl.
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f 1292a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin
Mlynář za mlejn obci velické 10 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Martin
Mlynář za mlejn obci velické 10 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Martin Mlynář
prodal mlejn svůj ut s[upr]a se vším k němu příslušenstvím
Martinovi Ondráškovi za summu 440 zl. Závdanku jemu dal 50 zl,
ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 10 zl. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmě Jan Oulehla, Jan Bohunský, Jíra
Polák, Mikuláš Hlavatý.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Ondrášků
za mlejn ut s[upr]a obci velické 10 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Martin
Ondrášků za mlejn obci velické 5 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Martin
Ondrášků za mlejn obci velické dvojích peněz za rok [1]609 a
[1]610 18 zl.
Ouřad velický i na místě vší obce odvedli na tomto mlejně
Janovi Mezníčkovi do Veselí za dluh svůj, což tu jemu vyšlé
spravedlnosti dlužni byli, summy 39 zl 7 gr 5 ½ den, kterouž
on každého roku od letha 1611 po 5 zl z toho mlejnu až do
vyjití vyplacení vyzdvihovati má.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Martin Ondrušů
za mlýn štvery peníze po 10 zl – 40 zl. Z toho přijala obec
velická 20 zl a Mezníček do Veselí přijal 20 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Ondrů
položil za mlejn peněz ročních za 2 leta 20 zl. Z toho dáno na
obec velickou 10 zl a Mezníkovi do Veselí vydáno také 10 zl.
f 1292b
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Ondrů
položil za mlejn peněz ročních 10 zl. Z toho vydáno Mezníkovi
do Veselí ostatních 4 zl 7 gr 5 ½ den a na obec velickou 5 zl
22 gr 1 ½ den.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Ondrů položil
za mlejn obci velické 5 zl.
Letha 1628 za purgmistra Pavla Radějovského Martin Ondrů
položil za mlejn peněz ročních obci velické 7 zl.
Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře Martin Ondrů
položil za mlejn peněz ročních k obci velické 5 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Martin Ondrů
položil za mlejn k obci velické 5 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Martin Ondrů
položil za mlejn k obci velické 4 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikoláša Švajskýho Martin Ondrů
položil za mlejn k obci velické, kteréž za ouřadem zůstávají
2 zl.
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Letha 1637 za purgmistra Jíry Čejky Martin Ondrů položil za
mlejn k obci velicské za leta vyšlá 8 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Jíry Čejky Martin Ondrů položil za
mlejn k obci velicské 2 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Martin
Ondrů za mlejn k obci velicskej 4 zl.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Martin Ondrů
položil za mlejn k obci velické 3 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Martin Ondra
položil za mlejn k obci velické 2 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera Martin Ondrů
položil za mlejn na kostel velický 2 zl.
f 1293a
Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře Martin Ondrů
prodal mlejn nadepsaný se vším k němu příslušenstvím Janovi
Halíkovi za summu 440 zl. Závdanku jemu dal 50 zl, ostatek
platiti má od letha ut supra po 10 zl. Odevzdán za volný a
svobodný. Rukojmě Thomáš Koplo a Šimek Záleský S.R.S.a N.R.
Letha a za purgkmistra ut supra po zemřití Jana Halíka
manželka pozůstalá Barbora týž mlejn zase odprodala se vším
k němu příslušenstvím Martinovi Tesákovi za summu 440 zl.
Závdanku jí dal 50 zl a poněvadž Jan Halík ten mlejn pustý
koupil a při něm půdy nové, kola, kameny, truhly, koše a jiné
věci k mletí potřebné vzdělal, za takové dílo má výš jmenovaný
Martin vdově pozůstalé Barboře složiti v jednom roce pořad
zběhlém 51 zl 12 gr 6 den. Totiž hned jí dal hotových 22 zl
8 gr 4 den a při svatým Janě Křtiteli leta 1651 má položiti
14 zl 17 gr 1 den a ostatní termín o Hromnicích roku 1652
14 zl 17 gr 1 den, ostatní pak summy platiti má každoročně po
10 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kamenický,
Matěj Mlynář z Javorníka, Jan Menšík a Martin Ondrů SRSaN.
Na tom mlejně náleží peníze těmto:
Přední peníze obci velickej 106 zl.
Václavovi Skýpalovi 60 zl.
Jakubovi a Martinovi Mlynáři 60 zl.
A poslední peníze Martinovi Ondrovému jinak Doubravovi
164 zl.
Letha Páně 1652 za purgkmistra Jana Molera Martin Tesák
položil na těch 14 zlm 17 gr 1 den, které položiti měl o
s[vatém] Janě Křtiteli roku 1651, 8 zlm 7 gr 1 den. Ty přijala
Barbora, manželka Jana Halíka.
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f 1293b
Letha Páně 1652 dne 11. Maii za purgkmistra Martina Drahoše
Martin Tesák prodal tento mlejn se vším k tomu od starodávna
příslušenstvím takto: Martinovi Kovářovi tři díly a Martinovi
Maňákovi čtvrtý díl za summu 491 zlm. Závdanku na tu summu dal
Martin Kovář i s tím, co mu přišlo nápadu 125 zlm a Martin
Maňák 81 zlm. Z toho do důchodův na níže psaný dluh již vzato
4 zlm 25 gr 5 den a Martinovi Tesákovi 80 zlm 25 gr 5 den, co
hotových položili, ostatek summy mají podle dílův držení
proportionalites, společně pak po 10 zlm dopláceti. Odevzdán
za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M.
Martin Mlynářů, fojt z Javorníka a Jan Vojtek z Hrubé Vrbky
S.R.S.a N.R.
Ta ostatní summy po závdanku těmto náležeti bude:
Přední peníze vdově Halíkové 20 zlm 17 gr 1 den.
Městečku a obci Velké 100 zlm.
Do důchodův J.H.M. 30 zlm, na to již vzato do důchodův ut
supra 4 zlm 25 gr 5 den.
Letha Páně 1654 dne 13. Junii za fojta Jíry Švachového
Martin Tesák prodal jest napřed psaný mlejn Jurovi Petruchovi
za summu 440 zlm bez závdanku, kterýžto Jíra Petrucha majíc
grunt svůj za horami, takový týž Martinovi Tesákovi v 90 zlm
za jeho nápad, který na tom mlejně měl, dal. A tak
f 1294a
on Martin Tesák na nic více se natahovati na tom mlejně nemá.
Ostatek pak komu náležeti bude platiti má rok po roce až do
vyplnění summy té ut supra za 10 zl mor[avských]. Odevzdán za
volný a svobodný. Rukojmí za placení mlejnu, též odbejvání
povinností panských a obecních Jíra Švacha a Kamenicský
S.R.S.a N.
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla Jíra
Petrucha položil za mlejn svůj za rokh 1655 peněz ročních
7 zl. Takové peníze přijala Barbora, vdova pozůstalá po
neboštíkovi Janovi Halíčkovi, na dluh svůj povinný a ještě
dobírati má 13 zl 17 gr 1 den.

______________________________________________________________
Kniha purkrechtní Velké nad Veličkou, Moravský zemský archiv
v Brně, fond C 17, inv. č. 368.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, říjen 2007.
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L e t h a

P á n ě

1 5 9 4

při spravování nových rejster sirotčích
v městečku Velikej
vyhledány jsou spravedlnosti sirotčí,
co kde kderým sirot[kům] a na
čem spravedlnosti jejich náleží,
kteráž aby snadně vyhledána býti mohla,
kde se kderých sirotků hledati má,
tímto restrum se spraviti moci budeš.
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Bartoně Silných ................................
Matěje Plevy ...................................
Martina Morúsa .................................
Jana Gregorového ...............................
Jíry Rašky .....................................
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f 1a
1 Nápadníci nebožtíka Pavla Bulatého
Jest jich patero: Jan, Martin, Kateřina, Lida, Anna a Kuna
mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich mimo
prvnější vyzdvižení od práva jednomu každému ještě toto:
Item Janovi náleží 7 R 2 ½ gr.
Item Martinovi náleží i s tím, což na gruntě, na kteréž
jest, po ne[božtíku] otci svém byvši vyplatil 25 R 10 gr.
Item Kateřině náleží 4 R 25 gr.
Item Lidě 7 R 10 gr.
Item Kuně, mateři těch nápadníkuov, též ještě náleží 1 R
10 gr.
Summa všeho, což těm výš psaným nápadníkům
se ještě k doplnění dílů jejich dodati má, učiní 45 R 27 ½ gr.
f 1b
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Matěje Hájka 14 R 15 gr. Ty se jim pokládati
mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kderýž Vávra
Barvíř drží 27 R 20 gr. Ty se jim též od letha [15]94 při
Vánocích pokládati mají po 3 R, aneb jakž hora za právo toho
má.
A při právě jim hotových býti má 3 R 22 ½ gr.
Letha [15]94 přijato od Matěje Hájka za grunth peněz
purgkrechtních 3 R.
Z vinohradu pro neúrodu se neplatí.
Od vkladu do rejster dáno Václavovi Letovskýmu 9 gr a
ostatek vydáno nápadníkům napřed psaným.
Letha [15]95 přijato z gruntu Matěje Hájka 3 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R.
A Lidě též dáno na díl její 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Matěje Hájka 3 R.
Z toho dáno Lidě na díl její 1 ½ R.
Kateřině též dáno na díl 1 ½ R. Ta Kateřina již díl svůj
dobrala.
Letha [15]97 přijato z gruntu Matěje Hájka 3 R.
Letha [15]97 Lidě dáno na díl její 1 ½ R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Matěje Hájka za grunt 3 R.
Z toho dáno Lidě na díl její 1 ½ R.
Kateřině dáno z hotových peněz 1 R 10 gr. A tak ona díl
svůj zouplna vyzdvihla.
f 2a
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka vydáno Janovi na
díl jeho 1 R.
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Sečtení toho statku leta 1603:
Janovi zuostává se dílu jeho dodati 6 R 7 ½ gr.
Lidě též 3 R 10 gr.
Kuně mateři 1 R 10 gr.
Summa 10 R 27 ½ gr.
Ta spravedlnost náleží na vinohradě Jíry Hašaše v Dolní
hoře, pokládati má podli ourody od leta 1604 po 3 R.
NB. Jan, Lida a Kuna zemřeli a spravedlnost jejich připadla
na Kateřinu sestru jejich, kteréž náleželo, jakž nahoře psáno.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala položil Jíra
Hašaša za vinohrad ut s[upr]a 2 R. Přijala je Kateřina
z Vrbky.
A jakož ještě Jíra Hašaše zuostával doplatiti 9 R, za ty
peníze udělal valný vůz Kateřině svrchu psané.
A tak vinohrad ten doplatil.
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f 3a
2 Sirotek nebožtíka Martina Radového
Jest jeden Kateřina a Zuzanna mateř její druhá. Ta Kateřina
jest malá a při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim oběma spolu spravedlnosti:
Na podsedku Matěje Hájka 25 R 15 gr.
Dělíc tu summu na dva díly, dostane se na jeden díl po 12 R
22 ½ gr.
Na to ještě nic vyšlého nejni, však jakž ta spravedlnost
jíti má, zápis kněh purkrechtních šíře v sobě obsahuje.
Více tejž Kateřině výš psanej náleží kráva jedna a šatů
jedno lože, to při Tomkovi otčímovi jejím zůstává, a když toho
potřebovati bude, tehdy jest povinen takovou krávu a z lože
šatů jí vydati.
Těm s[irotkům] ještě ta spravedlnost nejde.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Matěje Hájka za grunt 3 R.
Z toho Zuzaně dáno na díl její 1 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od
Doroty Hájkové za grunt 3 R.
Ty sou vydány Zuzaně, mateři těch s[irotků], na díl její.
f 3b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Kateřiny Zajkové za grunt 1 R 15 gr.
Zuzaně mateři dáno na díl její 22 ½ gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Adama
Zimova za grunt 1 R 15 gr.
Zuzaně dáno na díl její 1 R, zuostává se jí dodati ještě
6 R 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Adama
Zimového za grunt 3 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R 15 gr.
Jakož náleželo Janovi Oulehlovi po Matoušovi bratru jeho,
kterýž Zuzanu za manželku měl, nápadu na gruntě Jana Rabáčka
[náleželo], totiž 10 R 15 gr, ty jest Jan Oulehla prodal
Janovi Rabáčkovi za 6 měřic ovsa. A tak tu nic nemá.
Tento statek má své místo.
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3 Sirotci ne[božtíka] Matěje Mitáčka

f 4a

Jest jich trý: Jan, Mikuláš, Kateřina a Kače macocha jejich
štvrtá.
Jan ten jest ženatý, Mikuláš při témž Janovi s vůlí Jeho
[Mil]osti Páně zůstává, Kače ta jsouce malá v ochraně při
mateři se zanechává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jakuba Fulneckého,
tak jakž zápis kněh purkrechtních ukazuje 22 R. Ta
spravedlnost jim jíti má od letha [15]94 při Vánocích po 1 R.
Na kterúžto summu ještě jim nic do letha vejš psaného
vyšlého nejni.
Týž těm sirot[kům] náleží na gruntě Jíry Holenkového podle
zápisu kněh nových purkrechtních 17 R. Ty jim takto jíti mají:
letha 1609 4 R a od letha 1610 pořadně po 3 R.
Více jim náleží na gruntě Matouše Fulneckého 28 R. Ty se
jim od letha [15]94 při Vánocích po 2 R pokládati mají.
f 4b
Více na gruntě 44 na Závodí Jana Mitáčkového bratra jeho
50 R. Ty se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po
1 R.
Více jim náleží za vobilí, krávu a svini jednu prodanou
12 R.
Více jim náleží na půl achteli vinohradě v Dolní hoře,
kterýž drží Macek Černých 30 R.
Summa všeho, což těm sirotkuom náleží, učiní 159 R.
Dělíce tu summu na čtyri díly, dostane se každému po 39 R
22 ½ gr.
Na to jest jim ku právu položeno z vinohradu 2 R. A ostatek
se s téhož vinohradu od letha [15]94 při Vánocích pokládati má
po 3 R.
Více ku právu položeno za obilí, krávu a svini 12 R.
Vydání s tej hotovej summy:
Kateřině, macoše těch sirot[ků], dáno což obilí, krávu a
svini přijala 12 R.
A 2 R při právě zůstávají.
f 5a
Letha [15]94 přijato od Jakuba Fulneckého za podsedek do
truhlice sirotčí 1 R.
Téhož letha [15]94 přijato od Gregora Jičínského za grunth,
na kterýmž Matěj Fulnecký byl 2 R.
Jakož jest měl Matěj Černý za vinohrad svůj napřed položený
30 R po rocích vyplatiti, takové peníze jest sobě na díl
Kateřiny manželky své srazil. A tak za ten vinohrad nic
povinen není.
Od vkladu do těchto rejstr dáno Václavovi Letovskému 26 gr.
Kateřině mateři dáno na díl její 2 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jakuba Fulneckýho 1 R.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Jana Mitáčkova 1 R.
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Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Mitáčka 1 R.
Dáno Kateřině Mitáčkové na díl její 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Ševčíkova 1 R.
Teho letha přijato od Jana Mitáčka za grunt 1 R.
Ten 1 R dán Kateřině Mitáčkovej na díl její.
Za dluh ne[božtíka] otce těch s[irotků] dáno 3 R, kteréž
přijal Jan Sládků, zuostává se jemu ještě 4 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Ševčíka 1 R.
Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Více přijato z gruntu Jana Mitáčka 1 R.
Ten jest vydán Janovi Sládkový[mu] za dluh n[ebožtíka] otce
jejich.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt
3 R.
Též přijato z gruntu Jana Mitáčka na Závodí 1 R.
Z toho dáno Janovi Sládkovýmu za dluh n[ebožtíka] otce
jejich ostatních peněz toho dluhu 3 R.
Kateřině mateři dáno 15 gr.
Janovi též dáno 15 gr.
f 5b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od
Jana Kuchyňky za grunt 3 R.
Z toho vzal Jan na díl svůj 1 R 15 gr.
A Kateřina macocha jejich do Souchova 1 R 15 gr.
Z gruntu Jana Mitáčka přijato purkrechtní 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Kuchyňky za grunt 2 R.
Z toho dáno Janovi 1 R a Kateřině macoše 1 R.
Od Jana Mitáčka za grunt přijato 15 gr.
Mikulášovi dáno na díl jeho na šaty 1 R 15 gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Kuchyňky za grunt 1 R 15 gr.
Z toho dáno Janovi 22 ½ gr a Kateřině macoše 22 ½ gr.
Od Jana Mitáčka za grunt přijato 1 R.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od
Mikuláše Pecna za grunt 3 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho ty 3 R.
Od Jana Mitáčka za g[runt] přijato 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše Pecna za grunt 1 R.
Přijal jej Jan na díl svůj.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla
Kociána za grunt 2 R.
Přijal je Jan na díl svůj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla
Kociána za grunt 2 R.
Přijal je Jan na díl svůj.
Od Jana Mitáčka přijato za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.
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4 Sirotci ne[božtíka] Vaňka Ďatlového

f 8a

Jest jich trý: Eliáš, Martin, Jan, ti při Matějovi Kozubovi
otčímu svém a mateři zůstávají, a Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matěje Kozuba
očíma jejich, tak jak zápis knih purkrechtních v sobě šíře
obsahuje, na každý díl po 23 R 2 ½ gr, totiž summy 92 R 10 gr.
Ta spravedlnost jim jíti má takto: letha [15]94 při
Vánocích 3 R 10 gr a od letha [15]95 při témž čase pořadně po
4 R.
Na to jim ještě nic vyšlého nejni, neb se dluhové po
ne[božtíku] otci jejich platili.
O jiné spravedlnosti jejich žádné se neví.
Letha [15]94 přijato od Matěje Kozuba za grunth peněz
purgkrechtní[ch] 3 R 10 gr.
Z toho dáno za dluh Janošovi Tvrdoňovi 10 gr.
A do truhlice vloženo 3 R.
Více dáno za dluh nebožt[íka] otce těch sirotkuov Mezní
mlynářce 15 gr.
Od vkladu do rejstr dáno Václavovi Letovskému 25 gr.
Letha [15]95 přijato z gruntu Matěje Kozuba 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Matěje Kozuba 4 R.
Dáno Zuzaně mateři na díl její 3 R.
Letha [15]97 přijato od Tomáše Kujového za grunth 4 R.
f 8b
Letha [15]97 dáno mateři těch sirotků 2 ½ R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Tomáše Kujového 4 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Macka
Zámečníka za grunt 4 R.
Ty sou vydány Zuzaně mateři na díl její.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Macka
Zámečníka za grunt 4 R.
Zuzaně mateři dáno na díl její hotových 6 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Macka
Zámečníka 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Martina Humpoleckýho za g[runt] 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Humpoleckýho za grunt 4 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Ondry
Byčanského za g[runt] 4 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky Eliáš a Jan pustili
na podsedku Martina Zálešáka, že pustý byl a žádný jeho ujíti
nechtěl, každý z dílu svého po 8 R, totiž 16 R.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou
spravedlnost na dluhu zůstávající 7 R 17 ½ gr.
Ty sou dány obilím Eliášovi.
Leta Páně 1617 za purgmistra Jana Baňaře od Martina
Zálešáka za grunt dvojích peněz přijato 4 R.
Dáno z nich Janovi 2 R a Eliášovi též dáno 2 R.
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5 Sirotek ne[božtíka] Vaňka Drozdkova

f 9a

Jest jedna Kateřina.
Táž Kateřina své vůle užívá, k rejstrům se podle jiných
nestaví, spravedlnost její na Jeho [Mil]ost Pána připadla.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě Mikoláše
Lazebníkového 55 R 18 gr. Ta spravedlnost jakž jí jíti má,
knihami purkrechtními novými se spravíš.
A mimo to náleží jí vyšlejch peněz, kteréž při právě
zůstávají 10 R 20 gr.
Letha [15]94 přijato z gruntu Mikoláše Lazebníka peněz
purgkrech[tních] do truhlice 2 R.
Od vkladu do těchto rejstr dáno Václavovi Letovskému 2 gr
6 ½ den.
Jakož jest Kateřině napřed psané spravedlnosti náleželo
66 R 8 gr, taková spravedlnost, poněvadž ona své vůle užívá a
k rejstrům se nestaví, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž
jest Jeho Mi[l]osti odvedeno 10 R 20 gr a ostatek, to jest
55 R 18 gr, se odvozují k vyzdvižení sirotkům nebošt[íka]
Matěje Vodného.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Lazebníkového peněz
purgkrecht[ních] 1 R 15 gr.
Ty sou vydány s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Lazebníka 1 R.
Odevedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Vodného.
f 9b
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Lazebníkového 2 R.
Odvedeno po zběhlé Kateřině, napřed psaném sirotku,
sirotkům n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Lazebníka za grunt 2 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt
od Mikuláše Lazebníka 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Lazebníka za grunt 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Mikuláše Lazebníka za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Lazebníka za grunt 1 R.
Do statku Matěje Vodného podli odvodu po Kateřině s[irotku]
zběhlém hotových odvedeno 29 R 22 gr 4 den.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Mikuláše Lazebníka 2 R.
Ty jsou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného po
s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Mikuláše Lazebníka za grunt 2 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Vodného podle
odvodu.
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Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše Lazebníka za grunt 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Vodného podle
odvodu.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Mikuláše Lazebníka za grunt 2 R.
Ty jsou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Lazebníka za grunt 2 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Vodného podle
odvodu.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Lazebníkova za grunt trojích peněz 5 R.
Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Vodného.
f 10a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše
Lazebníka přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou odvedené do statku n[ebožtíka] Matěje Vodného.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše
Lazebníka za grunt za 2 leta 4 R.
Ty sou odvedené do statku n[ebožtíka] Matěje Vodného.
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f 11a
6 Sirotci nebožt[íka] Jíry Šidlákova
Jest jich trý: Jan, Václav, Mikuláš, ti jsou při strejcích
svých v ochraně.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Martina Žádalova
podle zápisu knih purkrechtních nových 47 R.
A mimo to má bejti hotových při právě s téhož gruntu
vyšlých 3 R.
Týž těm sirot[kům] náleží na gruntě Pavla Šidlákova podle
rejster nových purkrechtních po ne[božtíku] Jírovi otci
jejich, tak jakž týž zápis v sobě šíře obsahuje 47 R 6 gr. Ta
spravedlnost jim jíti má od letha [15]94 při Vánocích po 1 R
15 gr.
Více těm sirot[kům] náleží hotových do letha [15]93
z gruntu Mikuláše Hoškového na Závodí mimo to, což jest za
dluh ne[božtíka] otce těch sirot[ků], též čeledi za službu a
od chování sirot[ků] vydáno ještě 23 R 28 gr. Ty při právě
zůstávají.
A zvláště na gruntě Mikuláše Hoškové[ho] od letha 1594
dopláceti se má při Vánocích po 6 R – 138 R.
f 11b
Summa toho všeho, což těm sirotkům
i z hotovými náleží, učiní 259 R 4 gr.
Dělíc tu summu na ty tři díly, přijde na každý díl po 86 R
11 gr 2 den.
Na to jest, tak jakž napřed dotčeno, vyšlejch 26 R 28 gr.
A mimo to náleží jim podle rejster horenských v listu 102
na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Jan Polák drží 62 R 27 gr.
Ty se jim od letha [15]91 při Vánocích pokládati mají po 3 R.
Dělíce těch 62 R 27 gr na ty tři díly, přijde na jednoho
každého po 20 R 29 gr.
Letha [15]94 přijato z gruntu Pavla Šidlákovýho peněz
purgkrechtních do truhlice 1 R 15 gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Mikoláše Hoškovýho za grunth
peněz purgkrecht[ních] do truhlice 6 R.
Od vkladu do rejstr dáno písaři 25 gr 3 ½ den.
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost
jejich 12 R 10 gr, kteréž náležely sirotku nebožštíka Vaňka
Zdeňka Kateřině. Ty jak jim jíti mají, při tychž sirotcích
Zdeňkových o tom položeno najdeš.
f 12a
Letha [15]95 přijato od Pavla Šidlákového z gruntu 2 R.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Hoškového 6 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Šidlákového 6 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Šidlákového 2 R.
Téhož letha přijato z gruntu Mikoláše Šidláka 6 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Mikuláše Šidláka 2 R.
Též přijato od Mikuláše Hloška za grunt 6 R.
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Též přijato od Mikuláše Švihuta na místě Jana Poláka za
vinohrad 2 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu
Mikuláše Šidlákova 2 R.
Též přijato od Mikuláše Hložka za g[runt] 6 R.
Též přijato od Mikuláše Švihuta za vinohrad 2 R.
Letha 1600 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato z gruntu
Mikuláše Šidlákova 2 R.
Od Mikuláše Hoška za grunt přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka podli odvodu po
s[irotcích] zběhlých přijato 2 R.
Od Mikuláše Švihuta přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato z gruntu
Mikuláše Šidláka 2 R.
Od Mikuláše Hoškového za grunt 3 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Šidlákova za g[runt] 1 R.
Adamovi Bošáckýmu z poručení p[ana] Jana Skřičkovského,
ouředníka na Strážnici, půjčeno těchto s[irotků] z truhlice
peněz hotových, jakž zápis jeho ukazuje 10 R. Oplatiti má o
posudku letha 1603 bez výmluvy.
Od Mikuláše Hoškového přijato za grunt 2 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od něho
z grunthu jeho 2 R.
Od Mikuláše Hoškového za grunt přijato 3 R.
Od Adama Bošáckého na půjčku ut s[upr]a přijato 5 R.
f 12b
Od Mikuláše Švihuta za vinohrad přijato 1 R.
Václavovi dáno na hospodářství dílu jemu po dětkovi
náležitého peněz hotových 20 R 29 gr. A tak díl svůj zouplna
vyzdvihl po dědkovi.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato z gruntu
Mikuláše šidláka 2 R.
Od Adama Bošáckého oplacených přijato ost[atek] 5 R.
Od Mikuláše Hoškového za g[runt] přijato 6 R.
Od Mikuláše Janíčkova na místě Švihuta za v[inohrad] 1 ½ R.
Václavovi dáno na díl jeho otcovský 10 R.
Letha 1605 za purgmistra Martina Šidláka z poručení J.M.
pánů poručníků vypůjčeno těchto si[rotků] peněz hotových na
zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří 26 R. Takové peníze
zase mají oplaceny bejti z důchodův, když jich potřebovati
budou.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z gruntu
Mikuláše Šidláka 15 gr.
Ty jsou dány do statku Martina Šidlákova. Nejsou dány,
zuostávají v truhlici.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka podle odvodu přijato 1 R.
Od Eliáše Mirošovského na místě Mikuláše Hoškového
z gruntu přijato 3 R.
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Dáno z dílu Václavového Pavlovi Tomášovému, co položil za
něj za grunt jeho 3 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato z gruntu
Mikuláše Šidláka 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka podle odvodu přijato 1 R.
Od Eliáše Mirošovského přijato za g[runt] 6 R.
Ty jsou vydány Václavovi na díl jeho.
Více dáno Václavovi na díl jeho 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu
Mikuláše Šidlákova 1 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka přijato 27 gr 3 den.
Přijal je Václav na díl svůj.
Od Eliáše Mirošovského přijato za grunt 3 R.
Přijal je Václav na díl svůj.
f 13a
NB. Jakož Mikulášovi a Janovi náleželo každému dílu jeho po
107 R 10 gr 2 den, summy 214 R 20 gr 4 den, ta spravedlnost
jakožto po sirotcích zběhlejch k ruce Jeho [Mil]osti Páně jest
obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ostí
Pánem vyšlé spravedlnosti bylo 71 R 8 ½ gr, ostatek k ruce
panské jíti má po letech. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu
Mikuláše Šidláka 2 R 20 gr.
Ty přijal Václav na díl svůj.
Od Eliáše Mirošovského za grunt přijato 9 R.
Z toho dáno Václavovi 3 R a k ruce J.M. Páně po s[irotcích]
zběhlých přijato 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka podli odvodu přijato 1 R.
Ten jest k ruce panské přijat.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Šidláka za
grunt přijato 1 R 10 gr.
Od Eliáše Mirošovského za grunt přijato 6 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 R a k ruce Jeho
[Mil]osti Páně vzato 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Eliáše
Mirošovského přijato za grunt dvojích peněz 12 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 4 R a k ruce Jeho
[Mil]osti Páně vzato 8 R.
Od Mikuláše Šidláka za grunt na Závodí přijato 3 R.
Ty sou vydány Václavovi, Mikulášovi a Kateřině, každému po
1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Šidláka za gr[unt] 1 R.
Ten jest vydán Václavovi na díl jeho.
Od Eliáše Mirošovského za grunt přijato 6 R.
Vydány Mikolášovi 2 R, Václavovi 2 R.
K ruce JM Páně po Janovi obráceno 2 R.
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f 15a
7 Margitě, nápadnici po nebo[žtíku] Janovi Brkalovi zůstalé,
kteráž je ve Lhotě Vostrovský vdaná.
Vyhledalo se jí spravedlnosti z hotovej summy, z dluhuov
vyupomínaných, z dobytkuov a jiných věcí prodaných a summou
s toho ze všeho, kde se jim co vyhledati mohlo, i po sirotcích
dvou zemřelých, totiž po Jírovi a Václavovi, mimo to, což jest
jí prve 178 R 4 gr 1 ½ den do letha 1593 vydáno, ještě což se
jí toho dílu jejího doplniti má 58 R 4 gr.
Ta summa se jí takto na těchto níže psaných věcech najíti
má:
Item na gruntě Gabriele Lackového 17 R 15 gr. Na to jest
letha [15]93 při Vánocích zadržel 10 R a ostatek se jí
dopláceti má letha [15]94 při Vánocích 7 R 15 gr.
Letha [15]94 položeno tejž Markétě zadrželých peněz za vejš
psané letho [15]93 10 R, ty jest od práva vyzdvihla.
Týž na vinohradě, který Halíkovi synové drží, zůstává jí
ještě doplniti 1 R 22 ½ gr.
Týž zůstává za Kateřinou, sestrou tejž Markéty, převzatých
2 R 20 gr 4 ½ den.
A při právě hotových býti má 36 R 5 gr 6 den.
f 15b
Ty dva zlatý dvadceti groše půl pata peníze, kteréž
Kateřina vejš psaná z dílu Markéty sestry svej přebrala, to jí
Markéta sestra její u přítomnosti purgkmistra a starších
odpustila.
Z těch 36 R 5 gr 6 den napřed psaných, kteréž při právě
hotové býti mají, zůstává za Jírou Rabáčkem za štvero ovec 2 R
7 gr.
A za Vaškem Havranovým za trý prasat 1 R.
Letha [15]94 přijato za grunth od Šťastného Lužných 7 R
15 gr.
Ty jsou dány Margetě, nápadnici svrchu psané.
Letha [15]95 dáno Margetě n[ebožtíka] Jana Brkala z vyšlé
spravedlnosti 5 R.
Letha [15]96 dáno Margetě na díl její z vyšlé
sp[avedlnosti] 6 R.
Letha [15]97 dáno Margetě na díl její 5 R.
Letha [15]98 dáno Markytě na díl její 6 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševcového vydáno Markytě
na díl její z vyšlé spravedlnosti 12 R 22 gr.
Zůstává se jí ještě dodati 3 R 7 gr.
Více dodáno jí z míšených peněz sirotčích ty 3 R 7 gr.
A tak táž Markyta svou spravedlnost zouplna a docela
vyzdvihla.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
Adama Markového podli odvodu po s[irotku] zběhlém 13 R 5 gr.
Ty sou dány do míšených peněz sirotčích, neb jest Markyta
svrchu psaná z těch peněz vybytá.
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f 17a
8 Sirotci ne[božtíka] Ondry Nejedlejch
Jest jich dvé: Mikuláš, Jan a Kateřina mateř jejich třetí.
Mikuláš a Jan ti jsou malí a při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikuláše
Šidlákového podle zápisu kněh nových purkrechtních 53 R 10 gr.
A mimo to hotových závdanku 3 R.
Z toho co se za dluhy vydalo, má se ukázati.
A ostatek mimo ten závdanek těm sirot[kům] výš psaný summa
ut s[upr]a jíti má takto: letha 1597 při Vánocích 2 R a od
letha [15]98 při témž časi pořadně, dokudž Mandalena, manželka
po nebožt[íku] Patrovi Nejedlém zůstalá, 29 R 26 gr což jí na
tom gruntě náleží, nevyzdvihne, po 2 R půjde. A po vybrání
summy její na ty sirot[ky] po 5 R vycházeti bude od letha
1602.
Více těm sirot[kům] náleží pětítka vína, kteráž Mikulášovi
očímovi jejich prodána jest 13 R.
Více těmto sirot[kům] náleží spolu z mateří jejich na
gruntě 71 Martina Škromacha a vinohradě Mikuláše Šidlákového
otčíma jejich 58 R 9 gr 1 den.
f 17b
Pars všeho, což těm sirot[kům] i s mateří náleží,
učiní 127 R 19 gr 1 den.
Na to jest položeno za víno 13 R.
Z toho se tito dluhové splatiti mají podle sečtení 13 R. Ty
jsou se za to víno přijaté, všecky ty peníze vydali.
A tak těm sirot[kům] zůstává po zaplacení dluhů 114 R
19 gr 1 den.
Půjde na každej díl po 38 R 6 gr 2 ½ den.
Více mimo napřed psanou náleží těm sirotkům s mateří
jeji[ch] na vinohradě Jana a Jíry Válkových 6 R. Ty se jim od
letha [15]94 po 2 R pokládati mají.
Letha [15]94 přijato za týž vinohrad od napřed psaných osob
do truhlice 2 R.
Též přijato od Martina Škromacha za tenž rok 2 R.
Z toho vydáno Kateřině mateři na díl její 2 R.
Ostatek na sirotky v truhlici zůstává.
Od vkladu do rejstr dáno Václavovi písaři 4 gr 4 den.
Dáno Kateřině, mateři těch sirotků 1 R 25 gr 3 den.
Letha [15]97 přijato z gruntu aneb statku n[ebožtíka] Remše
4 R.
Ty jsou vydány Kateřině těch sirotků na díl její.
Letha [15]98 přijato z statku n[ebožtíka] Remše Tichého
5 R.
Z toho dáno Kateřině mateři na její díl 2 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z statku
n[ebožtíka] Remše Tichého 2 R.
Kateřině, mateři těch s[irotků], dáno na díl její 2 R.
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f 18a
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
Remše Tichého 2 R.
Ty jsou vydány Kateřině mateři na díl její.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Bule za grunt prvních peněz 2 R 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Bule za grunt 5 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Martina
Bule za grunt 5 R.
Od Jana a Jíry, synů Valkových za vinohrad 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry
Žilky na místě Martina Bule za g[runt] 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry
Žilky za grunt 3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od něho za
grunt 4 R.
NB. Jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho 40 R 26 gr 2 ½ den,
ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce Jeho [Mil]osti
Páně obrácena. Z níž jest vyšlé spravedlnosti, což na dluhu za
Jeho [Mil]ost Pánem bylo, poraženo 27 R 15 gr, ostatek k ruce
panské po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1611 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Jíry
Žilky za grunt 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava
Kaše za grunt 6 R.
Přijaty jsou k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Kaše
přijato za grunt peněz ročních 3 R.
Ty 3 R jsou Mikulášovi sirotku zběhlýmu z milosti dány na
živnost.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Kaše
za grunt přijato peněz ročních za 2 leta 4 R.
Ty jsou vydány z milosti Mikulášovi sirotku.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Václava
Kaše za gr[unt] 2 R.
Ty sou přijaté k ruce JM Páně.
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9 Sirotci ne[božtíka] Jíry Sučanského

f 20a

Jest jich trý: Jíra, Mikuláš, Anna a Dorotha mateř jejich
šestá.
Anna ta jest v městečku Velkej vdaná, Jíra a Mikuláš spolu
s mateří jsouce ženatí na gruntě zůstávají.
Ten grunt i z jiným ze vším hospodářstvím, s vinohradem má
se pošacovati a pošacujíce na štyri díly položiti a potom do
těchto rejster, co komu náležeti bude, vepsati.
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10 Sirotci nebožtíka Jiříka Baňaře

f 21a

Jest jich pět: Kateřina, Alžběta, Matouš, Markéta, Dorota a
Anka macocha jejich šestá.
Běta ta jest [v] Velikej vdaná a spravedlnost svou všecku
vyzdvihla.
Anka macocha ta též podíl po manželu svém všecken, totiž
40 R 2 ½ gr, vyzdvihla. Kromě co jí předkem na Petrovi
Hoškovém 14 R podle kšaftu náleželo, ty jest jsouc její
vlastní témuž Hoškovi prodala. A vinohrad v hoře Slavkovskej
na Lipovsku, který jí podle kšaftu k doplacení jejímu odveden,
ten mimo sirotky k ruce své přijala.
A tak mezi těmito vejš psanými sirotky ona žádné
spravedlnosti více nemá.
A mimo tu Bětu a macochu její náleží ještě Kateřině,
Dorotě, Martě, Matoušovi toto:
Item Kateřině, kderáž již jest vdaná, mimo prvních dvaceti
sedm zlatých půl vosmnácta groše, které jsou jí po letech
vydány, má se jí dílu jejího doplniti 12 R 25 gr.
Item Dorotě též dílu jejího má se vyplniti 39 R 22 ½ gr.
f 21b
Item Martě též se jí má dílu jejího vydati 39 R 22 ½ gr.
Item Mathoušovi kromě těch 5 R 24 gr, které jemu od
n[ebožtíka] Jíry Školnýho i na jiné potřeby vydané, má se
dodati dílu jeho po letech 34 R 8 gr 3 ½ den.
Ten Mathouš, Dorotha a Marta bez proměnění stavu svého
zůstávají.
Summa toho, což jim, tak jakž napřed poznamenáno,
po letech se ještě dodati má, učiní 126 R 18 gr 3 ½ den.
Ta spravedlnost se těm štyrem osobám napřed psaným na
těchto níže psaných osobách najíti má:
Item na vinohradě Pavla Větrového 5 R 22 ½ gr.
Item na vinohradě druhém Pavla Ličky Macigalového též se
dopláceti má 23 R.
Item z gruntu Jana Košťála podle zápisu nových kněh
purkrechtních 87 R 15 gr.
Item z vinohradu Jana a Jíry synův, Valkových též se
doplatiti má 10 R 15 gr.
Ta spravedlnost z těch vinohraduov a z gruntu jíti má od
letha [15]94 při Vánocích takto:
Item z gruntu Jana Košťála od letha [15]93 při Vánocích po
7 R.
f 22a
Item z vinohradu Pavla Větrového od letha [15]94 při
Vánocích po 1 R.
Od Jana Ličky z vinohradu, který drží Eliáš Radijovský, od
letha [45]94 při Vánocích po 2 R.
A z vinohradu Valkových synuov kdy jim těch 10 R 15 gr jíti
má, spraví se rejstry horenskými v listu 182, až jiní
nápadníci svou summu vyberou.
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Letha [15]94 přijato od Jana Košťála za grunth 2 R.
Z toho dáno Mathoušovi na díl jeho od učení školního
22 ½ gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Pavla Větrového z vinohradu
1 R.
Z jinejch vinohradů jim se neklade pro neúrodu.
Od vkladu do rejstr dáno Václavovi písaři 11 gr 1 den.
Letha Páně 1595 přijato od Jana Košťála za grunth 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Košťála 2 R.
Martě dáno na díl její, kteréž Čucháček k sobě přijal 3 R
20 gr.
Letha [15]97 položil Macek Adamů za grunth 3 R.
Dáno Martě z toho na díl její 1 ½ R.
Letha [15]98 položil Macek Adamů za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Mlynářového na místě Pavla Větrového za
vinohrad 2 R.
Martě dáno na díl její z hotových peněz 3 R.
Našlo se z register horenských z listu 188, že jest
odvedeno Kateřině na díl její na vinohradě Eliáše Radějovského
a ty sobě vyzdvihovala 14 R 10 gr. Mají se jí na díle jejím
poraziti.
f 22b
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Adamova Macka za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Mlynáře za vinohrad 1 R 15 gr.
Martě dáno na díl její 4 R.
Kateřině též dáno na díl její 2 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Macka
Adamova za grunt 2 R.
Z toho dáno z dílu Matoušova Šlechtovi do Strážnice za nové
boty 26 gr.
A k ruce panské po Matoušovi s[irotku] zběhlým 1 R 4 gr.
Matoušovi dáno na díl jeho, aby se učil řemeslu 1 R.
Od Jana Mlynáře z Javorníka za vinohrad 1 R 7 ½ gr. A tak
ten vinohrad doplacen.
Od Eliáše Radějovského za vinohrad přijato, které položil
na místě Jana Ličky 15 gr.
Martě vydáno na díl její hotových peněz 1 R 22 ½ gr.
NB. Kateřina sirotek na díle svém přebrala 4 R, ty jest
povinna zase těmto sirotkom navrátiti a platiti od letha 1601
po 2 R. Rukojmě za to Jan Babirád, Jíra Holenků a Martin
Dužků, muž její S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Macka Adamova za grunt 2 R.
Martě dáno na díl její 1 R.
Dorotě též dáno na její díl 5 R 21 gr 3 den.
Mathouš zemřel a dílu nedobraného po sobě zanechal 32 R. Ta
spravedlnost připadla na Bětu, Kateřinu, Dorotu a Kateřinu,
dceru Pavla Houdkova, stryňu jeho, přijde na každého po 8 R.
Kateřina z toho nápadu zanechává na sebe přebraný 4 R.
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Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Macka
Adamova za grunt 1 ½ R.
Z toho dáno Dorotě na díl její těch 1 R 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Macka
Adamového za grunt 3 R.
Z toho dáno Dorotě 1 R 15 gr, více dáno Dorotě 1 R 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova vydáno Dorotě na
díl její 2 R.
f 23a
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Kuchyňky za grunt 2 R.
Jakož náleželo Martě dodati se dílu jejího 24 R 22 ½ gr,
takové peníze Pavel Houdků muž její prodal Janovi Kuchyňkovi
za hotových 5 R. A tak díl Martin zouplna vyzdvižen.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Kuchyňky za grunt 1 R.
Přijal jej Macek Zámečník na díl Doroty ženy své.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Slabého přijato od
Pavla Řepy za grunt 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Řepy
za grunt 1 R.
Přijal jej Macek Zámečník.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla Řepy
trojích peněz po 2 R – 6 R.
Přijal je Macek Zámečník.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Martina
Žádalova za grunt 2 R.
Přijal je Macek Zámečník.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Žádala
přijato za grunt peněz 2 R.
Ty jsou vydány Mackovi Zámečníkovi.
Letha 1617 za purgmistra Jana Baňaře (nedopsáno).
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11 Nápadnice po ne[božtíku] Mikulášovi Gregorovém zůstalá

f 25a

Jest jedna Anna, ta jest v Čechticích vdaná.
Vyhledalo se témuž ne[božtíku] spravedlnosti Mikulášovi
Gregorovému, otčímovi tej Anny, podle zápisu gruntu dvacátého
sedmého kněh nových purkrechtních 204 R.
Na to jest závdanku od Pavla Bošáckého vyplněno, tak jakž
v starých knihách purkrechtních prostředních v listu 153
položeno 40 R.
A ještě mimo ten závdanek položený dopláceti se má, když
Daniel Třískalů svou summu vybere 164 R.
A zvláště mimo tu summu napřed psanú za víno a obilí v zrně
přijaté i na poli oseté přijato 37 R 2 ½ gr.
Summa všeho 241 R 2 ½ gr.
Na to hotových závdanku a za víno i obilí prodané 77 R
2 ½ gr.
Vydáno z těch 77 R 2 ½ gr toto:

f 25b
Item za dluh ne[božtíka] Mikuláše Gregorového za purgmistra
Jana Jurkového, a to všech na poručení vrchnosti toto:
Při prodávání gruntu za jídlo a pití u přítomnosti
nápadníkuov 1 R 4 gr.
Za víno panské vyšenkované 11 R.
Žencům od žatí vobilí 4 R 8 gr.
Šimkovi Mozolovu za dluh 16 gr.
Na pohřeb Barbory Mikulášovej naloženo 10 gr.
Johannesovi písaři za dluh 25 gr.
Janovi Vyskočilovu za službu 2 R 15 gr.
Za víno po vinobraní na dolití vína a za bečici 1 R 19 gr.
Poručených na zbor velický a za jeden funt vosku 4 R 5 gr
5 den.
Od složení vína do sklepu 2 gr.
Jírovi pacholku za službu dáno 3 R.
Jahníčce starej za dluh 4 gr.
Tomanovi Smolinskému za víno Babuši prodané 5 R.
Mikulášovi Škrobenému půjčených oplacen 1 R.
Joanesovi Brodeckému, písaři obročnímu, podle počtu
učiněného za dluh dáno 11 R 20 gr.
Pars zaplacení dluhuov 49 R 8 gr 5 den.
f 26a
A tak mimo toto vydání zůstává hotových při právě 27 R
23 gr 5 ½ den.
Z těch hotových peněz má se sirot[ku] nebožt[íka] Matouše
Gregorového vyplniti, co nebožt[ík] Mikuláš Gregorů z gruntu
63 Matěje Skaličky témuž sirot[ku] Matouše Gegorového
náležitejch peněz k sobě přijal a za ním zůstaly 3 R.
Více jí náleží mimo napřed psanú summu na gruntě 46 Martina
Prachaře 4 R. Ty jsou vyšlé a za tímž Martinem zadržalé
zůstávají.
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Více tomu nápadníku náleží na vinohradě v Dolní hoře,
kterýž Kuba Žádalových drží 10 R. Ty se pokládati mají, když
nejprve sirotek ne[božtíka] Mathouše Gregorovýho 50 R
vyzdvihne, po 4 R, tak jakž zápis kněh horenských v listu 113
to v sobě obsahujíc zavírá.
Více povinna jest obec velická což ne[božtík] Mikuláš
závdanku za lázni položil, jemu zase navrátiti 5 R, nebo tu
lázni s rolí obec zase sobě přivlastnili.
Tomu sirotku ještě žádné peníze nejdou.
f 26b
Letha [15]94 přijato od Martina Prachaře za grunth peněz
zadržalejch 4 R.
Téhož letha přijato od obce velické za láznu 5 R.
Těch všech 9 R vydány nápadnici napřed psané.
Víceji z té summy, kteráž při právě hotová zůstávala,
zaplaceno termínův, což n[ebožtík] Mikuláš Gregorů budouc
purgmistrem peněz sirotčích na počtu zůstal 11 R 20 gr 1 den.
Též zaplaceno, což týž Mikuláš za purgmistrovství svého,
majíc sobě k vyupomínání odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Petra
Nejedlého, vynaupomínati zanedbal 7 R 25 gr.
Ta spravedlnost byla na osobách těchto:
Na Vaňkovi Stravovi 2 R.
Na Juračovi též 1 R.
Na Drštkovi 25 gr.
Na Zámečníku v Veselí 4 R.
Budou-li moci ti nápadníci co toho zase zvyupomínati, to
k jejich lepšímu má býti.
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12 Sirotek po nebožt[íku] Matějovi Vodným zůstalý

f 29a

Jest jedna Kateřina.
Vyhledalo se jí spravedlnosti po nebožt[íku] Matějovi
Vodným otci jejím mimo to, což jest za zdravého života svého
dílu sobě náležitého i po nebožt[íku] Janovi, bratru svém
zemřelém vybral, ještě 78 R 13 gr ½ den.
Na to má na gruntě 29 Martina Vodného, tak jakž v rejstřích
nových purkrechtních jest poznamenáno, 48 R 1 gr 5 ½ den. Ty
jsou všecky za tímž ne[božtíkem] Martinem Vodným zadržány.
Týž tomu sirot[ku] náleží na vinohradě téhož ne[božtíka]
Martina Vodného v Dolní hoře 6 R. Rukojmě již dávno zemřeli.
Více na Jírovi Supovi na vinohradě v Novosadích nad Dolní
horou náleží 5 R 15 gr. Ty již před dávnými lety měly na
hotově býti. Ten Sup utekl a za ten vinohrad rukojmě Zdeněk a
Martin Škopů R.S.N.
A při právě hotových bejti má 18 R 26 gr 3 den i
z vinohradu Babirádova.
Týž tomu sirot[ku] náleží na gruntě Václava Ševce, kromě
což od chování jeho dáno jest 20 R.
f 29b
Na to letha 1593 zadržel tenž Václav 1 R.
Více jí náleží na podsedku 25 na Závodí, s kderéhož Jíra
Juračů utekl a po němž tenž podsedek pustý a toliko samé místo
prázdné zůstalo 14 R. S toho jsou jí povinni rukojmě, jakž při
zápisu v knihách nových purkrechtních o nich položeno,
odpovídati a právi bejti.
Více témuž sirot[ku] náleží na vinohradě v Dolní hoře,
kderejž kněz Jiřík drží 12 R. Ty jak jim jíti mají, knihami
horenskými v listu 92 se spravíš, totiž po 4 R, jakž hora
káže.
Summa statku 202 R 26 gr 2 den.
Letha [15]94 přijato od Václava Ševce za grunth mimo to,
což od vkladu do register těchto 5 gr 3 den vydáno 1 R 24 gr
4 den.
Více přijato od téhož Václava na zadržalou summu 1 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu rejstr 6 gr
1 ½ den.
Letha [15]94 odvedeno napřed psaným sirot[kům] na vyšlou
spravedlnost jejich 55 R 18 gr, kteréž náležely Kateřině,
sirotku nebožštíka Vaňka Drostka, sirotku zběhlému. Ty jak se
jim vyplniti mají, při zápisu téhož sirotka nebožštíka Drostka
se spravíš.
f 30a
Letha [15]95 přijato od s[irotků] n[ebožtíka] Vaňka Drostka
podle odvodu 1 R 15 gr.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Václava Ševce 4 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 22 gr 6 den.
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Letha [15]96 přijato po s[irotcích] n[ebožtíka] Vaňka
Drostka 1 R.
Téhož letha přijato z gruntu Václava Ševce 4 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Jana Rabasa za rok
[15]95 2 R.
Téhož letha přijato od kněze Jiříka z vinohradu 15 gr.
Tomu s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Modrejch náleží na gruntě
Jana Rabasa, kteréž se jemu od Václava Ševce koupili za 2 R –
11 R.
A tak ta všecka summa na tom podsedku náležeti bude.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Rabasa 2 R.
Téhož leta přijato z vinohradu Jury Supa 1 R.
Letha 1598 přijato za grunt od Jana Hrnčíře na místě Jana
Rabase položených 2 R.
Též přijato z vinohradu kněze Jiříkového, které položil
Václav Martina Kováře 3 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt
od Šimka Mozolova 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákova přijato od
Martina Hlávky za g[runt] 1 R.
Z gruntu Václava Ševce od letha 1597 až do letha 1601
přijato, kteréž omylně do statku n[ebožtíka] Martina Vodného
pokládány byly, přijato 13 R 15 gr.
Za vinohrad kněze Jiříka od téhož letha ut s[upr]a až do
letha 1600 přijato, kteréž taky omylně do statku n[ebožtíka]
Martina Vodného pokládány byly 5 R.
Kateřině letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového
vydáno hotových peněz 26 R 26 gr.
Též se na díle jejím sráží, co náleží na pustým podsedku,
z kterého Jíra Juráčů ušel 14 R.
f 30b
Letha 1602 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Martina Hlávkového za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
Vaňka Drostka podli odvodu po s[irotku] zběhlém hotových
přijato 29 R 22 gr 4 den.
Od Vaška Ševce přijato za grunt 1 R 15 gr.
Ty přijal Mikuláš muž Kateřinin na díl její.
Více Kateřině dáno hotových peněz 48 R 7 gr 4 den.
Od Martina Hlávky přijato za g[runt] 1 R.
Ten přijal Mikuláš Rabáčků na díl Kateřinin.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato z statku
n[ebožtíka] Vaňka Drostka po s[irotcích] zběhlých 2 R.
Od Matěje Šišového přijato za grunt 2 R.
Od Martina Hlávky za grunt přijato 3 R.
Ty přijal Mikuláš Rabáčků na díl Kateřinin.
Více dáno Mikulášovi Rabáčkovýmu na díl Kateřiny manželky
jeho peněz hotových 4 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato z statku
n[ebožtíka] Vaňka Drostka podle odvodu 2 R.
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Od Martina Hlávky za grunt přijato 3 R.
Kateřině dáno na díl její, které přijal muž její 5 R.
Od Matěje Šiše za grunt přijato 2 R.
Ty přijal Kateřinin muž na díl její.
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato
z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka podle odvodu 1 R.
Od Martina Hlávky za grunt přijato 1 R.
Kateřině dáno, které přijal muž její 2 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Slabého přijato od
Martina Hlávky za g[runt] 2 R.
Přijal je Mikuláš Rabáček na díl Kateřiny ženy své.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka přijato 2 R.
Přijal je Mikuláš Rabáček na díl Kateřinin.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z statku
n[ebožtíka] Vaňka Drostka 2 R.
Přijal je Mikuláš Rabáček na díl ženy své.
Od Martina Hlávky přijato za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš Rabáček.

f 31a

Sečtení toho statku:
Náleží těmto sirotkom podle bedlivého vyhledání mimo to, co
jest vyzdviženo na těchto věcech:
Na gruntě Martina Hlávky 11 R 1 gr 5 ½ den.
Na vinohradě Martina Vodného 6 R.
Na vinohradě Jíry Supa novosadě nad Dolní horou 5 R 15 gr.
Na vinohradě k[něze] Jiříka v Dolní hoře 3 R 15 gr.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Drostka podle odvodu po
s[irotcích] zběhlých 14 R 10 gr 3 den.
Na gruntě 110 na prostředním řadě v Městečku 2 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z s[tatku]
n[ebožtíka] Vaňka Drostka podle odvodu 5 R.
Ty přijal Mikuláš Rabáček.
Od Martina Hlávky za grunt 6 R.
Přijal je Mikuláš Rabáček.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře z s[tatku]
n[ebožtíka] Vaňka Drostka přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Od Martina Hlávky za grunt přijato peněz 2 R.
Ty 4 R vydány sou Mikulášovi Rabáčkovi.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato z statku
n[ebožtíka] Vaňka Drostka za 2 letha 4 R.
Od Martina Hlávky za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Těch všech 8 R přijal Mikuláš Rabáček.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina
Hlávky za gr[unt] 0 R.
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13 Sirotci po ne[božtíku] Bartoňovi Silných

f 32a

Jest jich dvé: Běta a Jíra.
Jíra ten své vůle užívá, Běta ta jest v městečku Velikej
vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Ochlasty
podle zápisu kněh nových purkrechtních 80 R. Ty jim teprve od
letha [15]94 při Vánocích se pokládati mají po 8 R.
Týž jim náleží závdanku letha [15]86 položeného 20 R.
A za prodané nadbytky, víno, vepře a svině vyupomínaných
42 R.
Více těm sirot[kům] náleží na gruntě 113 Jíry Šimkového
podle zápisu kněh starých prostředních purgkrechtních v listu
54 58 R. Na to jest do letha [15]93 vyšlých 16 R.
Týž těm sirot[kům] náleží na vinohradě Jíry Silného, strejce
těch sirot[ků], podle zápisu kněh horenských v listu 190
100 R. Na to jest do letha 1593 položeno 9 R.
Summa všeho 300 R.
Na to krom vinohradu, jakž napřed dotčeno, hotovejch 87 R.
f 32b
Vydáno z tej hotovej summy do letha [15]93 vyšlé za dluh
ne[božtíka] Bartoně, otce těch sirotkův.
Item Pavlovi Zelenému peněz purgkrechtních zadržalých 10 R.
A jiných obzvláštních na porůzno drobných dluhuov podle
regimentu letha [15]85 a letha [15]87 učiněného 11 R 2 gr
3 den.
Též dáno za dluh Jeho Mi[l]osti Pánu za pivo 5 R.
Pars těch dluhuov zaplacených 26 R 2 gr 3 den.
A tak hotových těch peněz vyšlých ještě při právě zůstává
60 R 27 gr 4 den.
Z toho vydáno:
Bětě tomu sirot[ku], která jest již vdaná 14 R 15 gr.
A ostatek při právě zůstává 45 R 12 gr 4 den. Z toho dáno
na díl Bětin 4 R.
Letha [15]94 přijato od Jíry Šimkovýho za grunth peněz
purgkrechtních 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
A v truhlici sirotku zběhlému zanecháno 3 R.
Téhož letha [15]94 přijato od Jíry Silných za vinohrad 6 R.
Z toho vydáno od vkladu rejstr Václavovi písaři 1 R 15 gr
6 den.
f 33a
Jakož jest Jírovi napřed psanému spravedlnosti náleželo
130 R 28 gr 5 ½ den, taková spravedlnost jest (s příčiny té,
že se týž Jíra podle jiných k rejstrům nestaví a své vůle
užívá) na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho
Mi[l]osti Pánu odvedeno 23 R 6 gr 2 den a ostatek 113 R
22 ½ gr odvedeny sirot[kům] nebožšt[íka] Vaňka Ševcového na
vyšlou spravedlnost jejich.
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Letha [15]95 přijato od Jíry Šimkového za grunth 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
A s[irotkům] Vaňka Ševcového podle odvodu po Jírovi 6 R.
Letha [15]96 přijato od Jíry Šimkového za grunth 6 R.
Z toho vydáno Bětě na díl její 3 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Šimkového za grunth 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Ševce podle odvodu odvedeno
9 R.
Téhož letha [15]97 přijato od Jíry Silných za vinohrad 6 R.
Ty sou vydány těch všech 6 R Bětě na díl její.
Letha [15]98 přijato od Jíry Ochlasty za grunt 8 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 4 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ševce podli odvodu ut
s[upr]a dáno 4 R.
Též přijato od Jíry Šimkového za grunt 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Ševce podli odvodu 3 R.
Více na týž s[irotky] ut s[upr]a dáno lonských 3 R 14 gr
1 den.
Od Bartoně Silných přijato za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány do statku Vaňka Ševce podli odvodu svrchu
psaného.
f 33b
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jíry
Šimkového za grunt 6 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 3 R.
Též přijato od Jíry Silných za vinohrad 5 R.
Z toho vydáno do statku n[ebožtíka] Vaška Ševce 3 R.
Bětě dáno na díl její 5 R.
Letha 1600 za purg[mistra] Martina Šidlákova přijato od
Jíry Ochlasty za grunt 6 R.
Od Jíry Šimkového za g[runt] přijato 3 R.
Bětě dáno na díl její z hotových peněz 4 R 15 gr.
Do statku n[ebožtíka] Vaška Ševce podli odvodu 4 R 15 gr
ost[atní].
Od Jíry Silných přijato za vinohrad 6 R.
Ty jsou dány Bětě na díl její.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jiříka Ochlasty za grunt 8 R.
Ty jsou vydány Bětě na díl její.
Od Jíry Šimkového přijato za grunt 3 R.
Od Jíry Silných za vinohrad 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry
Ochlasty za grunt 3 R.
Od Jíry Šimkového za g[runt] přijato 3 R.
Ty 3 R od Jíry Šimkového položené jsou do tohoto statku
přeplaceny a jsou na kostel velický navráceny, jakž o tom při
gruntě 113 v Městečku zapsáno jest.
Bětě dáno na díl její hotových 7 R.
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Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry
Ochlasty za grunt 6 R.
Ty přijal muž Bětin na díl její.
Od Jíry Silných přijato za vinohrad 3 R.
Ty přijal muž Bětin na díl její.
Jíra Silných zůstává za vinohrad v Dolní hoře dopláceti
těmto sirotkům od letha 1604 summy 61 R.
Ty sou Jírovi na díl jeho odevzdaný a ukázaný, aby je sobě
vyzdvihoval, po čemkoli jdou.
f 34a
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jíry
Ochlasty za grunt 6 R.
Letha 1606 a 1607 Zuzanna, manželka pozůstalá vdova po
n[ebožtíkovi] Jírovi Silných, položila za vinohrad peníze,
totiž 7 R.
Ty přijal Jíra sirotek podle odvodu ut s[upr]a.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Větry za
vinohrad na místě Jíry Silných dvojích peněz 4 R.
NB. Vyhledalo se v registřích horenských velických, že jest
za ten vinohrad Jíry Silných položeno od Jana Mezníka leta
1610, 1612 až do leta 1615 summa peněz 8 R.
Z toho přijal Jíra Bartoněc 6 R a s[irotci] n[ebožtíka]
Jíry Ďatlového 2 R.
Též nachází se v rejstřích horenský[ch], že týž Jíra přijal
za ten vinohrad 15 R.
Z těch 4 R leta 1617 položených dány Jírovi Bartoňovému 1 R
15 gr.
A na zbor velický podle odkazu n[ebožtíka] Mikuláše Ocáska
po s[irotcích] n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 2 R 15 gr.
O tom vinohradě světlejší správa jest v rejstřích
horenských.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Pavla
Větrového za vinohrad 2 R.
Ty 2 R přijal Jíra Bartoněc.
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14 Sirotek nebo[žtíka] Matěje Plevy

f 37a

Jest jeden Jíra, ten jest řemesla řeznického.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti hotové do leta [15]93
z gruntu Kuby Němcového i z zadrželými a za jatku prodanou
vyšlé 37 R 7 ½ gr, i s tím, co rukojmové dopustili na tom
gruntě vejš psaném Martinovi Rouskovi otčímovi jeho škodovati,
kteréž podle rejstříku dlužného povinni jsou jemu to ku právu
složiti.
A mimo tu summu hotovú zůstává na tom gruntě 31 Kuby
Němcového od letha [15]94 při Vánocích po 4 R 45 R dopláceti.
Více témuž Jírovi sirotku náleží na gruntě Jana Šubele
30 R. Ty jak jemu jíti mají, při grunthu 52 knihami
purkrechtními novými se spravíš.
Summa všeho, což tomu sirotku náleží, učiní 112 R 7 ½ gr.
Letha [15]94 přijato od Kuby Němcovýho za grunth peněz
purgkrechtních do truhlice 4 R.
Ty sou vydány Jírovi s[irotku] napřed psanému.

f 37b

Letha [15]94 přijato na vyšlou spravedlnost 5 R.
Těch 5 R jest vydáno Jírovi na díl jeho.
Témuž Jírovi napřed psanému odvedeno odvedeno na vyšlou
spravedlnost jeho 11 R 15 gr, kteráž Jakubovi nebožš[tíka]
Mathouše Jarošových sirotku zběhlému náležela.
Více odvedeno na vyšlou spravedlnost témuž sirotku 6 R
7 ½ gr, kteréž náležely Janovi, sirotku zběhlému nebožštíka
Šebesty Smolinského.
Více odvedeno témuž sirotku na vyšlou spravedlnost jeho
5 R, kteréž náležely Bětě, sirotku zběhlému nebožštíka Martina
Karase.
Ta všeckna spravedlnost odvedená jak se jemu vyplniti má, o
tom při tychž jmenovaných sirotcích položeno najdeš.
Spravedlnost sirotka Šebesty Smolinského se z gruntu Kubiše
Porubského vyplniti má.
Letha [15]95 přijato od Kuby Němcového za grunth 4 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Téhož letha [15]95 přijato podle odvodu po Jakubovi
n[ebožtíka] Matouše Jarošových 1 R.
Jest vydán Jírovi na díl jeho.
Letha [15]96 přijato od Kuby Němcového za grunth 4 R.
Ty sou dány Jírovi sirotku.
Letha [15]97 přijato po Jakubovi podle odvodu 1 R.
Sou dány Jírovi na díl jeho.
f 38a
Letha [15]98 přijato za grunt od Petra Štyrletého na místě
Kuby Němcového 3 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho do Vrbky. Nejsou dány.
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Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Petra
Štyrletýho za grunt 3 R.
Z dílu Jírového dáno Mikulášovi Jančovému do Kuželového
dluhu, což mu za volka dlužen zůstal 2 R.
Též z jeho dílu dáno Václavovi Královi z Vrbky, co za něj
slíbil za zranění člověka a své dáti musil 4 R. Zůstává se
ještě dodati 8 R.
Přijato z statku n[ebožtíka] Matouše Jarošového podli
odvodu po s[irotcích] zběhlých 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Petra
Štyrletého za grunt 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Petra
Štyrletého za grunt 3 R.
Ty sou vydány Václavovi Královi z dílu Jírového, což za něj
slíbili za zranění člověka, letoší 3 R a lonský 3 R, což učiní
6 R.
A Jíra jim 1600 své dal 2 R. A tak jest doplaceno.
Jírovi dáno na díl jeho hotových peněz 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Petra
Čtyrletého za grunt 3 R.
Ty sou dány Jírovi na díl jeho, které přijal Bernart za
dluh jim za ovce.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Petra
Čtyrletého za grunt 3 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Martina Karasového podli odvodu po
s[irotcích] zběhlých přijato 2 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Petra
Čtyrletého za g[runt] 3 R.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Martina Karasového podle odvodu
přijato 1 R.
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f 39a
15 Sirotci ne[božtíka] Martina Morúsa
Jest jich štvero: Mikuláš, Markéta, Kuna a Běta, ty jsou
vdané, Mikuláš a Markéta ti bez proměnění stavu svého
zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému mimo
prvnější vybrání i po ne[božtíku] Janovi, bratru jejich
zemřelém, toto:
Item Mikulášovi 13 R 17 gr 5 den.
Item Markytě 13 R 17 gr 5 den 1 víd.
Item Kuně 13 R 17 gr 5 den 1 víd.
Item Bětě 11 R 17 gr 5 den 1 víd.
Summa toho, což jim na díl jejich dodati se má,
učiní 52 R 11 gr 2 den.
Ta summa se takto najíti má:
Item hotových při právě, což mimo zaplacení dluhův po
ne[božtíku] otci těch sirot[ků], zůstává 31 R 26 gr 1 den, i
z vinohradu Hanouskovu podle zápisu rejster horenských v listu
10.
Item na gruntě Jana Morúsa podle zápisu knih nových
purkrechtních 14 R 15 gr 1 ½ den. Ty všecky sou zadržalé.
Item na gruntě, kderý drží Daniel Buček, zůstává ještě
dopláceti 2 R.
Více jim náleží z gruntu Anny Blahovej 4 R. Ty jsou
zadržalé, pakli jich komu odvedla, má to ukázati.
f 39b
Summa toho všeho na hotovej summě i napřed
psaných osobách 52 R 11 gr 2 den.
Letha [15]94 položil Jan Morous na zadržalé peníze 7 R
15 gr.
Z toho jest dáno Kuně na díl její 3 R 22 ½ gr.
A Bětě též dáno na díl její 3 R 22 ½ gr.
A mimo to více položil sirotkům peněz zadrželých Jan Morús
otčím jejich za grunth svůj již ostatních 7 R 1 ½ den.
Ty jsou do truhlice sirotčí složeny.
Těm napřed psaným sirotkům se odvozuje na spravedlnost
jejich vyšlou 34 R, kteráž náležela Janovi, sirotku zběhlému
nebožštíka Martina Srnových. Ty jak jim jíti mají, při tychž
sirotcích nebožštíka Srny o tom položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato z statku Martina Srnového po Janovi
sirotku zběhlém podle odvodu 3 R.
Dáno Kuně na díl její 5 R 21 gr.
Z statku Martina Srnového letha [15]96 přijato 2 R.
Více přijato z statku Martina Srna 2 R.
Z toho dáno Mikolášovi na díl jeho 4 R.
Bětě dáno na díl její, kteréž Morús přijal 1 R.
Letha [15]97 Mikolášovi dáno na díl jeho 5 R.
Od vkladu do rejster toho statku dáno Václavovi 16 gr
4 den.
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Bětě též dáno na díl její 2 R.
Kuně též dáno na díl její 6 R 13 gr 3 den.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
n[ebožtíka] Martina Srnových podli odvodu po s[irotcích]
zběhlých 6 R.
Z toho dáno Mikulášovi na díl jeho 2 R 4 gr 4 den.
A na Kuně sestře její, což přebrala, je[mu] odvedeno 2 R
9 gr.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
f 70a
Téhož leta ut s[upr]a přijato z statku n[ebožtíka] Martina
Srnového podli odvodu ut s[upr]a po s[irotku] zběhlým 11 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jíry
Ševčíka za grunt na místě Daniele Bučka 1 R.
Bětě dodáno ostatek spravedlnosti dílu jejího peněz
hotových 4 R 25 gr 2 den.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Markytě dáno na díl její hotových peněz 7 R 5 gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry
Ševčíka za grunt ostatní 1 R.
Sečtení tohoto statku:
Markytě zuostává se dodati dílu jejího mimo prvnější
vyzdvižení 6 R 12 gr 5 den 1 v.
Ty jí náležejí v statku n[ebožtíka] Martina Srnova podli
odvodu po s[irotku] zběhlým.

37
f 41a
16 Sirotek ne[božtíka] Jana Gregorového
Jest jedna Barbora, ta jest při mateři v ochraně.
Vyhledalo se jí samé podle zápisu knih nových purkrechtních
na gruntě 38 Matěje Skočovského 6 R. Ty jí jíti mají od letha
[15]94 při Vánocích po 3 R.
Více jí náleží na gruntě 46 Martina Prachaře 9 R. Ty se jí
pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více tejž Barboře náleží z Dorotou mateří její na vinohradě
Martina Kubáčkového podle zápisu kněh horenských v listu 191
5 R. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskými se spraviti moci
budeš.
Letha [15]94 přijato za grunth od Martina Prachaře do
truhlice sir[otčí] 2 R.
Téhož letha [15]94 přijato za grunth od Matěje Skočovského
do truhlice sirotčí 3 R.
Od vkladu do rejstr dáno Václavovi písaři 1 gr 3 den.
Za dluh nebožšt[íka] otce těch sirotků dáno za dluh Markovi
Tvrdoňovému do Vrbky 3 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Prachaře 2 R.
f 41b
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Prachaře 2 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Jakuba Skočovského 3 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Martina Prachaře 2 R.
Letha 1598 přijato z gruntu Petra Tesaře ostatní 1 R.
Barboře vydáno spravedlnosti její hotových peněz 11 R 28 gr
4 den.
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f 43a
17 Sirotci ne[božtíka] Jíry Rašky
Jest jich štvero: Mikuláš, Václav, Jan a Běta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu knih nových
purkrechtních při gruntu 42 Václava Kšticového 140 R. Na to
jest jim položeno závdanku a peněz purkrechtních do letha
[15]93 18 R 15 gr.
Z těch 18 R 15 gr zaplaceno dluhuov po ne[božtíku] otci
těch sirot[ků] podle sečtení 10 R 21 gr a mimo zaplacení těch
dluhuov zůstává na právě hotových 7 R 24 gr.
A na gruntě Václava Kšticového dopláceti se má od letha
[15]94 při Vánocích 121 R 15 gr.
Na to jest zadrženo do letha [15]93 10 R a ostatek mimo ty
zadržalé od letha [15]94 při Vánocích pokládati se má po 4 R.
Více těm sirot[kům] náleží na gruntě 43 Matouše Lhotského
6 R 15 gr. Ty se mají od letha [15]94 při Vánocích pořadně
pokládati po 1 R. Na to jest jim s téhož gruntu za leto [15]90
vyšlej 1 R.
Summa což těm sirot[kům] náleží, učiní 135 R 24 gr.
f 43b
Dělíc tu summu na čtyri díly, dostane se na jeden každej
díl po 33 R 24 gr 1 ½ den.
Též ti sirotci mají jednu krávu, kderúž prve při sobě měl
Václav Kšticů, vzal ji Šimon Formánek, tu má jim do zrostu
jejich dochovati a k tomu se uvolil dobrovolně od té krávy
jalovici přichovati.
Též mají při témž Šimonovi peřinu a polštář, za to Šimon
Formánek do zrostu sirot[ků] zaručil.
Rukojmě Jan Kože, Jan Žobský S.R.A.N.
Letha [15]94 přijato od Václava Kšticovýho za grunth peněz
purgkrechtních do sirotčí truhlice 4 R.
Více přijato od Mathouše Lhotského za grunth 1 R.
Letha [15]95 přijato od Václava Kšticového 4 R.
Letha [15]96 [přijato] od Matouše Lhotskýho dvojích peněz
purgkrechtních 2 R.
Téhož letha přijato od Václava Kštice 3 R.
Letha [15]97 přijato od Václava Kštice za grunth 4 R.
Téhož leta přijato od Matouše Lhotskýho z gruntu 1 R.
Letha [15]98 přijato od Matouše Lhotského za grunt 1 R.
Též přijato od Václava Kštice za grunt 4 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Kštice přijato od
Václava Kštice za grunt 4 R.
Též přijato od Matouše Lhotského za g[runt] ost[atní]
15 gr.
Václavovi Kšticovi půjčeno těchto sirotků letha 1598 za
ouředníka pana Jana Vokouna hotových peněz 4 R, má je položiti
o posudku letha 1599. Rukojmě za to Martin Kšticův.
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f 44a
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato za grunt
od Václava Kšticového 2 R.
Ty sou vydány Bětě na díl její na šaty.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Václava Kšticového za grunt 2 R.
Anna, manželka n[ebožtíka] Šimona Formánka, oddala jest
krávu a jalovici, též peřinu a polštář, kteréž tohoto sirotka
za sebou měli. A tak za nimi toho nic nepozůstává.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Lukáše Šturmy za grunt 4 R.
Václavovi dáno na díl jeho na šaty 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Lukáše Šturmy za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 2 R.
Jakož Václavovi dodati se zuostávalo dílu jeho ještě mimo
prvnější vydání 28 R 24 gr, takové peníze pustil Mikulášovi
bratru svému na gruntě jeho, kterýž ukoupil. A tak on díl svůj
zouplna docela vyzdvihl. Act[um] za purg[mistra] Daniele
Třískala letha 1606.
Mikuláš koupíc grunt otcovský, srazil sobě na něm díl svůj,
totižto 33 R 24 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Mikuláše Rašky za g[runt] 2 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Rašky, které jemu Jan bratr jeho pustil 9 R.
Přijal je Jan na díl svůj.
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18 Nápadníci po ne[božtíku] Martinovi Ševci zůstalí

f 46a

Jan, Vaněk a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti po ne[božtíku] otci jejich
jednomu každému podle zápisů knih starejch sirotčích od listu
49 až do listu 54 podle bedlivého na tom usednutí, že jest
z gruntu, z vinohraduov, z vín prodaných, z dluhuov
vyupomínanejch na jeden každej díl náleželo:
Item Janovi náleží 291 R 2 gr 5 ½ den. Na to vzal 79 R
11 gr 1 ½ den, dodati jemu přišlo 211 R 21 gr 4 den
Vtom jest ten Jan umřel, díl jeho na Vaňka bratra jeho
neženatého připadl.
Z toho dílu Janova Vaněk z dobrovolné vůle své, co jest
Kateřina sestra jeho přebrala 22 R 5 gr 3 den, aby to Vaňkovi
navrátiti povinna byla, od toho upustil. A nadto vejše ještě
k vyzdvižení jejímu, aby sobě jakž níže položeno od práva
hotové vyzdvihla, k to[mu] povolil.
Item Vaňkovi náleží i po Janovi, bratru jeho zemřelým, mimo
to, což jest Jan za
f 46b
zdravého života svého i tolikéž sám Vaněk na díl svůj
vyzdvihl, ještě hotové summy, kteráž při právě zůstává 135 R
28 ½ gr.
Item Kateřině z dílu Jana bratra jejího od Vaňka puštěného,
tak jakž jest napřed dotčeno, náleží jí hotové summy při právě
19 R 20 gr 3 ½ den.
Těm napřed psaným nápadníkům odvedeno na vyšlou
spravedlnost jejich 18 R 25 gr, kteréž náležely Jírovi
nebožštíka Martina Jakšového. Ty jakž jim jíti mají, při tychž
sirotcích Jakšových položeno najdeš.
Více jim odvedeno na vyšlou spravedlnost 38 R, kteréž
náležely sirotkům nebožšt[íka] Jíry Moňkového, totiž
Mathoušovi a Šimkovi, sirotkům zběhlým. Ty jak se jim
pokládati mají, o tom při tychž sirotcích položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato po Jírovi, s[irotku] Martina
Jakšového, podle odvodu 3 R.
Též přijato po Mathoušovi a Šimkovi n[ebožtíka] Jíry
Moňkového 1 R.
Dáno z dílu Vaňkova Bětě ženě jeho 4 R.
Dáno Bětě na díl její z vyšlejch peněz 3 R 3 ½ den.
Letha [15]97 přijato po zběhlých s[irotcích] n[ebožtíka]
Jíry Moňkovýho 2 R.
Ty jsou dány Bětě na díl její.
Letha [15]98 přijato z statku Martina Jakšového podli
odvodu svrchu psaného 3 R.
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f 47a

Letha [l5]99 za purgkmistra Martina Ševčíka přijato
z statku n[ebožtíka] Jíry Moňkového podli odvodu po
s[irotcích] zběhlých 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
n[ebožtíka] Martina Jakšového 12 R 18 gr 4 den.
Z toho dáno Jozefovi z dílu Běty manželky jeho hotových
peněz 10 R 18 gr 4 den.
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19 Sirotek ne[božtíka] Vaňka Ševcové[ho] jinak Čavrnocha

f 51a

Jest jeden Matouš a Alžběta mateř jeho druhá.
Ten Matouš souc malý při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim oběma spravedlnosti na hotově, což se jim
po nebožt[íku] otci toho sirotka nedobraného dílu, kterejž
jemu v statku nebožt[íka] Martina Ševce náleželo 135 R
28 ½ gr.
Více tomu sirot[ku] spolu z mateří jeho náleží na gruntě
Jozefa otčíma jejich summy vyplacené 150 R.
A vinohrad zaplacenej v summě 100 R.
Summa 385 R 28 ½ gr.
Z té summy náleží podle dobrovolného Jozefa, otčíma toho
sirot[ka], a mateře puštění Matoušovi hotové summy, kteráž
jemu za právem vyšlá zůstává 100 R.
A vinohrad též Matouš přijal na díl svůj v jednom stu
zlatým.
A Jozef na díl svůj a manželky svej vzal grunt v 150 R.
A tak ještě při právě má míti hotových na díl manželky svej
35 R 28 ½ gr.
Ten vinohrad Matúšů prodán jest Martinovi Rabáčkovi za
summu 140 R. Závdanku položil 10 R, ty sou dány do truhlice,
ostatek platiti má podli hory práva po 6 R až do summy
vyplnění.
f 51b
Letha [15]94 přijato na vyšlou summu peněz hotových 3 R
15 gr.
Ty jsou dány Bětě na díl její.
Letha [15]94 odvedeno sirotku napřed psanému 113 R 22 ½ gr
na spravedlnost vyšlou, kteréž náležely Jírovi, sirotku
zběhlému nebožštíka Bartoně Silných. Ty jak jemu jíti mají,
při tychž sirotcích Bartoně Silných o tom položeno najdeš.
Více na vyšlou spravedlnost jim odvedeno 73 R 10 gr, kteréž
náležely sirotkům zběhlým Mikulášovi a Pavlovi nebožšt[íka]
Matěje Čejky. Ty jak jíti mají, při tychž sirotcích Čejkových
položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato po s[irotcích] Jíry Silných podle
odvodu 3 R.
Téhož letha [15]95 položil Jíra Rabáček 10 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Rabáčka 10 R.
Z toho dáno od spravování rejster Václavovi Letovský[mu]
2 R.
(u posledních tří položek připsáno po straně: omylem napsáno)
Letha [15]98 přijato z statku n[ebožtíka] Bartoně Silných
podli odvodu 4 R.
Přijato na vyšlou spravedlnost 5 R.
Ty sou vydány Bětě na díl její.
Též přijato od Martina Rabáčka za vinohrad samé[mu] sirotku
náležité 6 R.
Ty sou vydány Matoušovi od hojení hlavy.
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Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Martina Rabáčka za vinohrad 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Matěje Čejky přijato po s[irotcích]
zběhlých podli odvodu ut s[upr]a 4 R.
Z toho dáno Jozefovi, otčímovi těch sirot[ků], na díl
Alžběty ženy jeho 10 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Martin Rabáček
skoupil na vinohradě svém od Jozefa muže Alžbětiného, což jest
na díl její na tom vinohradě vyděláno, summy 20 R za hotových
5 R.
f 52a
A jakož ještě Jozefovi nadepsanému přišlo dovzíti z tohoto
statku dílu Alžběty manželky jeho mimo prvnější vyzdvižení
17 R 13 ½ gr, ty peníze odvedl jest z lásky za zdravého života
svého na kostel velický, aby je sobě na místě jeho po letech
vyzdvihovali. A tak ten Jozef tu žádné spravedlnosti nemá.
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f 53a
20 Sirotci ne[božtíka] Jana Sládka
Jest jich dvý: Jan, Martin a Kateřina máti jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vaňka Ševčíkového
podle zápisu knih starých prostředních purkrechtních v listu
49 vyplacené vší summy mimo to, což jest otec jejich prodadouc
ten grunth závdanku vzal a na něm prodělal, 89 R.
Na to jest do Vaňka Ševčíka položeno do letha [15]92 30 R a
letha [15]93 při Vánocích zadržel Vaněk Ševčík 10 R. A ostatek
mimo ty zadrželé dopláceti zůstává 49 R od letha 1594 při
Vánocích po 10 R.
Více těm sirot[kům] náleží po ne[božce] Dorotě, manželce
první Jana Sládka, otce jejich, co se jí dílu náležitého po
ne[božtíku] Martinovi Ševci, manželu jejím, mimo to, což jest
jí bylo vydáno ještě k doplnění dílu jejího, dodati mělo 47 R
12 gr 4 den.
Na to jest hotových při právě 13 R 10 gr 2 ½ den.
A na vinohradech, které jsou držaly osoby níže psaný, ještě
se má doplniti dílu jejího toto:
f 53b
Item z vinohradu Vaňka Záběžka 6 R 7 ½ gr. Ty za ním
zadržalé zůstávají.
Item na druhém vinohradě Hasovém 16 R 17 gr 2 den.
Týž na vinohradě Martina Vachúňových 11 R 8 gr 1 den.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře podle knih
horenských v listu 88, kterýž jest sobě byl nebožt[ík] Jan
Sládek letha [15]78 v pondělí po Božím Těle v měst[ečku]
Kunovicích, majíc sobě Kateřinu manželku svou k stavu
s[vatéh]o manželství za manželku vzíti, při těchž smlúvách
svadebních vymínil a toho na svobodě, aby ten vinohrad komuž
by koli buď za zdravého života aneb na smrtedlné posteli dáti
neb poručiti, sobě pozůstavil.
I poněvadž jest jsa živ toho vinohradu výš psaného žádnému
nezadal, ani poručenstvím svým od manželky a dítek svých jeho
neodňal, takový vinohrad témuž Janovi, Martinovi a Kateřině
mateři jejich náleží, který jest obci velické prodán za 100 R.
Za ten vinohrad jest položeno závdanku letha [15]86 6 R.
f 54a
A od toho času, poněvadž ourody špatné byly a krupobitím i
mrazy s mnohou nepohodlností nerodily, se nic zaň nekladlo.
Než od letha [15]94 při Vánocích obec zaň po 6 R pokládati
(jakž hora v sobě za právo má) mají.
Pars 249 R 20 gr ½ den.
Na to jest vyšlých peněz podle napřed psaného poznamenání
72 R 17 gr 6 den.
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Z toho jest vydáno za dluhy ne[božtíka] otce těch sirot[ků]
toto:
Letha 1586 dáno za dluh Andriášovi do Brodu 6 R.
Za víno panské zaplaceno dluhu 11 R.
Za dluh do Sobotiště pro obstávky poddaných panských 6 R
12 gr.
Pars dluhuov 23 R 12 gr.
Sejmouce ty dluhy z napřed psané summy, zůstává čistého
statku 226 R 8 gr ½ den.
Dělíce tu summu na tři díly, dostane se na jeden každej díl
po 75 R 12 gr 4 ½ den.
f 54b
Na tu summu zůstává jim mimo splacení dluhův při právě 49 R
5 gr 6 den.
Vydání z té hotové summy:
Item Janovi dáno na díl jeho letha [15]86-[15]88 a [15]89,
též 1590 14 R 15 gr.
A mimo napřed psané dluhy ještě se má ze všech těch díluov
zaplatiti dluhu sirot[kům] nebožt[íka] Pavla Jakšového 4 R
9 ½ gr. Přijde na každý díl sraziti po 1 R 13 gr 1 den.
Týž prodáno bylo vína půl fodru za 13 R 7 ½ gr a ty peníze
všecky za dluh nebožt[íka] Jana Sládka, jakž v regimentě
Mikoláše Gregorového letha 1585 položeno jest.
Letha [15]94 přijato od Vaňka Ševčíkového za grunth peněz
purgkrechtních i z zadržalejmi 12 R.
Z toho dáno na sirotky n[ebožtíka] Pavla Jakšovýho podle
napřed položeného dluhu 4 R 9 ½ gr.
A ostatek s[irotkům] napřed psaným do truhlice vloženy.
Od vkladu rejstr dáno Václavovi Letovskému 1 R 20 gr 4 den.
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost
jejich 23 R, kteréž náležely nápadníkům nebožšt[íka] Matěje
Bednáře. Ty jak jim jíti mají, při tychž sirotcích položeno
najdeš, neb již ta spravedlnost by na hotově býti měla.
Letha [15]95 přijato od Vaňka Ševčíkového za grunth peněz
purgkrecht[ních] 10 R.
Z toho vydáno Janovi sirotku na díl jeho 6 R 1 gr 4 ½ den.
Víceji témuž Janovi podruhé dáno ku potřebě jeho 6 R.
f 55a
Letha [15]96 přijato z gruntu Vaňka Ševčíka 10 R.
Téhož letha přijato z vinohradu obecního 1 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 5 R.
Leta [15]97 přijato z gruntu Vaňka Ševčíka 10 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 19 R 28 gr.
Přijato od obce velicské, ten jest též Janovi vydán 1 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Vaňka Ševčíka ost[atní] 7 R.
Též přijato od obce velické za vinohrad 3 R.
Dáno Janovi na díl jeho z hotových peněz 10 R.
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Leta [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od obce
velicské za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od obce za
vinohrad v Dolní hoře 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Též jí vydáno z vyšlejch peněz 4 R 20 gr 6 den.
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f 57a
21 Sirotci ne[božtíka] Jana Chvalky
Jest jich trý: Matěj, Zuzanna a Barbora.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 46 Martina
Prachaře 7 R. Ty jim takto jíti mají: letha [15]98 1 R a potom
od letha [15]99 po 2 R.
Více na vinohradě Jana Matěje Moňkového podle zápisu kněh
horenských v listu 275 22 R. Ty jak jim jíti mají, knihami
horenskými se spravíš.
Summa 29 R.
Dělíc na tři díly, dostane se jim po 9 R 20 gr.
Letha [15]94 přijato od Matěje Moňkovýho za vinohrad peněz
ročních 1 R.
A mimo to při právě z toho vinohradu zůstává 15 gr.
Od vkladu rejstr dáno Václavovi písaři 6 gr 2 den.
Letha [15]98 přijato z gruntu Petra Tesaře na místě Martina
Prachaře prvních peněz 1 R.
Od Matěje Moňkového za vinohrad přijato 3 R.
Jakož náleželo Matějovi dílu jeho 9 R 20 gr, taková
spravedlnost jest na J.M. Pána obrácena jakožto po sirotku
zběhlým. Z níž jest peněz hotových vyzdviženo summy 4 R 23 gr
5 den a ostatek jíti má k ruce J.M. Páně od leta [15]99 po 1 R
10 gr.
f 57b
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Moňkova za vinohrad 3 R.
Z toho přijato k ruce J.M. Pánu po s[irotku] zběhlým 1 R.
Zuzanně dáno na díl její 2 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Moňkova za vinohrad 1 R.
Z toho přijato k ruce J.M. Páně po zběhlým 15 gr a do
truhlice vloženo 15 gr. Ten jest vydán Zuzanně na díl její.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato za
vinohrad od Jana Moňkového 1 R.
Z toho dáno k ruce panské po s[irotku] zběhlým 15 gr.
Od Jana Lukášového za grunt přijato 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Lukášového za grunt 1 R.
Zuzaně dáno na díl její hotových peněz 3 R 15 gr. Zuostává
se jí dodati ještě i nápadu po Barboře, sestře její zemřelé
8 R 8 gr 5 den.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Lukášového za grunt 2 R.
Od Jana Moňkového za vinohrad přijato 2 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její i po Barboře, sestře její
zemřelé 3 R.
A k ruce panské po s[irotku] zběhlým přijato 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Jana
Lukášova za g[runt] ostatních peněz 2 R.
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Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Od Jana Moňkového za vinohrad přijato 2 R.
Ty Zuzaně na díl její sou vydány.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Vácslava Neckáře na
místě Jana Moňkového za jednu polovici vinoh[radu] v Ležhoře
přijato 1 R.
Od Jana Babiráda za druhou polovici téhož vinohradu přijato
15 gr.
K ruce panské po sirotku zběhlým přijato 1 R 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Babiráda za
1 polovici toho vinoh[radu] 15 gr.
Těch 15 gr jest vydáno Zuzaně na díl její.
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22 Nápadnice po ne[božtíku] Petrovi Ďupalovém

f 59a

Ance náleží spravedlnosti vyšlé, kteráž při právě zůstává,
ještě mimo prvnější vyzdvižení její od práva 14 R 25 gr
4 ½ den.
Item Maruši, sestře tejž vejš psané Anně, též náleží
spravedlnosti vyšlé, kderáž při právě zůstává, a jí po
Zuzanně, sestře její zemřelé, připadlo 25 R 29 gr 3 ½ den.
Táž Maruše jest těch 25 R 29 gr 3 ½ den Janovi Jurkovi
prodala a tak tenž Jan Jurků, poněvadž při právě hotové
zůstávají, bude moci takové peníze sobě vyupomínajíce od práva
na místě Maruši vejš psané k rudce své vyzdvihnouti.
Z toho dáno Ance na díl její z vyšlé spravedlnosti
s poručení Jeho Mi[l]osti Páně 7 R.
Letha [15]96 dáno Ance na díl její ostatní spravedlnosti,
což jí náleželo 7 R 25 gr 4 ½ den.
A tak tu žádné spravedlnosti více nemá.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka dáno z vyšlé
spravedlnosti Kateřině, manželce n[ebožtíka] Jana Jurkového,
podli kupu ut s[upr]a 6 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato z termínů
položených peněz 5 R.
Přijal je Jíra Žilka na díl Kateřiny svrchu psané.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z grunthu
Jana Jakšového míšených sirotčích 2 R.
Přijal je Jíra Žilka, nápad[ník] Jana Jurkového, po
Kateřině ženě své.
f 59b
Odvedeno Jírovi Žilkovi, náměstku Jana Jurkového, na vyšlou
spravedlnost ostatek dluhu na vinohradě Jana Tuřanského a
Vaška Šidlákova, což se z Šikovýho statku na termíny platiti
mělo, aby je sobě vyzdvihoval 12 R 29 gr 3 ½ den.
A tak svou spravedlnost vyzdvihl.
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f 61a
23 Sirotci ne[božtíka] Mikle Havranového
Jest jich patero: Jan, Jíra, Václav, Běta, Kuna a Zuzanna
mateř jejich šestá.
Jíra ten v zámku slouží, Václav ten při bratru svém
zůstává, Běta vdaná, Kuna ta při macoši zůstává a Jan ten jest
hospodářem.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 50 Jana bratra
jejich 120 R.
Více na vinohradě v Ležhoře 100 R.
Víc na druhým vinohradě v Petrušovci na Lipovsku 70 R.
Za bečku vína 7 R.
Více jim vyhledalo podle register sirotčích lipovských
v statku ne[božtíka] Bartoně Benedíkova, otce Zuzanny macochy
jejich 38 R 12 gr 1 den.
Více se jim vyhledalo na gruntě 87 Jana Bártového. Na to
jest jim ten Jan Bártuo zadržal 2 R a ostatek 5 R od letha
[15]94 při Vánocích pokládati má po 1 R.
A mimo napřed psanú summu náleží obzvláštně Jírovi a
Václavovi dvě krávy, ovec šest, kozí štyri, ty při Janovi
bratru jejich zůstávají, povinen jest jim takový dobytek, když
toho potřebovati budou, vydati.
f 61b
Týž těm sirot[kům] náleží po ne[božce] Anně mateři jejich,
tak jakž v těchto rejstřích sirotčích mezi nápadníky Vaška
Ševce šířeji položeno jest 26 R 13 gr 1 ½ den. Ta spravedlnost
jak jim jíti má, zápisem těch nápadníků Vaška Ševce šířeji se
spraviti moci budeš.
Summa toho všeho 368 R 25 gr 2 ½ den.
Dělíc tu summu na těch šest dílů, příde na jeden každej díl
po 61 R 14 gr 1 ½ den.
Příjem hotových peněz na napřed psanou summu:
Item od Jana bratra jejich přijato za grunt 25 R
Za bečku vína 7 R.
Pars 32 R.
Vydání:
Bětě do Strážnice dáno 32 R. Dodati se jí má k doplnění
dílu jejího ještě 29 R 14 gr 1 ½ den.
Jíra ten jest na díl svůj přijal půl vinohradu v Ležhoře
v 50 R.
f 62a
A tak se jemu ještě k doplnění dílu jeho dodati má 11 R 14 gr
1 ½ den.
Vašek ten též přijal na díl svůj půl vinohradu v tejž hoře
v 50 R. A tak jemu dodati se má 11 R 14 gr 1 ½ den.
Item Zuzanna, mateř těch sirot[ků], ta jest vinohrad na
Lipovsku v Petrušovci v 70 R přijala. A tak jest mimo díl svůj
přebrala 8 R 15 gr 5 ½ den, povinna jest je sirot[kům], když
se jí oznámí, položiti.
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Item Janovi náleží, neb on ještě na díl svůj nic nepřijal,
61 R 14 gr 1 ½ den.
Item Kuně též náleží nepřijavši nic na díl svůj 61 R 14 gr
1 ½ den.
Summa všeho, což těm napřed psaným nápadníkům
se vyplniti má, učiní 175 R 9 gr ½ den.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na Janovi bratru jejich, což jim z gruntu dopláceti má
33 R 15 gr 5 ½ den. Ty jak platiti má, knihami purkrechtními
novými se spravíš.
f 62b
Více mají podle vyhledání rejster lipovských sirotčích 38 R
12 gr 1 den. Ty jak jim jíti mají, knihami sirotčími
lipovskými se spraviti moci budeš.
Item na gruntě 87 Jana Bártového náleží jim 7 R. Na to
zadržel 7 R a ostatek od letha 1594 při Vánocích po 1 R
pokládati má.
Item v statku ne[božtíka] Vaška Ševce, tak jakž napřed
položeno jest 26 R 12 gr 1 ½ den. Ty jak se jim pokládati
mají, při dotčených nápadnících v těchto rejstřích o tom
položeno jest.
A na Zuzaně mateři jejich převzatých z vinohradu 8 R 15 gr
5 ½ den.
Item Jan ten sobě díl svůj, což na něho přišlo, na gruntě
svém srazil 61 R 14 gr 1 ½ den.
Letha [15]94 přijato od Jana Miklového peněz gruntovních
5 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Více přijato od Jana Bártového za grunth 1 R.
Z toho dáno Václavovi písaři od vkladu rejstr 1 R 20 gr
4 den.
Jírovi napřed psanému náleželo spravedlnosti 61 R 14 gr
1 ½ den, na to jest ten Jíra přijal vinohrad v 50 R. I
poněvadž táž spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla
jakožto po sirot[ku zběhlým. Z níž se sirotkům nebožšt[íka]
Matěje Havranového 11 R 14 gr 1 ½ den odvozuje na vyšlou
spravedlnost jejich.
f 63a
Co se pak toho vinohradu dotýče, jak s ním Jeho Mi[l]ost
Pán ráčí naložiti buďt k ruce své jej obrátiti anebo témuž
Jírovi jej nechati, to při vůli Jeho Mi[l]osti se pozůstavuje.
Letha [15]95 přijato od Jana Miklového za grunth peněz
purgkrecht[ních] 5 R.
Z toho dáno Bětě na díl její všech 5 R.
Téhož letha přijato z gruntu Jana Bartoňového 1 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Miklovýho za grunth 5 R.
Téhož letha přijato od Jana Miklovýho za grunth 1 R.
Dáno Bětě na díl její peněz hotovejch 11 R 9 gr 3 den.
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Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Miklovýho 5 R.
Téhož letha [15]97 přijato od Jana Bártového za grunth 1 R.
Jírovi Mikolášový[mu] dáno na díl jeho 6 R.
Leta [15]98 přijato z gruntu Jana Miklového 5 R.
Též přijato od Jana Bártového za grunt 1 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt
od Jana Miklového 5 R.
Též přijato od Jana Bártového za grunt 1 R.
Z statku neboštíka Vaška Ševce dílu Anny, mateře těchto
s[irotků], přijato 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Bártova za grunt ostatních 1 R.
Od Jana Miklového za grunt přijato ost[atních] 3 R 16 gr.
A tak grunt doplatil.
Bětě dodáno ostatek spravedlnosti jí náležité 12 R 24 gr.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato
z Lipova z statku n[ebožtíka] Bartoně Benedíka 1 R 10 gr.
Více náleží těmto sirotkom nápadu v statku n[ebožtíka]
Vaška Ševce po Anně mateři jejich dílu nedobraného summy 12 R
5 gr 2 den. Přicházeti jim mají z toho statku, po čem se koliv
pokládati bude, jakž rozdíl ukazuje při statku 99.
f 63b
Letha 1600 a 1601 přijato z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce
nápadu mateřiného 3 R 3 gr.
Z toho vzal Jan 1 R 1 gr, Jíra 1 R 1 gr, Václav též 1 R
1 gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu mateřininého 2 R 5 gr.
Ty přijali Jan, Jíra, Václav na díly své.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato z Lipova
z statku n[ebožtíka] Bartoně Benedíkova nápadu 6 R 20 gr.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu mateřininého 3 R
20 gr.
Ty přijali Jan, Jíra, Václav na díly své.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato z Lipova
z s[tatku] n[ebožtíka] Bartoně Benedíkova nápadu 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševcového nápadu po mateři
ostatek přijato 3 R 6 gr.
Ty přijali Jan, Jíra a Václav na díly své.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z Lipova
z s[tatku] n[ebožtíka] Bartoně Benedíkového nápadu 2 R.
NB. Kuna a Václav zuostávajíc v stavu svobodném zemřeli a
spravedlnosti po sobě mimo prvnější vyzdvižení zanechali 68 R
17 gr 3 den. Ta spravedlnost připadla na Bětu do Strážnice
sestru, Janovy děti a Jírovu manželku, přijde na každého po
22 R 25 gr 5 ½ den.

53
Ta spravedlnost nachází se takto:
V statku n[ebožtíka] Bartoně Benedíkova v Lipově 22 R 12 gr
1 den.
V statku n[ebožtíka] Vaška Ševcového 9 R 8 gr 1 ½ den.
Na Zuzaně mateři přebraných na vinohradě 8 R 15 gr 5 ½ den.
Za Jeho [Mil]ostí Pánem na dluhu 22 R 18 gr ½ den.
f 64a
Na ten nápad přijal Jíra za živnosti své letha 1597, jakž
napřed psáno 6 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového dáno Bětě do
Strážnice nápadu 2 R.
Letha 1611 za purgmistra Pavla Tomášového přijato
z důchodův na dluh Jeho [Mil]osti Páně 10 R.
Ty přijala Běta Ryšavá z Strážnice na nápad svůj.

54
24 Sirotci ne[božtíka] Matěje Havranového

f 65a

Jest jich trý: Jan, Martin a Kuna.
Jan ten jest ženatý a na gruntě hospodářem zůstává, Martin
ten u stejce svého zůstává, Kuna ta jest malá a při bratru
svém Janovi se chová.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 51 Jana bratra
jejich, též i na achteli vinohradu v Dolní hoře, kderýž tomuž
Janovi s tímž gruntem prodán jest, summy 260 R.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každej díl
po 86 R 20 gr.
Vydání z tej vejš psanej summy:
Item Jan ten sobě díl svůj na gruntě 86 R 20 gr srazil.
A Martinovi bratru svému achtel vinohradu, kterýž s tímž
gruntem svým koupený měl, v dílu jeho v 86 R 20 gr oddal.
A tak toliko samej Kuně sestře své dílu jejího dopláceti
zůstává 86 R 20 gr. Na to jest jí do letha [15]93 zadržel
15 R.
f 65b
A ostatek od letha 1594 při Vánocích dopláceti má Kuně sestře
své 71 R 20 gr, ty má pokládati po 5 R.
Na ty napřed psané zadrželé peníze položil Jan Havranů ku
právu u purgmistra Jana Jurkového 1 R.
Letha [15]94 přijato od Jana Havranového za grunth peněz
purgkrechtních i za vinohrad do truhlice 5 R.
Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost
jejich 11 R 14 gr 1 ½ den, kteréž náležely nebožšt[íka]
Mikuláše Havranových Jírovi, sirotku zběhlému. Ty jak jim jíti
mají, o tom při tychž sirot[cích] položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Havranového 5 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Havranového 5 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Havranového 5 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Havranového 5 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Havranova za g[runt] 5 R.
Letha 1600 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana
Havranových za grunt 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Havranových za grunt 3 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana
Havranového za grunt 3 R.
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f 66a
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Havranového za g[runt] 4 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka Srnova přijato od
Jana Havranova za g[runt] 4 R.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou
spravedlnost těchto sirotkův na dluhu zůstávající 35 R 15 gr.
Ty sou dány obilím Mackovi Mušvicovi z Radějova po manželce
jeho na díl její.
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25 Nápadníci po ne[božtíku] Janovi Řehákovi

f 68a

Jsou dva: Jíra a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle kněh sirotčích starých
v listu 64, též i podle kněh purkrechtních starých v listu 107
a v listu 142, též podle regimentu mimo předešlejší vyzdvižení
i s tím, což se jim po Alžbětě, sestře jejich zemřelé,
dostalo, jednomu každému ještě toto:
Item Jírovi náleží mimo to, což prve od práva vyzdvihl 7 R
25 ½ gr.
Item Kateřině též ještě náleží mimo to, což prve od práva
vyzdvihla a manžel její na gruntě svém 80 R prodělal, 49 R
11 gr 6 den.
Pars což se jim dodati má, učiní 49 R 11 gr 2 ½ den.
Na to mají v statku n[ebožtíka] Albrechta písaře, kterýž se
jim s téhož statku vyplniti má 6 R 9 gr 3 den.
A při právě hotových býti má 43 R 1 gr 6 ½ den.
Těch 6 R 9 gr 3 den sou ku právu položené z statku
ne[božtíka] Albrechta písaře.
f 68b
Summa všeho, což při právě zůstává 49 R 11 gr 2 ½ den.
Jíra napřed psaný ten jest těch 7 R 25 ½ gr Mikulášovi
Gregorovému prodal. A tak tu více žádné spravedlnosti při témž
statku nemá.
A Kateřina ta jest bez vůle Jeho Mi[l]osti Páně z mužem
svým, z dětmi z gruntův za hory do Čachtic vykradši se utekla,
spravedlnost její na Jeho Mi[l]osti Pána připadla.
Jakož jest Kateřině napřed psané spravedlnosti 49 R 11 gr
náleželo, i poněvadž táž Kateřina své vůle užívá a k rejstrům
se nikdy nestaví, spravedlnost její jakožto odběžné na Jeho
Mi[l]ost Pána připadla. Tou jest Jeho Mi[l]ost Pán všecku
vyzdvihnouti ráčil.
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f 71a
26 Sirotci ne[božtíka] Matouše Láníkových
Jest jich dvý: Jan a Zuzanna.
Ti jsou oba malí a při Mikulášovi Kovářových ujci jejich
zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 59 téhož Mikuláše
Kováře, ujce těch sirot[ků] 50 R. Ty se jim od letha [15]94
při Vánocích pokládati mají po 4 R.
Více co těm sirot[kům] náleží na gruntě Ondry Brvny, to se
má při spravování téhož gruntu vyhledati a do těchto rejster
zapsati.
To se vyhledalo, že na témž gruntě 80 Ondry Brvny těm
sirot[kům] náleží 44 R. Ty se jim pokládati mají od letha
[15]94 při Vánocích po 2 R 20 gr.
Více jim náleží na vinohradě v Ležhoře, kterýž Matěj Huňků
drží, podle zápisu kněh horenských v listu 268 10 R 16 gr. Ty
se jim od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 3 R.
Více jim náleží na vinohradě Martina Hajana 13 R 24 ½ gr.
Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
A hotových peněz, kteréž při právě zůstávají 3 R.
Summa všeho statku, což těm napřed psaným
sirot[kům] náleží, učiní 121 R 10 ½ gr.
f 71b
Dělíce na dva díly, dostane se na jeden díl po 60 R 20 gr
1 ½ den.
Na to jest jim položeno ku právu, jak vejš dotčeno jest
3 R.
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Kovářového za grunth 4 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Téhož letha přijato od Ondry Brvny za grunth peněz
purgkrechtních 2 R 20 gr.
Z vinohradu toho roku se nic nekladlo z příčiny té, že se
nic neobrodilo.
Od vkladu rejstr dáno Václavovi Letovskému 7 gr 5 den.
A Šimonovi Mozolovu dáno, aby se na ten statek více
nenatahoval, po Mandě manželce jeho 2 R. Za to odkázal
sirotkům těmto na vinohradě v Ležhoře 8 R 4 gr 2 den. Ty jak
jim jíti mají, zápisem knih horenských (list 193) se spravíš.
Letha [15]95 přijato od Mikoláše Kováře za grunth peněz
purgkrechtních 4 R.
Téhož letha přijato od Ondry Brvny 4 R.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Kováře za grunth 4 R.
Téhož letha přijato od Ondry Brvny za grunth 4 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Kováře 4 R.
Téhož letha přijato z gruntu Ondry Brvny 4 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Mikuláše Kováře 4 R.
Z toho dáno na díl jeho od hojení Janovi 2 R.
Též přijato od Martina Hajanova za vinohrad 1 R. Nejsou
položeny, omylní správa dána.
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f 72a
Jakož náleželo Janovi dílu jeho mimo prvnější vyzdvižení
summy 58 R 20 gr, ta spravedlnost jest k ruce J.M. Páně
jakožto po zběhlým obrácena. Z níž jest na hotově vyzdviženo
30 ½ R, ostatek jíti má od letha [15]99 po 2 R 15 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Mikuláše Kováře za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Pivky na místě Matěje Huňky za vinohrad
1 R.
Janovi dáno na díl jeho 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Kováře za grunt 3 R.
Od Jana Pivky přijato na místě Matěje Huňky za vinohrad
1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Mikuláše Kováře za grunt 2 R.
Zuzaně dáno na díl její 6 R.
Janovi dáno z milosti z jiných peněz, kteréž se Pánu po
s[irotcích] zběhlých dostaly 2 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Kováře za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Zuzaně na díl její.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidlákového přijato od
Mikuláše Kováře za grunt 3 R.
Od Jana Pivky na místě Martina Hajana za vinohrad přijato
1 R 15 gr.
Zuzaně dáno na díl její 4 R 15 gr.
A odvedeno jemu na gruntě Eliáše Radějovského Brvnovským
pustým, kterýž je[mu] prodán, 35 R. Ty sobě vyzdvihovati má
Zuzanna aneb Daniel Uhlíř muž její od letha 1604 po 3 R.
Škodováno z dílu jejího na gruntě Eliáše Radějovského
prodaným pustým 4 R 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Mikuláše Kováře za g[runt] 4 R.
Ty přijal Daniel Uhlíř na díl Zuzany ženy své.
Od Mikuláše Smrhova za vinohrad na místě Jana Pivky přijato
2 R.
Ty přijal Daniel Uhlířuo[v] na díl Zuzany ženy své.
f 72b
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše Kováře za grunt 2 R.
Ty přijal Daniel Uhlířů na díl Zuzany ženy své.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Mikuláše Kováře za grunt 2 R.
Přijal je Daniel Uhlířů do Strážnice.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Kováře za grunt 2 R.
Přijal je Daniel Uhlířů do Strážnice.
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27 Sirotci ne[božtíka] Albrechta Písaře

f 73a

Jest jich dvý: Jiřík a Dorotha.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Ševčíkového
41 R.
Item více jim náleží na vinohradě Martina Kubáčkovýho podle
zápisu kněh horenských v listu 191 21 R.
Item více jim náleží za 2 bečky vína prodané 14 R 15 gr.
Item za tele prodané 15 gr.
Summa všeho 77 R.
Z toho se má zaplatiti za dluhy osobám níže psaným toto:
Item do Vrbky Velkej peněz sirotčích, otci těch sirot[ků]
půjčených 13 R 4 gr.
Více porůzno dluhuov za obilí, poplatky panské, též i za
vína, což týž ne[božtík] otec jejich dlužen zůstal 13 R 9 gr
4 ½ den.
Více se s téhož statku sníti má 6 R 9 gr 3 den, kteréž
nebožt[ík] do jiných sirotcích peněz sirot[kům] do měst[ečka]
Veliké dlužen zůstal.
Summa všech dluhuov 32 R 23 gr ½ den.
Na tu summu jest ku právu z gruntu Jíry Ševčíka položeno
25 R.
f 73b
Za víno prodané 14 R 15 gr.
Za tele prodané též přijato 15 gr.
Učiní všeho, což ku právu položeno jest 40 R.
Vydání z tej hotovej summy:
Item do Vrbky Velkej zaplaceno, jakž vejš doloženo jest
13 R 47 gr.
Za dluhy drobné, totiž za obilí, vína a poplatky panské
podle sečtení dáno 13 R 9 gr 4 ½ den.
Více zaplaceno, co ne[božtík] otec dotčených sirot[ků] mezi
jiný sirotčí peníze dlužen zůstal 6 R 9 gr 3 den.
A tak mimo splacení dluhův zůstává čistého statku 44 R 6 gr
6 ½ den.
Dělíc na dva díly, dostane se na jednoho každého po 22 R
3 gr 3 den.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 64 Jíry Ševčíkového 14 R. Ty se jim
pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.

f 74a
Item na Martinovi Kubáčkovém za vinohrad v Ležhoře 21 R. Ty
jak jim jíti mají, knihami horenskými v listu 191 se spravíš.
A při právě hotových býti má 9 R 6 gr 6 ½ den.
Letha [15]94 přijato od Jíry Ševčíkového za grunth 2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Ty 2 R sou vydány Dorothě na díl její.
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Letha [15]95 přijato z gruntu Jíry Ševčíkového 2 R.
Ty sou dány za dluh n[ebožtíka] otce jejich do jinejch
peněz sirot[čích].
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Ševčíka 2 R.
Ty sou dány Dorotě na díl její.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Ševčíkového 2 R.
Téhož leta přijato z druhého gruntu Jíry Ševčíkového 2 R.
Ty jsou dány Dorotě na díl její.
Letha [15]98 přijato od Jana Hafrového za grunt 2 R.
Jakož Jírovi náleželo dílu jeho summy 22 R 3 gr 3 den, ta
jest spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána jakožto po zběhlým
obrácena. Z níž jest na hotově vyzdviženo 2 R a ostatek jíti
má k ruce J.M. Páně od letha [15]99 po 1 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Matěje Jana Hafrova za grunt 2 R.
Z toho přijato k ruce J.M. Páně po s[irotku] zběhlý[m] 1 R.
Dorotě dáno na díl její z vyšlé spravedlnosti 10 R 6 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Matěje Hafrového za grunt 2 R.
Ty sou k ruce panské vyzdviženy po s[irotku] zběhlým.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Havrového za grunt 1 R.
Ten jest vydán Dorotě na díl její.
f 74b
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Hafrova za grunt ost[atní] 1 R.
A tak grunt doplacen.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky poraženo vyšlé
spravedlnosti, která byla na dluhu za Jeho [Mil]ostí Pánem po
Jírovi sirotku zběhlým 12 R 6 gr 6 ½ den.
A tak ten sirotek tu nic nemá.
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28 Kateřině, nápadnici po nebožt[íku] Janovi Tkadlci
Náleží ještě mimo prvnější vyzdvižení její po Eliášovi
bratru jejím podle zápisu kněh sirotčích v listu 48 a
regimentův 30 R.
Ta spravedlnost jest vyšlá.

f 76a
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29 Sirotci ne[božtíka] Matouše Gregorového
Jest jedna Kateřina, ta slouží v Miloticích s vůlí Jeho
Mi[l]osti Páně.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě 63 Matěje Skaličky
4 R.
A mimo to se tomuž sirotku [ze] statku ne[božtíka] Mikuláše
Gregorovýho vyplniti má 3 R, kteréž nebožt[ík] z gruntu Matěje
Skaličky k sobě přijal a za ním zůstaly, tak jakž při
nápadnících No. 11 Mikoláše Gregorového zapsáno stojí. Ty jsou
při právě.
A při právě s téhož gruntu Matěje Skaličky zůstává 3 R.
Více tomuž sirot[ku] náleží na vinohradě v Dolní hoře,
kterýž Kuba Žádalových drží 50 R. Ty se pokládati mají, jakž
zápis kněh horenských v listu 113 ukazuje, od letha [15]94 při
Vánocích, jak hora ukáže po 4 R.
Více tomuž sirot[ku] náleží kráva jedna, kteráž při Jírovi
Silných ujci jejím zůstává, povinen jest je tomuž sirotku
takovú krávu, když ji potřebovati bude, dobrou a hodnou
vydati. Za to rukojmě Mikuláš Škrobených a Jíra Sučanských
RSAN.
f 77b
Letha [15]94 přijato od Matěje Skaličky za grunth 2 R.
A zadržalých též od něho přijato 1 R.
Též přijato od Kuby Žádalového za vinohrad 4 R.
Těch všech 7 R vydány Kateřině napřed psané.
Letha [15]95 přijato z gruntu Matěje Skaličky peněz
purgkrecht[ních] ostatních 2 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Kuby Žádalových peněz 2 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [15]98 přijato od Kuby Žádalového za vinohrad 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Kuby
Žádalova za vinohrad 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova jakož Kuba
Žádalů zuostával za vinohrad dopláceti 40 R, ten vinohrad
Mikuláš Lazebníků od Kuby Žádalového koupil a dílu sobě po
Kateřině manželce své na tom vinohradě srazil, totiž těch
40 R.
A tak Kateřina díl svůj zouplna vyzdvihla.
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30 Sirotci ne[božtíka] Pavla Smilové[ho]
Jest jich patero: Martin, Jan, Manda, Kateřina, Dorotha a
Zuzanna macocha jejich šestá.
Martin a Jan jsou ženatí, Dorota ta jest vdaná, Manda ta
při macoši své zůstává a Kateřina ta jest umřela.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Martina Smilovýho
bratra jejich 90 R.
Dělíc těch 90 R na šest dílů, dostane se na jednoho každého
po 15 R.
Na to jest jim s téhož gruntu od Martina bratra jejich
položeno 45 R.
S toho vydáno toto:
Item Zuzanně macoše díl její všecken 15 R.
Item Janovi dáno i po Kateřině zemřelé 19 R. A ještě se
jemu dodati má, což na něho po Kateřině, sestře jeho zemřelé,
přišlo 20 gr.
Item Dorotě dáno 6 R. Dodati se jí má k doplnění dílu
jejího, nemajíce ona v tom nápadu po Kateřině sestře žádné
spravedlnosti, protože jest vdaná byla a díl svůj muži svému
proženila, ještě 9 R.
Item Martinovi dáno 4 R. A ostatek, což jemu dodati se
přišlo na doplnění dílu jeho i po Kateřině zemřelé sestře 15 R
20 gr.
f 79b
Ty jest sobě na gruntě svém srazil.
Item Mandě náleží dílu jejího vyplniti i což po Kateřině,
sestře její zemřelé připadlo, neb ona nic na díl svůj
nepřijala 19 R 20 gr.
Summa všeho, což se jim na díly jejich dodati má,
učiní 29 R 10 gr.
Takových 29 R 10 gr mají na gruntě Martina bratra jejich,
povinen jest jim takové peníze od letha [15]94 při Vánocích po
4 R pokládati.
Letha [15]94 přijato od Martina Smilového za grunth 4 R.
Z toho dáno Dorotě na díl 4 R.
Letha [15]95 přijato od Martina Smilového za grunth peněz
purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 1 R 15 gr a Mandě zanecháno
v truhle 2 R 15 gr.
Letha [15]96 přijato od Martina Smilovýho 4 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 2 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Smilového za grunth 4 R.
Z toho dáno Dorotě ostatních peněz 1 ½ R.
Letha [15]98 přijato od Martina Smilových za grunt 2 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt
od Martina Smilových 2 R.
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Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Smilového za grunt 1 R.
f 80a
Manda zemřela a spravedlnosti po sobě zanechala 19 R 20 gr.
Ta připadla na Jana a Martina bratry její, přijde každý[mu] po
9 R 25 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového dáno Janovi a
Martinovi hotových peněz, kteréž Mandě zemřelé náleží 13 R.
A Martin majíc ještě za grunt dopláceti 8 R 10 gr, ty jest
sobě na gruntě porazil.
A tak ti sirotci žádné spravedlnosti již nemají.
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31 Nápadníci po ne[božtíku] Jírovi Janulkovi
Jest jich ještě mimo ty, kteréž již díly své od práva
vyzdvihli, šest, totiž Pavel, Jan, Martin, Mikuláš, Mathouš a
Zuzanna.
Ti nápadníci všickni za hory odešli a své vůle tam užívají.
Vyhledalo se jim všem společně spravedlnosti vyšlé, kteráž
jim při právě zůstává 11 R 10 gr 1 den.
Více se jim vyhledalo na gruntě 68 Mikuláše Kaše 11 R. Na
to jest jim zadržal 9 R a ostatní 2 R mají se jim položiti
letha [15]94 při Vánocích.
Letha [15]94 přijato od Mikoláše Kaše za grunth peněz
purgkrechtních do truhlice 3 R.
Od vkladu rejstr dáno Václavovi Letovskému 3 gr 1 den.
Jakož jest těm napřed psaným spravedlnosti náleželo
nápadníkům všem 22 R 10 gr 1 den, ta jest s příčiny té, že se
tíž nápadníci k rejstrům nestavěli a své vůle užívali, na Jeho
Mi[l]ost Pána připadla. A již jest od Jeho Mi[l]osti všecka
odvedena.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Kaše 3 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Kaše 1 ½ R.
Letha 1598 přijato od Mikuláše Kaše za grunt 1 R.
K ruce Jeho Mi[l]osti Páně po s[irotcích] zběhlých
vyzdviženo jest a dány do míšených s[irotčích] peněz 5 ½ R.
f 81b
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Mikuláše Kaše za grunt 1 R.
Ty sou vydány do míšených peněz sirotčích po nápad[nících]
napřed psaných zběhlých.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákova přijato od
Mikuláše Kaše za grunt ut s[upra] 15 gr.
Těch 15 gr jsou k ruce panské vyzdviženy po sirotcích
zběhlých, jakž ut s[upr]a popsáno.
Letha 1601 a 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Kaše za g[runt] 1 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
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32 Sirotci ne[božtíka] Jíry Pastejře

f 82a

Jest jich dvý: Barbora a Markéta, ty obě při otčímovi svém
zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 74 Martina
Kubáčkového 19 R 10 gr.
Dělíc na dva díly, dostane se na jednoho po 9 R 20 gr.
Na to jest jim ku právu položeno od Martina otčíma jejich
za grunth 6 R.
A zadržal jim dvojí peníze 4 R, ostatek jim pokládati má od
letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Těm sirotkům spravedlnost teprva od letha [15]95 má jíti po
2 R. Za jakou příčinou placení se prodlilo, knihami
purkrechtními při gruntě vejš psaném se spravíš.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Kubáčkového 2 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Kubáčkového za grunth 1 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Martina Kubáčkového 1 R.
Letha [l5]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato za
grunt od Martina Kubáčka 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Kubáčka za grunt 15 gr.
f 82b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Kubáčka za grunt 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Martina
Kubáčka za g[runt] 1 R.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou
spravedlnost těchto sirotkův na dluhu zůstávající 15 R 15 gr.
Ty sou dány obilím Ondrovi Prakšickýmu na díl Markyty
manželky jeho.
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33 Sirotci ne[božtíka] Remše Tichého
Jest jich dvý: Mikuláš a Kateřina.
Mikuláš ten pro svý nedobrý chování budouc na zámku
strážnickém v službě za klíčníka pryč ušel, své vůle užívá a
nyní v pútech a na milosti Jeho Mi[l]osti Páně zůstává,
Kateřina ta jest za Mikulášem Šidlákový[m] vdaná.
Vyhledalo se jim oběma spravedlnosti na gruntě Ondry
Nejedlejch, kderýž jemu i z vinohradem v Ležhoře prodán byl
125 R.
Více jim náleží na vinohradě, kterýž Jíra a Jan synové
Válkovi drží 26 R.
Summa všeho 151 R.
Na to jest jim ku právu položeno z gruntu 22 R 20 gr a
z vinohradu 10 R.
Pars 30 R 20 gr.
Z tej hotovej summy vydáno toto:
Item na splacení termínů, což n[ebožtík] Remeš Tichý budouc
purgkmistrem na počtu svém učiněné[m] podle cedulí řezaných
dlužen zůstal, dáno 27 R 11 gr.
f 83b
A mimo ještě vyplniti se má na dotčené termíny s téhož
statku n[ebožtíka] Remše 2 R 15 gr 5 den.
A tak zůstává mimo ty dluhy čistého statku 120 R 24 gr
2 den.
Dělíc tu summu na dva díly, dostane se na jeden každej díl
po 60 R 12 gr 1 den.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 71 Martina Škromacha 25 R 10 gr. Na to jim
zadržel letha 1593 4 R a ostatek od letha 1594 při Vánocích
pokládati má po 4 R – 21 R 10 gr.
Item na vinohradě náleží jim, kterýž Mikuláš Šidláků
v Ležhoře drží 86 R 5 gr 2 den.
A při právě hotových býti má 5 R 9 gr.
Z tej hotovej summy, kteráž ku právu položena jest, vydáno
toto:
Item Kateřině 1 R.
Item Mikulášovi 2 R 9 gr.
f 84a
A tak při právě zůstává 2 R.
A zadržalých, jakž napřed dotčeno, též 4 R.
A mimo ten 1 R, kterejž Kateřina na díl svůj přijala, ještě
jí náleží dodati k doplnění dílu jejího 58 R 12 gr 1 den.
Ta summa náleží do statku sirotčího sirot[kům] po
ne[božtíku] Ondrovi Nejedlejm zůstalým, tak jakž při sirotcích
téhož n[ebožtíka] Ondry položeno jest.
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Víceji po počtu učiněném vyhledalo se též Kateřině a
Mikulášovi oběma společně na vinohradě Jíry a Jana Válkových
16 R. Z toho náleží Mikulášovi 8 R a ostatní, což na Kateřinu
připadlo, náleží do statku sirot[ků] Ondry Nejedlého.
Na těch 8 R jest položeno Mikulášovi od napřed psaných osob
za vinohrad, ty sou do truhlice vloženy 2 R.
Více přijato od Martina Škromacha za grunth letha [15]94
2 R.
Z toho dáno a doloženo na zaplacení termínův, což
n[ebožtík] Remeš na počtu zůstal 2 R 15 gr 5 den.
Jakož jest Mikulášovi, napřed psanému sirotku,
spravedlnosti náleželo 59 R 12 gr, kterážto spravedlnost z té
příčiny, že se k rejstrům nestavěl a své vůle užíval, na Jeho
Mi[l]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]ost vyzdvihnouti
ráčil 5 R a ostatek 54 R 12 gr ty se odvozují tímto zápisem
sirot[kům] nebožštíka Vávry Kotačky na spravedlnost jejich.
Letha 1595 přijato od Martina Škromacha za grunth 4 R.
Vydáno Katheřině sirotku na díl její 2 R.
A z dílu Mikulášového 2 R odvedeny s[irotkům] Kotačkovým.
f 84b
Letha [15]96 přijato od Martina Škromacha za grunth 4 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Škromacha za grunth 4 R.
Téhož letha [15]97 dáno Kateřině na díl její, kteréž jsou
vzaty do statku Petra Nejedlýho 4 R.
Letha [15]98 přijato od Martina Škromacha za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Války za vinohrad 1 ½ R.
Z toho dáno do statku 8 Ondry Nejedlého po Kateřině dílu
jejího 5 R.
A na s[irotky[ n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli odvodu ut
s[upr]a 5 R 29 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Martina Škromacha za grunt 4 R.
Z toho dáno do statku 8 Ondry Nejedlého 2R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli odvodu 2 R.
Od Jana Válkového přijato za vinohrad 2 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli
odvodu.
Mikolášovi dáno z poručení J.M. Paní z peněz panských,
které se Pánu po s[irotcích] zběhlých dostaly 3 R 15 gr.
Letha 1600 též jemu dáno z poručení J.M. Paní z peněz
panských, které se po s[irotcích] zběhlých dostaly 8 R.
Od Martina Škromacha za grunt přijato 2 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli
odvodu po s[irotku] zběhlým.
Mikulášovi dáno na poručení Její Mi[l]osti Paní ne
z povinnosti, ale z milosti z peněz panských, kteréž se po
jiných sirotcích zběhlých dostávají 6 R.
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Od Jana Válkového za vinohrad 2 R.
Ty sou vydány do statku n[ebožtíka] Ondry Nejedlého z dílu
Kateřininého.
Více Mikulášovi dáno z poručení J.M. Paní z milosti
z jiných peněz s[irotčích], kteréž se Jeho [Mil]osti Pánu po
zběhlých dostaly 6 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Martina Škromacha za grunt 2 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli
odvodu po s[irotku] zběhlým.
f 85a
Vyhledalo se, že Mikuláš Šidláků mimo poražení dílu
Kateřiny manželky své za vinohrad těmto sirotkům, kterýž
v Dolní hoře jest, dopláceti zůstává 27 R 23 gr 1 den,
placením od letha 1603 po 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Mikuláše šidláka za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Jana Války též za vinohrad přijato 2 R.
Do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky dáno podli odvodu po
s[irotcích] zběhlých 3 R 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Mikuláše Šidláka za vinohrad 2 R.
Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Mikuláše Šidláka za vinohrad 1 R.
Ty jsou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky.
Letha 1607 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Jana a
Jíry, Válkových synů, na místě otce jejich 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše Šidláka za vinoh[rad] 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Vávry Kotačky podle
odvodu ut s[upr]a.
Letha 1612 a 1613 od Martina Znakhudy na místě Mikuláše
Šidláka za vinohrad v Ležhoře přijato 2 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky podli
odvodu.
A jakož se do statku tohoto za vinohrad svrchu psaný
v Ležhoře vyplatiti mělo po letech ještě 18 R 23 gr 1 den,
takové peníze odvozují se do statku n[ebožtíka] Vávry Kotačky
podli odvodu napřed psaného, za jakou příčinou, při témž
statku zapsáno jest.
A tak z vinohradu toho do statku tohoto jest vyplněno to
v svém místě.
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34 Sirotci ne[božtíka] Jana Kociána
Jest jich ještě mimo ty, kteří jsou zemřeli, dvý: Jan,
Pavel a Barbora mateř jejich třetí.
Jan ten jest na zámku drábem a Pavel ten j[es]t ve dvoře
panským velickým při volích sloužil a roznemohši se nemocný
při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo to, což prve od práva
vyzdvihli, jednomu každému z nich ještě toto:
Item Barboře mateři 2 R 11 gr 3 den.
Item Janovi 8 R 3 gr 6 ½ den.
Item Pavlovi náleží, neb on na díl svůj nic nepřijal 12 R
11 gr 3 den.
Summa všeho, což se jim dodati má 22 R 25 gr 6 ½ den.
Na to mají na gruntě Eliáše Radijovského 1 R.
A při právě ostatek té summy na hotově zůstává 21 R 25 gr
6 ½ den.
Letha [15]94 přijato od Eliáše Radějovského za grunth 1 R.
Ten jest složen do truhlice sirotčí.
Ten 1 R vydán Janovi napřed psanému na díl jeho.
Ten Pavel napřed psaný měl spravedlnosti své 12 R 11 gr
3 den, ty na Jeho Mi[l]ost Pána jakožto odběžné připadly a již
od Jeho Mi[l]osti Pána vyzdviženy jsou.
f 86b
Letha [15]97 přijato z tý vyšlé spravedlnosti 4 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Letha [15]98 Janovi dáno z vyšlé spravedlnosti na díl jeho
2 R.
Letha 1600 v pátek před nedělí Květnou dáno z poručení J.M.
Paní Barboře mateři na díl její z vyšlé spravedlnosti 2 R.
Též jí vydáno ostatek dílu jejího z vyšlých peněz i po
Janovi synu jejím zabitý[m] 1 R 15 gr.
A Janovi Syslovi dáno za dluh téhož Jana 1 R.
A tak matka ani ti sirotci ut s[upr]a tu žádné
spravedlnosti nemají.
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35 Sirotek ne[božtíka] Jana Láníkové[ho]
Jest jeden Matyáš, ten slouží s povolením vrchnosti u
Janoše fojta vrbeckýho.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Ondry Brvny 22 R.
Ty se jemu od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po
1 R 10 gr.
Více jemu náleží na vinohradě v Ležhoře, kterýž Martin
Hajanů drží 12 R 16 gr 1 ½ den. Ty jemu jíti mají od letha
[15]94 při Vánocích po 1 R.
A při právě jemu hotových zůstává 1 R 4 gr.
Letha [15]94 přijato od Ondry Brvny za grunth peněz
purgkrechtních do truhlice 1 R 10 gr.
Letha [15]98 přijato od Martina Hajana za vinohrad 1 R. Ty
položil Jan Pivků na místě jeho.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Martin
Hajanů za vinohrad 15 gr.
Ten vinohrad jest pustý.
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36 Sirotci ne[božtíka] Václava Lacka
Jest jich kromě Zuzanny, kteráž již díl svůj zouplna
vyzdvihla, ještě dvý: Anka, Kunhuta a Mahda mateř jejich
třetí.
Anka ta slouží s vůlí vrchnosti v Strážnici, Kunhuta ta
jest malá a při strejci svým v Novém Městě zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich toto:
Item Mandě, mateři těch sirot[ků], ještě náleží mimo to,
což prve od práva vyzdvihla [a] na gruntě a vinohradě svém
prodělala 5 R 29 gr.
Ance náleží mimo, což na díl její se dostalo 20 R 5 gr
6 den.
Item Kunhutě též náleží, což na díl svůj jí podle rozdílu
se dostalo 20 R 5 gr 6 den.
Summa všeho, což se jim dodati má 46 R 10 gr 5 den.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 82 Jíry Zuzanovýho 19 R 15 gr. Ty jim jíti
mají od letha [15]94 při Vánocích po 3 R.
Item na vinohradě v Dolní hoře, kderýž Jan Blahů drží,
podle kněh horenských v listu 235 26 R. Ty se jim od letha
[15]94 při Vánocích pokládati mají po 2 R.
A při právě hotových býti má 25 gr 5 den.
f 88b
Letha [15]94 přijato od Jíry Zuzanových za grunth 3 R.
Téhož letha přijato od Jana Blahových za vinohrad 1 R.
Od rejstr Václavovi Letovskému dáno 7 ½ gr.
A za dluh nebož[tíka] otce těch s[irotků] dáno 2 R.
Letha 1595 přijato z gruntu Jíry Zuzaniného 3 R.
Dáno Mandě mateři na díl její 1 R 15 gr.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Zuza[ni]ného 3 R.
Dáno Ance na díl její na kožich 2 R.
Mandě mateři též dáno 1 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Zuzaniného za grunth 3 R.
Téhož leta vydáno Mandě, mateři těch sirotků, ostatního
dílu jejího 2 R 6 ½ gr.
A tak tu táž Manda více nic nemá.
Letha [15]98 přijato z gruntu od Jíry Zuzaniného 3 R.
Anně dáno na díl její k svadbě 2 R.
Též přijato od Jana Blahového za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Anně na díl její 1 R.
Téhož leta dáno Anně na díl její 3 R.
A Kuně též dáno na její díl 1 R 8 ½ gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jíry
Zuzaniného za grunt 3 R.
Též přijato od Jana Blahového za vinohrad 2 R.
Anně dáno z dílu jejího 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry
Zuzaniného za grunth ostatních peněz 1 R 15 gr.
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Od Jana Blahových přijato za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Anně na díl její peněz 1 R 15 gr.
Anně dáno na díl její z hotových p[eněz] (neuvedeno).
A jakož jí ještě dovzíti náleželo 3 R 26 gr, ty jest
pustila Kuně sestře své. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 89a
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana
Blahového za vinohrad 1 R 9 gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře vyhledalo se
v registřích horenských velicských, že jest za tento
vinoh[rad] při rejstřích horenských placeno bývalo a komu se
peníze vydávaly, to poznamenáno jest.
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37 Sirotci ne[božtíka] Martina Škutle
Jest jich trý: Mikuláš, Jíra a Anka.
Mikuláš ten jest na gruntě, Jíra umřel, Anka ta slouží
s vůlí vrchnosti u Hleděného v Strážnici.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 91 Martina
Rosovýho 45 R. Ty jim jíti mají od letha [15]93 při Vánocích
po 5 R.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Mikuláš
bratr jejich drží 40 R.
Více jim náleží za žito, kteréž týž Mikuláš bratr jejich
k sobě přijal 10 R 25 gr.
Více za žito Vávrovi Drahotuskýmu prodané za 11 měř[ic] 4 R
1 gr.
Více jim náleží na gruntě po nebožt[íku] Jírovi bratru
jejich zůstalý podle zápisu kněh starých prostředních
purkrechtních v listu 59 45 R. Na kterýmžto gruntu Mikuláš
z těch sirot[ků] zůstává.
Summa všeho, což Mikulášovi a Ance náleží,
učiní 144 R 26 gr.
Dělíc na dva díly, dostane se jim na díl po 72 R 13 gr.
Mikuláš ten sobě díl svůj na vinohradě a co obilí k sobě
přijal, též i na gruntě své[m], kterýž po Jírovi bratru svém
ujal, srazil 72 R 13 gr.
A tak samej Ance na gruntě 91 Martina Rosovejho těch 45 R
náleží, kteréž se jí od letha [15]93 při Vánocích pokládati
mají po 5 R.
f 91b
A na Vávrovi Drahotouským za obilí 7 R 1 gr. Ty jsou vyšlé
a za ním zadrželé zůstávají.
A na gruntě Mikuláše bratra jejího též jí samej náleží 23 R
12 gr. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po
2 R.
A tak se tej Ance summa její 72 R 13 gr zouplna nachází.
Letha [15]94 přijato od Martina Rosového peněz ročních za
grunth 5 R.
Ty složeny do truhlice sirotčí.
Téhož letha [15]94 přijato od Mikuláše Škutlového za grunth
peněz purgrechtních 2 R.
Více přijato od Vávry Drahotušského za žito 4 R 1 gr.
Ty jsou dány Ance na díl její.
Z toho vydáno Václavovi Letovskému 15 gr.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Rosového 5 R.
Též přijato od Mikuláše Škutlového za grunth 2 R.
Dáno Ance sirotku na díl její na ukoupení kožichu a šatův
choděcích 13 R 15 gr.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Rosovýho 5 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Škutlů 2 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Rosovýho za grunth 5 R.
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Téhož letha přijato od Mikoláše Škutle za grunth 2 R.
Letha [15]98 přijato od Martina Rosového za grunt 5 R.
Též od Mikuláše Škutle přijato za grunt 2 R.

f 92a
Letha [l5]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato za
grunt od Martina Rosového 4 R.
Též přijato od Mikuláše Škutle za grunt 2 R.
Ance vydáno z hotových peněz na její díl k svadbě 26 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákova přijato od
Martina Rosy za grunt 3 R.
Od Mikuláše Škutle přijato za grunt 1 R.
Anně vydáno na díl její z hotových peněz 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Martina Rosy za grunt 2 R.
Ty sou vydány Anně na díl její.
Od Mikuláše Škutle za grunt přijato 3 R.
Ty přijala Anna na díl svůj.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Martina Rosy za grunt 2 R.
Od Mikuláše Škutle přijato za g[runt] 1 R.
Anně dáno na díl její 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Rosy za grunt 4 R.
Ty sou vydány Anně na díl její.
Od Mikuláše Škutle za grunt přijato 2 R.
Ty přijala Anna na díl svůj
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Martina Rosy za grunt 4 R.
Od Mikuláše Škutle přijato za grunt 2 R.
Anně dáno na díl její 6 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Řepů položil za
grunt 1 R.
Ten jest vydán nápadníkům po Anně zemřelé, totiž Vaňkovi
Duných a na sirotky Jana Duných.
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f 94a
38 Sirotek ne[božtíka] Mikuláše Jakšové[ho]
Jest jeden Mikuláš, ten u Vaňka Jakšové[ho] v opatrování
zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na vinohradě v Ležhoře,
kterejž Mikuláš Vaňka Janových drží, podle zápisu kněh
horenských v listu 224 22 R. Ty se jemu od letha [15]94 při
Vánocích pokládati mají po 2 R.
Více tomuž sirot[ku] náleží kráva jedna, kteráž při Vaňkovi
Jakšovém zůstává, povinen bude túž krávu tomu sirot[ku]
vydati, když ji potřebovati bude.
Více tomuž sirot[ku] náleží na vinohradě v Dolní hoře Jana
Zdeňkového 6 R. Ty jsou vyšlé a za tímž Janem Zdeňkem zadržalé
zůstávají.
Letha [15]94 přijato od Jana Zdeňkových z vinohradu 1 R.
Od vkladu těchto rejstr vydáno Václavovi písaři 4 gr.
Letha [15]96 přijato od Jana Zdeňkového za vinohrad 15 gr.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Jana Zdeňka 15 gr.
Letha [15]98 přijato od Jana Zdeňka za vinohrad 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Zdeňkova za vinohrad 1 R.
NB. Mikuláš přijal na díl svůj na vinohradě Mikuláše Vaňka
Janových na díl svůj 22 R, kteréž sobě z něho vyzdvihovati má.
A hotových peněz na díl jeho vydáno 3 R 11 gr.
f 94b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana
Zdeňkova za vinohrad ostatních 2 R.
A tak vinohrad doplatil.
Ty 2 R dány jsou na dluh n[ebožtíka] otce těchto sirotků,
který se z regimenu našel, do peněz sirotčích míšenejch.
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39 Sirotek ne[božtíka] Janka Baďourového

f 95a

Jest jedna Anka, ta jest malá a při Martinovi Stravovým
ujci svém zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě v Ležhoře,
kterýž Martin Stravů drží, podle zápisu kněh horenských
v listu 274 40 R. Ty se pokládati mají od letha [15]94 při
Vánocích po 2 R.
Více na druhém vinohradě náleží v Dolní hoře, kterýž Jan
Vachúnů drží, podle zápisu kněh horenských v listu 89 42 R
15 gr. Ty se jí od letha 1594 při Vánocích pokládati mají po
2 R.
Více tomuž sirotku náleží na třetím vinohradě v novosadích
nad Dolní horou, kterýž Matouš Mikuláše Sučanských drží, podle
zápisu kněh horenských v listu 89 8 R. Na to jest Matouš vejš
psaný letha [15]93 zadržel 1 R a ostatek od letha [15]94 při
Vánocích pokládati má po 1 R.
Více co tomuž sirot[ku] náleží za víno prodané 4 R 13 gr.
Ty jsou vydané za dluhy ne[božtíka] otce tohož sirotka.
Více tomuž sirot[ku] náleží na gruntě Vaňka Martina Duných
12 R. Ty se jí pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po
1 R.
f 95b
Summa všeho, což vejš psanému sirot[ku] náleží,
učiní 102 R 15 gr.
Z toho se dluhy zaplatiti mají mimo předešlejší zaplacení,
jakž napřed dotčeno jest, ještě toto:
Item Vaňkovi Jakšovu za žito 2 R.
Item Janovi Jurkovu za střevíce 5 gr 1 den.
Item knězi Jiříkovi za skopné 1 R.
Item Janošovi do Vrbky za žito 1 R.
Letha [15]94 položil Vaněk Martina Duných za grunth 1 R.
Více přijato zadržalých 1 R.
Ty 2 R dány za dluh Vaňkovi Jakšovu.
Tohož letha [15]94 přijato od Jana Vachouně za vinohrad do
truhlice 1 R.
A z jinejch vinohradů nic položeno není, neb se nic
neurodilo.
Letha [15]96 přijato od Martina Louckýho za grunth peněz
2 R.
Ty sou vydány za dluhy n[ebožtíka] otce jejich za platy
panské zadržalé.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Jana Vachúňovýho 1 R.
Ten jest dán za dluhy neboštíka otce jejich Vaňkovi
Jakšovému.
Letha [15]98 přijato z vinohradu Jana Vachúňova 1 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Vachúňového za vinohrad 2 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Vachúňova za vinohrad 1 R.
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f 96a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jana
Vachúňového za vinoh[rad] 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Vachúňového za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán k[nězi] Jiříkovi dluhu za skopné.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana
Vachúňového za vinohrad 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Janka Baňaře přijato od Jana
Vachúňového za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R.
Ten 1 R položil Jura Janků na místě Jana Vachúňového,
držitel tohoto vinoh[radu].
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře ten vinohrad
v Ležhoře, který míval Martin Stravů a neplatil za něj nic,
jest prodán Pavlovi Fojtovému do Kuželového za 40 R.
Leta svrchu psaného Pavel Fojtů položil za ten vinoh[rad]
1 R.
Ten jest obrácen k ruce JM Páně.
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40 Sirotek n[ebožtíka] Jana Vrabce
Jest jedna Anka a Kuna mateř její druhá.
Ta Anka při otčímovi svém Martinovi Zvedinosovi zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě v Slavkovskej
hoře na Lipovsku, kterýž Martin Zvedinosů koupil 50 R. Z toho
předně náleží Ance 13 R 15 gr z příčiny tej, že jí takových
13 R 15 gr na gruntě téhož Martina Zvedinosa náležely. Ten
Martin Zvedinos těch 13 R 15 gr na tom gruntě proděla a potom
jí na tomž vinohradě předně ty peníze odkázal. Takové peníze
se předně Ance od letha [15]94 při Vánocích po 4 R vyplniti
mají.
A tak Ance a Kuně mimo těch 13 R 15 gr ještě náležeti bude
na témž vinohradě 36 R 15 gr.
Dělíc na 2 díly, dostane se na jeden díl po 18 R 7 ½ gr.
Ty jim společně jíti mají, když se nejprve Ance summa její
předně náležitá vyplní též po 4 R.
Letha [15]94 přijato od Matěje Moškorova za vinohrad 4 R.
Ty jsou dány Martinovi Zvedinosovi na díl Kuny ženy jeho,
nebo ta Kuna umřela a on sirotka malého při sobě opatruje, za
tou příčinou jemu předně ty peníze propuštěny.
A letha [15]93 též přijal od téhož Matěje Moškorova 2 R.
Ty též vzal Martin Zvedinosů na díl svůj.
A tak již nemá nic z té spravedlnosti bráti, až se sirotku
předně 19 R 15 gr vyplní.
f 98b
Letha [15]94 při posudku v Lipově vyhledalo se, že Martin
Zvedinosů mimo předešlé vybrání vyzdvihl podle zápisu knih
lipovských horenských závdanku za vinohrad svrchu psaný 5 R,
kteréž byl povinen zase navrátiti. Však nemajíc jich odkud
vzíti, pustil jest sirotku vejš psanému všecko, což tu měl a
již tu nic nemá.
A tak tejž Ance náleží z toho vinohradu 39 R. Ty se jí od
letha [15]95 při Vánocích po 4 R klásti mají.
Letha [15]96 přijato od Macka Moškorovýho na místě
Zvedinosa za vinohrad 4 R.
Dáno Ance na vychování a na šatky 2 R.
Letha 1600 a 1601 za purgmistra Daniele Třískalového
přijato od Martina Kubíčkova za vinohrad dvojích peněz 5 R.
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41 Sirotek ne[božtíka] Daniele Mhúrka
Jest jedna Kuna.
Ta jest z dětinství od ujce svého Pavla Brikcového do
Čachtic vzata a při něm se přechovává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě Jana Vachúna
v Dolní hoře v listu 89 27 R 15 gr. Ty se jí pokládati mají od
letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více tomuž sirot[ku] náleží na gruntě 19 na Závodích Vaňka
Martina Duných 15 R. Ty se jí pokládati mají od letha [15]93
při Vánocích po 1 R. A když sirotci ne[božtíka] Jana Baďoura
svou spravedlnost vyzdvihnou, tehdy vejš psanému sirotku se
pokládati bude po 2 R.
Summa všeho, což tomu sirot[ku] náleží, učiní 42 R 15 gr.
Letha [15]94 přijato do truhlice od Vaňka Duných za grunth
1 R.
Z vinohradu nic položeno není, neb žádného vína neubral.
Od vkladu těchto rejstr dáno Václavovi písaři 7 gr 6 den.
Letha 1598 přijato za vinohrad od Jana Vachúňového 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Bartoně
Louckého za grunt 1 R.
A prve položeno od letha [15]95 až do letha ut s[upr]a,
jakž se z register purkrechtních našlo, za grunt a tuto
zapsány nebyly 6 R.
Zůstávají v truhlici sirotčí.
f 101b
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry
Štěrby za grunt 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry
Štěrby za grunt 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry
Štěrby za grunt 1 R.
NB. K ruce Jeho [Mil]osti Páně přijat ten 1 R jakožto po
sirotku zběhlým. A což na dluhu za Jeho [Mi]ost Pánem bylo
11 R 22 gr 1 den, ty sou z dluhu panského poraženy.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry
Štěrby za grunt trojích peněz 6 R.
Přijaty sou k ruce panské po s[irotku] zběhl[ém].
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Štěrby
přijato 2 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské po sirotcích zběhlých.
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42 Sirotek ne[božtíka] Vaňka Blahových

f 102a

Jest jedna Anka, ta slouží s povolením vrchnosti
v Strážnici.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na vinohradě Jana Ličky
Macigalového a Šimka Kujového v Ležhoře i s tím, což jest jí
Kateřina sestra její dílu svého dobrovolně pustila 18 R 20 gr.
Ty jak jí jíti mají, knihami horenskými v listu 204 se
spravíš.
Z těch 18 R 20 gr vejš psaných se snímá, co ne[božtík] otec
toho sirotka nápadníkům z statku ne[božtíka] Vaška Ševce podle
kněh starých sirotčích v listu 143 za pivo dlužen zůstal 2 R.
A tak tomu sirot[ku] nezůstává toliko 16 R 20 gr.

82
f 103a
43 Nápadníci po n[ebožtíku] Janovi Halíkovi
Jest jich kromě Jíry bratra jejich, kterýž svůj díl na
gruntě svém sobě srazil, ještě Martin a Matěj.
Vyhledalo se jim spravedlnosti oběma spolu mimo to, což
prve na díly své jeden každý z nich na vinohradech přijali,
ještě toto:
Item na gruntě Jíry bratra jejich 76 R 20 gr.
A na vinohradě Janovi Měsíčkovi prodaném podle zápisu kněh
horenských v listu 246 40 R.
Ta summa jim takto od letha [15]94 při Vánocích jíti má:
Z gruntu Jíry bratra jejich po 8 R.
A z vinohradu po 4 R.
Více těm nápadníkům vejš psaným spolu z Jírou bratrem
jejich náleží v statku ne[božtíka] Vaška Ševce po n[ebožce]
Zuzaně mateři jejich, čímž se všickni tři zděliti mají 17 R
1 gr 1 ½ den. Ty jak se jim vyplniti mají, zápisem těch
nápadníků Ševcových se šířejí spraviti moci budeš.
f 103b
Letha [15]94 přijato od Martina Halíkovýho za grunth peněz
purgkrechtních 8 R.
Sou do truhlice sirotčí odvedeny.
Téhož letha [15]94 přijato od Jana Měsíčka z vinohradu 2 R.
Ty Martin a Macek na díly své přijali 10 R.
Od vkladu těchto rejster dáno Václavovi písaři 11 gr 3 den.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jíry Halíka 8 R.
Z toho do statku n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře dáno
za dluh 7 R.
Vydáno Martinovi na díl jeho 4 R.
Letha [15]96 přijato z grunthu Jíry Halíka peněz 8 R.
Ty sou vydány Martinovi a Mackovi.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Halíka 8 R.
Ty sou dány Martinovi a Mackovi.
Více dáno Mackovi 4 R 18 gr 4 den.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka našlo se při
gruntě 100 n[ebožtíka] Jíry Halíka, že jest jim vyplnil, totiž
těmto nápad[níkům] Martinovi a Matějovi, bratrům svým 40 R
20 gr.
A na zbor doplatiti má podli poručenství Matějového 4 R.
A tak tu nápadníci na gruntě ut s[upr]a nic nemají.
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44 Nápadníci po n[ebožtíku] Janovi Srnovi zůstalý

f 105a

Bylo jich devět: Jíra, Tomáš, Mikuláš, Pavel, Martin,
Kateřina, Anka, Kuna, Zuzanna.
Na těch devět osob podle zápisu kněh starých purkrechtních
prostředních v listu 33 učiněného položen jest rozdíl, že jest
na každý díl po 28 R 24 gr 5 den se dostalo.
I poněvadž na Zuzannu, macochu těchž nápadníkuov, díl
položen není a z některých příčin jest jí povinna to, jestli
že by s přátel tejž Zuzanny macochy na nápad její se
potahovati chtěl, byly by povinny napřed psané osoby každý
z svého dílu i s těmi 5 R podle kšaftu n[ebožtíka] Jana Srny
učiněného, jí po 3 R 12 gr 5 den dáti.
Jíra ten jest sobě díl svůj na gruntě a Tomáš z Mikulášem
na vinohradě po ne[božtíku] Pavlovi, bratru svém zemřelém
porazili.
Toliko ještě Martinovi, Kateřině, Zuzanně, Anně a Kuně na
díly jejich se 79 R 5 gr 2 den, a to takto vyplniti má:
Item Kateřině 11 R 24 gr 5 den.
Item Martinovi i po Pavlovi zemřelém bratru jeho 36 R 22 gr
6 ½ den.
Item Zuzanně 24 gr 5 den.
f 105b
Item Ance 28 R 24 gr 5 den.
Item Kuně 28 R ½ den.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 103 Adama Bošáckého 72 R 19 gr 3 den. Ty jak
jim jíti mají, knihami purkrechtními se spravíš.
Item na vinohradě Mikuláše Srnového 10 gr 4 den. Ty jest
položil a sou vydány Zuzanně na díl její.
Item na vinohradě Tomáše Srnového 6 R 5 gr 2 den.
Letha [15]94 přijato od Adama Bošáckýho za grunth peněz
purgkrechtních 8 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R.
Na díl Martina odvedeno na sirotky po něm pozůstalé do
truhlice 3 R.
A na sirotky neboštky Anny do truhlice vloženo 2 R 5 gr
2 den.
A Zuzanně dáno ostatek dílu jejího 24 gr 5 den.
Letha [15]95 položil Adam Bošácký za grunth 8 R.
Z toho dáno Anně dílu jejího 3 R.
Kateřině dáno 2 R.
A z dílu Martinového odvedeno na sirotky jeho 3 R.
Letha [15]96 přijato od Adama Bošáckýho za grunth 8 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 4 R.
Sirotkům po nebožce Anně odvedeno 2 ½ R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Srnovýho odvedeno 1 ½ R.
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Letha [15]97 přijato z gruntu Adama Bošáckýho 8 R.
Z toho dáno Kateřině do Louky 3 R.
Martinovi též dáno 3 R.
Anně též dáno 2 R.

f 106a

Letha [15]98 přijato za grunt od Adama Bošáckého 4 R.
Z toho dáno ostatek spravedlnosti Kateřininého dílu do
Louky 24 gr 5 den.
A tak tu Kateřina nic nemá.
Anna napřed psaná zemřela a spravedlnosti po sobě zanechala
summy 28 R 24 gr 5 den. Ta spravedlnost její připadla na
Mikuláše, Zuzannu, Kunu sestry její vlastní, na Jírovy děti,
na Martinovy děti a na Mikulášovy děti, kterýmž vlastní tetka
jest. Přijde na každý díl po 4 R 24 gr.
Letha [l5]99 [za purgmistra Martina Ševčíka] přijato od
Adama Bošáckého za grunt ročních peněz 8 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového vydáno peněz
hotových nápadníkům ut s[upr]a každému toto:
Mikulášovi Srnovýmu 1 R 14 gr 1 ½ den.
Zuzanně sestře jeho 1 R 14 gr 1 ½ den.
Kuně též dáno 1 R 14 gr 1 ½ den.
Jírovým sirotkom 1 R 14 gr 1 ½ den.
Martina Srnového sirotkom 1 R 14 gr 1 ½ den.
Tomáše Srnového sirotkom 1 R 14 gr 1 ½ den.
Letha 1601 přijato z gruntu Adama Bošáckého položených
peněz 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Adama Bošáckého za g[runt] 4 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Adama
Bošáckého za grunt 4 R.
Do statku n[ebožtíka] Martina Srnova nápadu po Anně zemřelé
dáno 1 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Srnového dáno 1 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Tomáše Srnového 1 R 10 gr.
Mikulášovi Srnový[mu] 1 R 10 gr.
Zuzaně dáno 1 R 10 gr.
Kuně dáno tolikýž 1 R 10 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Adama Bošáckýho za grunt 8 R.
Z toho dáno Mikulášovi Srnový[mu] 1 R 10 gr.
Zuzaně týž 1 R 10 gr.
Kuně 1 R 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Srnového 1 R 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Srnového 1 R 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Srnového 1 R 10 gr.
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Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Adama
Bošáckého za g[runt] 8 R.
Z toho dáno Mikulášovi Srnovi 1 R 10 gr.
Zuzaně na díl její 1 R 10 gr.
Kuně dáno na díl její 1 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Srnového po Anně 1 R 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Srnového po Anně 1 R 10 gr.
S[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Srnového po Anně 1 R 10 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu Jana
Štěpánova ostatek, což na tom gruntě bylo 1 R 5 gr 2 den.
Ty jsou vydány Maruši, dceři Anniné na díl mateře její.
Ještě jí náležeti bude 20 R 4 gr 3 den. Ty sou přebrali
zapříce ji přátelé, totiž Mikuláš, Zuzanna, Kuna, dítky
Martina Srnového, dítky Jíry Srnového a dítky Tomáše Srnového,
jsou s ní o to povini srovnati a ji spokojiti. Přijde z šesti
dílů navracovati po 3 R 10 gr na jeden díl.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato z statku Jíry
Srnového 3 R 10 gr 5 den
Ty sou dány Maruši, dceři Anninej na místě dítek
n[ebožtíka] Jíry Srnového, což na díl jejich přišlo.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Maruše, dcera
n[ebožky] Anny Srnové, jakož měla dílu po mateři své 16 R
23 gr 5 den, ty jest prodala na obec velickou za hotový 3 R
27 gr. A tak již tu nic více jmíti nebude.

86
f 108a
45 Sirotci po Martinovi Srnovém
Jest jeden Jan a Kateřina mateř je[ho] druhá.
Ten Jan chodí po své vůli a podle jiných se k rejstrům
nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých
sirotčích v listu 127 i po Mahdě sirotku zemřelém na oba díly
135 R.
Dělíc tu summu na 2 díly, příde na každý díl po 67 R 15 gr.
Kateřina, mateř hoto sirot[ka], díl svůj podle sečtení
všecken zouplna i s tím, což sobě na gruntě srazila,
vyzdvihla.
Na díl Jana vejš psaného jest peněz hotových při právě do
letha [1593 vyšlých 27 R.
Na vinohradě Vaňka Duných v Dolní hoře 20 R. Na to jest
letha [15]92 a letha [15]93 zadrželých 5 R a ostatek tenž
Vaněk vejš psaný od letha [15]94 při Vánocích pokládati má po
5 R.
Na druhém vinohradě Martina Škromacha 8 R. Ty má vyplniti
letha [15]94 a letha [15]95. Doplaceno.
Více na třetím vinohradě Jíry Švejskýho náleží jemu 1 R
15 gr. Ty jsou vyšlý a za ním zadržalé zůstávají.
A ostatek k doplnění dílu jeho 11 R 24 gr 5 den zůstává na
gruntě Kateřiny mateři jeho.
Ty peníze se témuž s[irotku] z gruntu Adama Bošáckýho
vyplniti mají.
f 108b
Ty jest jemu povinna od letha [15]94 pořadně při Vánocích
po 3 R pokládati.
Letha [15]94 položil Vaněk Duných za vinohrad svůj půl
peněz, neb ourody nebylo 2 ½ R.
Téhož letha [15]94 přijato z gruntu Adama Bošáckýho 3 R.
Téhož letha [15]94 položil Vaněk Duných zadržalé peníze na
vinohrad 1 ½ R.
Téhož letha [15]94 přijato od Martina Škromacha za vinohrad
1 R 15 gr.
Téhož letha přijato od Jíry Švejskýho za vinohrad 1 R
15 gr.
Od vkladu těchto rejstr dáno Václavovi písaři 16 gr 1 den.
Janovi sirotku napřed psanému náleželo spravedlnosti 67 R
15 gr, i poněvadž týž sirotek své vůle užívá a k rejstrům se
nestaví, právem odběžným jakožto odběžná na Jeho Mi[l]ost Páně
připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]ost vyzdvihnouti ráčil 33 R
15 gr a ostatek 34 R ty jsou odvedeny sirot[kům] nebožštíka
Martina Morousa na vyšlou spravedlnost jejich.
Letha [15]95 přijato z statku n[ebožtíka] Jana Srna na díl
Martina Srnova 3 R.
Ty jsou podle odvodu z dílu Jana si[rotka] zběhlého do
statku n[ebožtíka Martina Morousa odvedeny.
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Letha [15]96 přijato z vinohradu Jana Duných z Dolní hory
2 R.
Sou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Morúsa.
Více odvedeno po Janovi, s[irotka] napřed psaného, odběžné
do statku n[ebožtíka] Martina Morúsa 2 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Adama Bošáckýho peněz 3 R.
Ty sou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Morúsa.
f 109a
Leta [15]97 přijato z vinohradu Vaňka Duných 3 R.
Letha 1598 přijato od Vaňka Dunýho za vinohrad 3 R.
Letha [l5]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato za
grunt od Adama Bošáckého lonské 4 R a letoší 4 R, učiní 8 R.
Též přijato od Martina Škromacha za vinohrad 2 R.
Též přijato od Vaňka Duných za vinohrad 4 R.
Janovi dáno na díl jeho z jiných peněz s[irotčích], které
se dostaly Jeho Mi[l]osti Pánu 10 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Adama
Bošáckého za grunt 4 R.
Od Vaňka Duného aneb z statku jeho za vinoh[rad] 2 R.
Od Martina Škromacha přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Do statku Martina Morousa podli odvodu po s[irotku] zběhlým
odvedeno 11 R.
NB. Náleží těmto sirotkom nápadu po nebošce Anně, dceři
n[božtíka] Jana Srny, tetě jejich, což jim na díl přišlo 4 R
24 gr. Mají jim z toho statku docházeti.
Na to přijato peněz hotových 1 R 14 gr 1 ½ den.
Do statku Jana Srnového nenáležitě do tohoto statku
položených od Adama Bošáckého navráceno za rok 1599 a 1600
12 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato
z statku Vaňka Duného za vinoh[rad] 2 R.
Janovi dáno nápadu po tetě jeho ty 2 R.
Od Martina Škromacha za vinohrad 15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato z statku
n[ebožtíka] Jana Srny nápadu Anniného 1 R 10 gr.
Ten jest vydán Janovi na díl jeho, totiž 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato
z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně ut s[upr]a 1 R
10 gr.
Od Martina Škromacha za vinohrad přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaňka Duného za vinoh[rad] přijato
2 R.
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Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato z statku
n[ebožtíka] Vaňka Duného za vinohrad ost[atní] 2 R.
A tak jest doplacen.
Z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně přijato 1 R
10 gr.
Letha 1615 za purgmistra Jana Baňaře od Václava Škromacha
na místě Martina Škromacha otce svého doplatil vinoh[rad]
svrchu psaný a položil 15 gr.
Ty jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně obráceny.
Ten statek doplacen.

89
f 111a
46 Sirotci n[ebožtíka] Jíry Srnového
Jest jich štvero: Jan, Václav, Mikuláš, Kateřina a Martha
mateř jejich pátá.
Ti sirotci všeci jsou malí a při mateři v ochraně
zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 103, na kderémž
jest Adam Bošácký, 160 R 24 gr 5 den. Ta spravedlnost jim po
vybrání nápadníkuov n[ebožtíka] Jana Srny jíti má, tak jakž
zápis knih nových purkrechtních ukazuje po 8 R.
Více jim náleží na gruntě 34 Mikuláše Srnového na Závodí
60 R. Ty jim jíti mají od letha 1594 po 3 R.
A mimo to hotových vyšlých při právě nic nezůstává.
Summa toho všeho 220 R 24 gr 5 den.
Z tej summy což se koli ještě mimo první splacení dluhuov
po ne[božtíku] otci těch sirot[ků] najde, ty se mají splatiti
a po zaplacení dluhův mezi sirot[ky] rozdíly udělati mají.
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Srnového za grunth 3 R.
Ty jsou složeny do truhlice sirotčí.
Téhož letha [15]94 položil Adam Bošácký za grunth svůj
peněz purkrechtních, které do truhlice sir[otčí] vloženy.
Nic není položeno, neb jim ty peníze ještě nejdou, jakž
nahoře o tom položeno.
f 111b
Letha [15]94 při posudku učiněném našlo se dluhu po tomž
nebožšt[íku] Jírovi Srnovi Abrahamovi Holomkovi Židu do
Strážnice 10 R 22 gr. Na to jest jemu Holomkovi dáno 3 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Adama Bošáckého – nic.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Srnového 3 R.
Sou dány Holomkovi Židu za dluh.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Srnovýho za grunth 3 R.
Sou dány Holomkovi Židu za dluh.
Též se našlo dluhu po tomž n[ebožtíku] Srnovi za obilí
Jírovi Slezákovi do Strážnice 1 ½ R.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Srnového za grunth 6 R.
Ty peníze sou dány Mikolášovi Mikovi 6 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Mikuláše Srnového 6 R.
Z toho dáno Jírovi Slezákovi do Strážnice dluhu 1 ½ R.
Abrahamovi Holomku Židu ost[atního] dluhu 1 R 22 gr.
Dáno z dílu Kateřininého od pohřbu jejího 1 R.
Martě mateři na díl její dáno 1 R 23 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu
Mikuláše Srnového 6 R.
Ty sou vydány Mikulášovi Mikovi, neb je[mu] sou nenáležitě
lonské i letoší peníze po 3 R do tohoto statku přijaty.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od
Mikuláše Srnového 3 R.
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NB. Náleží těmto sirotkom nápadu po nebošce Anně, dceři
n[ebožtíka] Jana Srny, tetě jejich zemřelé, což jim přišlo
4 R 24 gr. Ty jim mají z toho statku docházeti.
Na to přijato peněz hotových 1 R 14 gr 1 ½ den.
Ty sou vydány Martě na díl její.
Též jí vydáno na díl její 3 R.
f 112a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Mikoláše Srnového 2 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Srnového za grunt 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně přijato 1 R
10 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato
z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně ut s[upr]a 1 R
10 gr.
Od Mikuláše Srnového přijato za g[runt] 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od
něho za g[runt] 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně 1 R 10 gr.
Ty sou dány Václavovi na díl jeho těch 1 R 10 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla
Vítového za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla
Vítového za grunt 3 R.
Z toho dáno Martě na díl její, které přijal manžel její
2 R.
Václavovi též dáno na díl jeho 1 R.
Kateřina zemřela a dílu po sobě zanechala 41 R 20 gr 2 den,
ta spravedlnost připadla na Jana, Václava a Mikuláše bratry
jeho, přijde na každý díl po 13 R 26 gr 5 den.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Srnového za grunt 4 R.
A srazil sobě na gruntě svém dílu svého, což jemu mimo
vybrání přišlo 9 R 28 gr 1 ½ den.
Z těch 4 R přijal Václav 1 R 10 gr, Mikuláš 1 R 10 gr a
Marta mateř jejich 1 R 10 gr.
Leta Páně 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou
spravedlnost těchto sirotkův na dluhu zůstávající 12 R 20 gr.
Ty sou dány obilím Janovi, Vácslavovi a Mikulášovi
společně.
Letha Páně 1615 ut s[upr]a za purgkmistra Jana Baňaře od
Jana Štěpána za grunt přijato 6 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jana Srnového, což se
dluhu zaplatiti mělo Maruši dceři Anninej, jakž při tom statku
zapsáno jest, totiž 3 R 10 gr 5 den.
Ostatek dáno Janovi, Václavovi a Mikulášovi, každýmu 26 gr
3 den.
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Od Jana Srnového za grunt přijato 3 R.
Ty přijali Václav, Mikuláš a Marta mateř, každý po 1 R.
NB. Z tohoto statku při gruntě Jana Srnového byl
vinoh[rad], kterýž Pavel Vítů odňal a platí za něj do statku
n[ebožtíka] Mikuláše Srnového.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana
Štěpánového za grunt přijato peněz ročních 6 R.
Ty sou vydány Janovi, Vácslavovi a Mikulášovi, každému po
2 R.
Od Jana Srnového za grunt přijato dvojích peněz, totiž 6 R.
Ty přijali Václav 2 R, Mikuláš 2 R a Marta mateř též 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana
Štěpánového za gr[unt] 6 R.
Ty sou vydané Janovi 2 R, Mikulášovi 2 R a Václavovi též
dáno 2 R.
Od Jana Srnového za grunt přijato 3 R.
Dáno z nich Václavovi 1 R, Mikulášovi 1 R a Martě mateři
též 1 R.
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47 Sirotek n[ebožtíka] Vávry Kotačkového

f 114a

Jest jeden Mikuláš, ten s vuolí Jeho Mi[l]osti v městečku
Velikej slouží.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti podle regimentu letha
[15]95 za purgkmistra Mikuláše Gregorového učiněného na gruntě
Matěje Kotačkový[ho] 58 R.
Za krávy a svině, též víno, včely, ovce prodané 82 R 7 gr.
Týž na vinohradě Vaňka Steruského v Ležhoře náleží jemu
26 R.
Summa toho všeho 166 R 7 gr.
Na to jest jemu při právě z gruntu a z těch věcí nahoře
psaných vyšlých 42 R 17 gr.
Z toho dáno za dluh ne[božtíka] otce téhož sirotka 2 R.
Ještě se jemu dopláceti má toto:
Item z gruntu 105 Mikuláše Votického 38 R. Na to jest do
letha [15]93 zadrželých 12 R a od letha [15]94 při Vánocích
platiti má po 3 R.
Item na Mikulášovi Škutlovém 8 R.
Ty má takto vyplniti:
Letha 1603 1 R.
Letha 1604 3 R.
Letha 1605 3 R.
A letha 1606 ostatní 1 R.
f 114b
Item týž Matěj Kotačků z Lipova, strýc téhož sirot[ka],
zůstává jemu za krávu, svině a jiné věci prodané 28 R 15 gr.
Ty jest povinen, když se jemu rozkáže, položiti.
Item Jan Hanáček a Jan Sysel též za svině, kozy a ovce
prodané zůstávají 22 R 5 gr. Ty jest povinen, jak se rozkáže,
položiti.
Item Blaha za ovce a včely prodané zůstává vyplniti 4 R,
kteréž za ním zadrželé zůstávají.
Item na vinohradě v Ležhoře Václava Konečného zůstává
vyplniti 23 R. Ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po
2 R.
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Otického za grunth peněz
purgkrechtních 3 R, do truhlice sirotčí vložené.
Téhož letha [15]94 přijato od Matěje Kotačky z Lipova za
krávy, svině a jiné věci jemu prodané 8 R.
Téhož letha přijato od Jana Hanáčka a Jana Sysle za svině,
kozy a ovce 6 R.
Z toho dáno od vkladu těchto rejstr písaři 1 R 6 den.
Letha [15]94 odvozuje se sirotkům napřed psaným na vyšlou
spravedlnost 54 R 12 gr, kteréž Mikulášovi, sirot[ku]
nebožšt[íka] Remše Tichého náležely. Ty jakž jim jíti mají,
při tychž sirotcích Remšových položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato z dílu Mikuláše Remšového peněz
odvedených 2 R.
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f 115a

Letha 1595 položil Matěj Kotačků za krávy a jiné věci
prodané 5 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Škutlů za grunth 2 R.
Toto jest omylem napsáno, nemá se počítati.
Letha 1596 přijato od Matěje Kotačky za krávy a jiné věci
prodané 3 ½ R.
Téhož letha [15]96 přijato od Mikuláše Votickýho za grunth
peněz 3 R.
Téhož letha [15]96 od Jana Hanáčka a Jana Sysle za svině,
ovce a kozy 2 R.
Z toho dáno od čtení kšaftu 3 gr.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Votickýho za grunth 3 R.
Téhož letha [15]97 přijato od Matěje Kotačky 4 R.
Téhož letha přijato od Jana Valného za grunth 3 ½ R.
Téhož letha přijato od Jana Hanáčka a Jana Sysle za dobytek
2 R.
Téhož leta [15]97 dáno Mikolášovi na díl jeho 6 R.
Letha [15]98 přijato od Matěje Kotačky za dobytek 3 R.
Též přijato od Jana Hanáčka a od Sysla 3 R.
Mikulášovi dáno od učení řemesla kovářského 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Remše Tichého přijato podli odvodu 5 R
29 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z statku
n[ebožtíka] Remše Tichého podli odvodu po s[irotcích] zběhlých
2 R.
Též přijato od Matěje Kotačky z Lipova za dobytek 3 R.
Též přijato od Maruše Votické za g[runt] 3 R.
Též přijato z statku n[ebožtíka] Remše Tichého podli odvodu
po s[irotcích] zběhlých 2 R.
Od Jana Hanáčka a Sysla za dobytek přijato 2 R.
Mikulášovi dáno v nemoci na díl jeho 4 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka z poručení J.M.
Paní půjčeno Kotačkovi z Lipova z dílu Mikulášového 10 R, má
je oplatiti o posudku letha 1600 bez všech nesnází a odporu.
Stalo se z dovolením Mikuláše sirotka.
f 115b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
n[ebožtíka] Mikuláše Votického za grunt na doplacení jeho 3 R.
Z statku Remše Tichého podli odvodu po s[irotku] zběhlým
přijato 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato
z statku n[ebožtíka] Remše Tichého 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Votického na doplacování za
grunt 3 R.
Od Blahy na dluh za ovce a včely přijato 1 R.
Od Matěje Kotačky z Lipova za dobytek ost[atní] 2 ½ R.
A tak již doplatil.
Též od něho přijato na dluh je[mu] půjčený 3 R 26 gr.
Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Od Jana Sysle za svině přijato 1 R.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato z statku
n[ebožtíka] Mikuláše Votického za g[runt] 2 R.
Od Matěje Kotačky z Lipova na půjčku ut s[upr]a přijato
peněz hotových 6 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Více Mikulášovi dáno hotových peněz 54 R 28 gr 2 den.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato
z statku n[ebožtíka] Mikuláše Votického za grunt 2 R.
Ty sou vydány Miklulášovi na díl jeho.
A jakož jemu ještě náleželo v statku Mikuláše Votického,
kteréž Pavel Tomášů za g[runt] pokládá na zaplacení grunthu,
jakž nahoře psáno, 16 R, ty jest prodal Pavlovi Tomášovýmu,
jakž o tom při kruntě 122 v Městečku doloženo jest.
Od Jana Sysla a Hanáčka za dobytek přijato 2 R.
Od Martina Rosy za vinohrad přijato 1 R.
Mikulášovi dáno na díl jeho peněz hotových 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Remše Tichého podli odvodu po
s[irotcích] zběhlých přijato 3 R 15 gr.
Ty sou dány Mikulášovi na díl jeho.
Více témuž Mikulášovi odveden vinohrad v Ležhoře, za kterýž
Václav Konečný platiti měl, na díl jeho ve 23 R.
f 116a
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Sysla a
Hanáčka za dobytek 2 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Remše Tichého podle odvodu přijato
2 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Od Martina Rosy přijato za vinohrad 1 R.
Od Matěje Kotačky za vinohrad 1 R.
Ty 2 R za vinohrad položené přijal Mikuláš.
NB. Vyhledalo se z register purkrechtních javornických, že
náleží tomuto sirotku na gruntě 45 Janka Černého summy 13 R.
Na to přijato z truhlice peněz hotových za ten grunt
vyložených 8 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala přijato z statku
Remše Tichého podle odvodu 1 R.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala přijato z statku
Remše Tichého podle odvodu 1 R 15 gr.
Téhož letha za purg[mistra] ut s[upr]a přijato z statku
Remše Tichého podle odvodu 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z statku
Remše Tichého podle odvodu 1 R.
Ten vinohrad, z něhož se do statku tohoto platiti má, jest
pustý.
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Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky z statku neb[ožtíka]
Remše Tichého na odvod po sirotku zběhlým přijato jest 18 R
23 gr 1 den, a to tak, že Matěj Znakhuda, kterýž z vinohradu
v Ležhoře měl do statku neb[ožtíka] Remše Tichého platiti,
odkudž do tohoto statku ten odvod po sirotku zběhlým přichází,
pustil Martinovi Zastoupilovi, náměstku manželky Mikulášový ut
s[upr]a, polovici téhož vinohradu, na kterémž sobě týž Martin
těch 18 R 23 gr 1 den porazil, kteréž se jemu tuto za vydaný
pokládají.
Též přijato z statku n[ebožtíka] Remše Tichého položených
za rok 1612 a 1613 za vinohrad na odvod 2 R.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou
spravedlnost na dluhu zůstávající 5 R 15 gr.
Ty sou dány obilím Martinovi Zastoupilovi po Barboře
manželce jeho, nápadu po Mikulášovi, synu neb[ožtíka] Vávry
Kotačky, prvním jejím manželu.

96
48 Sirotci Šimona Blanaře

f 118a

Jest jedna Anna a mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnost na gruntě 106 Jakuba Ovčáka,
tak jakž zápis knih nových purkrechtních v sobě šíře obsahuje
20 R.
Z těch 20 R má se Anně, co jsou jí z lásky Manda a Kače
dcery Gregorovy odvedly 10 R.
A více vyplacené spravedlnosti od ne[božtíka] otce jejího
týž jí náleží 5 R.
A Kači mateři její též 5 R.
Ta spravedlnost jak jim jíti má, zápis knih purkrechtních
šíře v sobě obsahuje.

97
49 Nápadníkům ne[božtíka] Šimka Juráčova

f 119a

Totiž Jírovi a Kateřině, má se jim ještě na doplnění dílů
jejich dodati 3 R 26 gr 5 den a ty při právě hotové zůstávají.
Z toho se má Kateřině, manželce Matěje Hoška, vyplniti 3 R
20 gr.
A Jírovi ještě má se z těch peněz napřed psaných dílu jeho
též doplniti 6 gr 5 den.
A mimo to mají na dluzích toto:
Item za Janem Juráčovým, strejcem toho Jíry a Kateřiny 5 R.
A za Janem Ličkou též zůstává dluhu 1 R.
Ty se na 2 díly po 3 R pokládají.
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50 Sirotek n[ebožtíka] Matěje Širokého

f 121a

Jest jedna Kuna, ta jest se vdala.
Vyhledalo se spravedlnosti nebožt[íku] otci jejímu
náležitej Matějovi Širokému podle zápisu kněh sirotčích
v listu 146, a to takto:
Item na gruntě Mikuláše Škrobených, jakž v knihách starých
prostředních purkrechtních v listu 23 položeno jest 190 R.
Týž na vinohradě jednom achteli v Dolní hoře tomuž
Mikulášovi Škrobených prodatý[m] náleží 80 R.
A na třetím vinohradě v Dolní hoře, kterýž tenž Mikuláš
Škrobený drží 14 R.
Summa toho 284 R.
I poněvadž jest mimo těch 40 R Janovi, synu ne[božtíka]
Mlynáře, od Matěje Širokého jemu povinných, v tej summě jiný
vinohrad kromě napřed psaných dvou vinohradů Matěj Široký
odvede ještě sirotčích peněz podle počtu letha 1584 učiněného
sirotčích a obecních peněz na počtu svém za svého
purgkmistrovství ještě všeho 242 R 17 gr 1 ½ den zůstal.
Ta summa se má z napřed psaného gruntu a z těch dvou
vinohraduov, kteréž Mikuláš Škrobených drží, obci a sirotkům
vyplniti.
f 121b
A když se ta summa vyplní, ještě bude Kuně napřed psané
41 R 12 gr 5 ½ den náležeti.
Na těch 242 R 17 gr 1 ½ den toto přijato jest:
Item z vinohradu Mikuláše Škrobenýho podle zápisu kněh
horenských v listu 77 přijato 35 R.
Týž z gruntu Mikuláše Škrobenýho přijato, tak jakž
v rejstřích nových purkrechtních položeno 15 R.
A zadržel za letho [15]93 z vinohradu 5 R.
Učiní toho položení z vinohradu a z gruntu 55 R.
Ty vše peníze jsou vzaty, totiž 50 R, za zaplacení dluhuov
sirotčích na napřed psanú summu, co jest Matěj Široký za svého
ouřadu peněz sirotčích a obecních dlužen zůstal.
A ještě dopláceti Mikuláš Škrobený zůstává od letha [15]94
při Vánocích z gruntu 172 R 15 gr kromě zadrželých po 5 R.
A z vinohradu krom zadrželých týž po 5 R – 42 R 15 gr.
A Mikuláš Škrobených na těch 41 R 12 gr 5 ½ den Kuně napřed
psané mimo ten dluh sirotčí zbývajících dílu jejího na druhém
vinohradě skoupil 14 R.
f 122a
Rukojmě za ten vinohrad, za dílo i zaplacení Jan Čejků,
Martin Škrobený, Vaněk Ondráčků, Jan Švihuth a Mikuláš Švihuth
R.S.N.
Letha Páně [15]94 přijato od Mikuláše Škrobeného z gruntu
5 R.
Ty jsou odvedeny do jiných sirotčích peněz na termín
nebožšt[íka] Matěje Širokého.
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Téhož letha [15]94 položil Mikoláš Škrobených za vinohrad
2 R 15 gr.
Letha [15]95 přijato od Mikoláše Škrobenýho za grunth peněz
purgkrecht[ních] 5 R.
Ty sou dány na termíny Matěje Širokého do jinejch
s[irotčích] peněz.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Škrobenýho, na místě jeho
položil Valent Ochlasta 5 R.
Ty sou do termínů dány.
Téhož letha přijato od Mikuláše Škrobenýho za vinohrad 2 R.
Do termínů dány.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Mikoláše Škrobenýho 2 R.
Ty jsou do termínů dány.
Letha [15]98 přijato za grunt od Valenty Ochlasty 5 R.
Ty sou vydány na termíny do peněz siro[tčích].
Od Mikuláše Škrobeného přijato za vinohrad 2 R.
Ty sou dány na termíny.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Kože za grunt svůj 5 R.
Ty sou vydány na termíny do peněz sirot[čích].
Též přijato od Mikuláše Škrobeného za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány na termíny do peněz s[irotčích].
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Škrobeného za vinohrad 1 R 15 gr.
Ty sou vydány za termíny do peněz s[irotčích].
f 122b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Mikuláše Škrobeného za vinohrad 15 gr.
Ty sou dány na termíny do peněz sirotčích.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Mikuláše Škrobeného za vinohrad 1 R.
Ten jest dán na termíny do peněz sirotčích.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Mikuláše Škrobeného za vinohrad 2 R.
Ty sou dány na termíny do peněz sirotčích.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Škrobeného za vinohrad 2 R.
Přijaty sou na termíny ut s[upr]a.
Jakož z statku tohoto [a] z vinohradu Mikuláše Škrobenýho
v Dolní hoře na termíny do peněz sirotčích se platiti má,
z toho odvedeno jest Jírovi Žilkovi k vyzdvižení z téhož
vinohradu předních peněz 12 R 29 ½ gr. Za jakou příčinou, o
tom se při statku n[ebožtíka] Petra Ďoupalového dokládá.
Na to jest týž Jíra Žilka do letha 1614, jakž rejstra
horenská velicská ukazují, ze týž vinohrad, za kterýž Vácslav
Šidláků a Jakub Ondřejů platí, vyzdvihl a přijal 8 R 15 gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Šidláků a
Jakub Ondřejů položili za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Ty sou vydány Jírovi Žilkovi.
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Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Šidláka a
Jakuba Ondřeje za vinoh[rad] v Dolní hoře při[jato] za 2 leta
5 R.
Z toho přijal Jíra Žilka ostatních 2 R 14 gr 3 ½ den.
A na termíny zanecháno 2 R 15 gr 3 ½ den.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od
Václava Šidláka za vinohrad 1 R.
Ten jest obrácen na termíny.
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51 Sirotci n[ebožtíka] Jakuba Drabíkové[ho]
Jest jich trý: Mikuláš, Šimek, Kateřina a Manda mateř
jejich štvrtá.
Šimek ten jest od Jeho Mi[l]osti Pána z zámku odešel, Manda
mateř i z Kateřinou vejš psanou též z gruntu odešla, Mikuláš
ten řemesla cihlářského užívá.
Spravedlnosti žádné na ten čas, a to s příčin těch jim se
nevyhledává, že ten grunth ne[božtíka] Jakuba Drabíka otce
jejich, kterýž jest měl zaplacený, zůstává pustý a rolí jsouce
jí půl lánu, lidé jí užívají a z ní skopný Jeho Mi[l]osti Pánu
dávají.
Však jestliže se potomně ten grunth s tou rolí prodá a zač
koli, mezi těmi sirotky podíly se udělati a odběžné po tech
osobách napřed psaných na Jeho Mi[l]ost Pána připsána býti má.
Ten grunth s tou rolí ještě až posavad prodán není.
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52 Nápadníci ne[božtíka] Filipa Ďatlového

f 127a

Jest jich pět: Václav, Kača, Zuzanna, Marta, Manda.
Ti všeci jsou ženatí a vdaný.
Mají své spravedlnosti, jakž níže poznamenáno, toto:
Item na vinohradě Jana Santala v Dolní hoře podle zápisu
kněh horenských v listu 239 mimo to, což již do letha [15]93
vyzdvihli, ještě 20 R 25 gr.
Item na gruntě Jana Sysla 52 R.
A při právě hotových 4 R 15 gr.
Summa toho 77 R 10 gr.
Z tej summy náleží ještě mimo prvnější vybrání jednomu
každému z nich toto:
Item Mikulášovi Škrobenému od Marty, dcery ne[božtíka]
Filipa Ďatlového koupených 23 R 17 ½ gr.
Item Mandě Filipa Ďatlového 15 R 22 ½ gr. Na to jí dáno od
purgmistra Vaňka Jakšového letha [15]93 2 R.
Iztem Zuzanně sestře tejž Mandy 15 R 22 ½ gr. Též jí dodáno
letha [15]93 na tu summu 1 R.
Item Kateřině, manželce n[ebožtíka] Jana Ocáskového 22 R
7 ½ gr.
f 127b
Na to již tej Kateřině při právě, jakž napřed položeno
jest, zůstává 4 R 15 gr.
Summa toho podle tohoto poznamenání, což jim na
[je]jich díly dodati přijde 74 R 10 gr.
Ta summa mimo ty vyšlé takto od letha [15]94 jíti má:
Item z gruntu po 4 R.
A z vinohradu po 4 R.
Letha [15]94 přijato od Jana Sysla peněz ročních za grunth
4 R.
Složeny do truhlice sirotčí 3 R, více 1 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu rejstr 7 ½ gr.
Více dáno Zuzaně na díl její 1 R.
A Mandě do Skalice dáno 22 ½ gr.
Mikolášovi Škrobený[mu] po Martě 1 R.
Jakož jest Kateřině, manželce n[ebožtíka] Jana Ocáskového,
spravedlnosti náleželo 22 R 7 ½ gr, taková spravedlnost jest
odvedena od též Kateřiny s[irotkům] Jana Ocáskového

k vyzdvižení, kteréž se je[mu] od letha [15]95 po 1 R vyplniti
má.
Letha [15]95 přijato od Sysle za grunth peněz
purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Škrobený[mu] 4 R.
Mandě Ďatlovej 1 R.
Zuzaně též dáno 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska 1 R.

103
Letha [15]96 přijato od Sysle za grunth peněz 4 R.
Z toho dáno Škrobenýmu 1 R.
Více přijato od Rabáčka na místě Santala za vinohrad 1 R.
Mandě dáno na díl její 1 R 7 ½ gr.
Zuzaně též dáno 1 R 7 ½ gr.
f 128a
A na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska zanecháno 1 ½ R.
Letha [15]97 přijato od Sysle za grunth 4 R.
Z toho dáno Mikolášovi Škrobený[mu] 1 R.
Mandě dáno na díl její 1 R.
Zuzaně též dáno 1 R.
A s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ocáska též odvedeno 1 R.
Letha [15]97 přijato od Rabáčka za vinoh[rad] 2 R.
Z toho dáno Mikolášovi Škrobený[mu] 15 gr, Mandě dáno
15 gr, Zuzaně dáno 15 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana
Ocáska též dáno 1 R.
Letha [15]98 přijato od Jana Sysla za grunt 4 R.
Z toho dáno Mikulášovi Škrobený[mu] po Martě 1 R.
Mandě dáno do Skalice 1 R.
Zuzaně též dáno na díl její 1 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska podli odvodu
Kateřininého 1 R.
Více přijato od Martina Rabáčka za vinohrad 1 ½ R.
z toho dáno Mandě do Skalice 15 gr, Zuzaně též 15 gr a na
s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska 15 gr.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt
od Jana Sysla 4 R.
Též přijato od Martina Rabáčka, které položil Martin Vranů
1 R 15 gr.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska podli
odvodu 1 R.
Též dáno Mikulášovi Škrobenýmu 1 R.
Též dáno Mandě do Skalice na díl její 1 R 22 ½ gr.
Zuzaně též dáno 1 R 22 ½ gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od
Martina Rabáčka za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Jana Sysla přijato za grunt 4 R.
Z toho dáno Mikulášovi Škrobený[mu] 1 R 13 gr.
Mandě dáno 1 R 13 gr.
Zuzaně též dáno 1 R 10 gr.

Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska 1 R 10 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Sysla za grunt 4 R.
Od Mikuláše Rabáčka za vinohrad 22 ½ gr.
Z toho dáno Mikulášovi Škro[benému] 1 R 11 gr 1 den 1 víd.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska 1 R 11 gr 1 den 1 víd.
Zuzaně dáno na díl její 1 R.
Mandě dáno na díl její 1 R.
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f 128b
Zůstává se ještě těmto podli vyhledání:
Zuzaně 5 R 12 ½ gr.
Mandě 5 R 5 gr.
Škrobený[mu] 13 R 11 gr 1 den 1 víd.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Ocáska 5 R 20 gr 1 den 1 víd.
Letha 1602 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Sysla za g[runt] 2 R.
NB. Ty sou vydány Mikulášovi Škrobenýmu.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Sysla za grunt 4 R.
Ty přijal Mikuláš Škrobený.
Od Martina Rabáčka za vinohrad přijato 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Jana
Sysla za grunt 4 R.
Z toho dáno Zuzaně 1 R, Mandě dáno 1 R, Mikulášovi
Škrobenýmu 1 R, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska dáno 1 R.
Více dáno Zuzaně 3 gr 5 den, Škrobenýmu 3 gr 5 den, Mandě
3 gr 5 den, na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Ocáska dáno 3 gr
5 den.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry
Kazičky na místě Jana Sysla za g[runt] 1 R.
Ten přijal Mikuláš Škrobený.
Letha 1609 a 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od
Jíry Kazičky lonské a letoší 2 R.
Přijal je Mikuláš Škrobený.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry
Kazičky za grunt 3 R 7 gr 2 den.
Ty přijal muž Mandin do Skalice.
A tak díl její zouplna vyzdvihl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Kazičky
za grunt přijato 3 R.
Ty jsou dány Mikulášovi Ocasovi, nápadníku Jana Ocase.
Od Jana Mezníka na místě Martina Rabáčka za vinoh[rad]
přijato 2 R.
Ty jest přijal tolikéž Mikuláš Ocásek do Střílek.
A jakož ještě tomuto Mikulášovi Ocáskovi na tomto statku
náleží spravedlnosti dodati 2 R 10 gr 3 den, ty jest odal a
odkázal na zbor velický. A tak tu žádné spravedlnosti nemá.
f 129a

NB. Našlo se v registřích horenských velických, že Zuzanna
svej spravedlnosti prodala na vinohradě Martina Rabáčka 2 R
15 ½ gr, které se jí tuto za vydání vypisují.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Kazičky
za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Z toho dáno na zbor velický odvedených od Mikuláše Ocasa
1 R a Mikulášovi Škrobenému dáno 2 R.
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53 Sirotek n[ebožtíka] Lukáše Košťála

f 130a

Jest jeden Martin, ten své vůle užívá.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě 116 Jana Žobského
31 R 24 gr. Ty jsou vyšlé a za ním zadržalé zůstávají.
Ten grunth jest pustý, není z něj nic položeno.
Škodováno na tom gruntě, neb pustý několik let zuostával
12 R.
A tak zuostává tomu s[irotku] spravedlnosti všecké míň o ty
škodované 19 R 24 gr, platiti se mají od letha 1603 po 2 R.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Šimona
Mozola za g[runt] jeho 1 R 24 gr.
Z toho dáno Mitáčkovi Janovi dluhu za oves za n[ebožtíka]
Lukáše Košťála 18 gr.
A k ruce Jeho Mi[l]osti Páně po s[irotku zběhlým 1 R 6 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Šimona Mozolového za g[runt] 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
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54 Sirotci n[ebožtíka] Matěje Škrobené[ho]

f 131a

Jest jich štvero: Jan, Běta, Marta, Anna a Dorota mateř
jejich pátá.
Jan ten jest v Lideřovicích při mateři, Běta, Marta, Anna
s vůlí Jeho Mi[l]osti Páně slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě ne[božtíka] otce
jejich, který jest k domu bratrskému i ze štvrtí roli prodán,
náleží jim 17 R 10 gr 6 den. Na to jest jim do letha [15]93
vyšlých 7 R 15 gr 6 den.
Týž jim více náleží na vinohradě Vaňka Vodných v Dolní hoře
podle rejster horenských v listu 114 mimo sražení dluhuov, což
se má za dluh ne[božtíka] otce jejich do Javorníka dáti, ještě
náleží 19 R 27 ½ gr.
Na to jest do letha [15]93 položeno, kromě což se za dluh
dáti má 1 R 27 ½ gr.
Summa toho 37 R 8 gr 2 ½ den.
Dělíc tu summu na pět dílů, příde na jeden každej díl po
7 R 13 gr 4 ½ den.
A tak jest do letha 1593 s toho gruntu a z vinohradu
vyšlých 9 R 13 gr 2 ½ den.
Z toho vydáno:
Item Dorotě mateři 3 R 9 gr 2 ½ den.
Bětě dáno 1 R 26 gr ½ den.
Martě 1 R 26 gr ½ den.
Anně 1 R 16 gr 3 ½ den.

f 131b

Janovi 1 R 16 gr 3 ½ den.
A ještě se více našlo, že ti sirotci společně s[irotkům]
n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře zaplatiti dluhu otce svého
mají 3 R.
Letha [15]94 přijato ze čtvrti bratrské peněz
purgkrechtních 4 R sirotkům napřed psaným.
Téhož letha [15]94 přijato od Vaňka Vodnýho z vinohradu 1 R
15 gr.
Letha [15]95 přijato ze čtvrti bratrské 4 R.
Z toho dáno za dluhy n[ebožtíka] otce jejich podle regimenu
3 R.

A Bětě dáno na díl její též 1 R.
Letha [15]96 přijato ze čtvrti roli bratrské ostatní peníze
1 R 25 gr.
Téhož letha přijato od Matěje Vodnýho za vinohrad 2 R.
Dáno Dorotě na díl její 3 R.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Václava Nezdenskýho 3 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 2 R.
Bětě též dáno na díl její 1 R.
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Letha [15]98 přijato od Jana Duchkova za vinohrad, které
položil na místě Vaňka Vodných 3 R.
Z toho dáno ostatek dílu Dorotě náležitého 16 gr 2 den.
A tak svůj díl zouplna vyzdvihla.
Letha [l5]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato od
Jana Duchkova za vinohrad 3 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
Jana Duchkového za vinohrad 2 R.
Martě dodáno ostatek spravedlnosti její, což jí náleželo
4 R 29 gr 2 den.
A tak tu nic nemá.
f 132a
A po Bětě, kteráž se zmrhala, k ruce J.M. Páně vyzdviženo
ostatek dílu jejího 3 R 29 gr 2 den.
A tak ona tu nic nemá.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového vydáno Janovi
na díl jeho 2 R.
Od Martina Hrubého za vinohrad na místě Jana Duchkového
přijato 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato
z důchodův panských dluhu 1 R 26 gr.
Ty přijal Václav muž Annin na díl její.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Martina Hrubého za vinohrad 1 R 15 gr.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Z dílu Bětiného, která se zmrhala, poraženo vyšlé
spravedlnosti, která zuostávala na dluhu za Jeho [Mil]ost
Pánem ostatek dílu jejího 1 R 18 gr 2 den.
A tak ona tu nic nemá.
Letha 1607 a 1609, týž 1611 našlo se z rejster horenských
velických, že jest položeno za vinohrad v Dolní hoře trojích
peněz 4 R 12 ½ gr.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky přijato vyšlé
spravedlnosti, která zůstávala na dluhu za Jeho [Mil]osti
Pánem 1 R 1 gr 1 den.
Ty přijal Jan na díl svůj
A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihl.
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55 Sirotci ne[božtíka] Jana Čecha

f 133a

Jest jich šest: Eliáš, Anna, Apolena, Johanna, Kača a
Marta.
Johanna, Kača, Marta ty jsou vdané.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 119 Jana Santala
podle nových kněh purgkrechtních 85 R.
Náleží z nich jednomu každému mimo první vybrání ještě
toto:
Eliášovi 21 R 1 gr. Umřel.
Anně 21 R 1 gr. Umřela.
Apoloně 21 R 1 gr. Umřela.
Johanně 17 R 1 gr.
Kači 2 R 13 gr.
Martě 2 R 13 gr.
Na to jest jim letha [15]93 zadrženo 2 R a od letha [15]94
při Vánocích se jim po 4 R pokládati má.
Letha Páně [15]94 přijato od Jana Santala za grunth
purgkrechtních peněz 4 R.
Z toho dáno Eliášovi, Anně, Apoleně a Johance jednomu
každému po 1 R.
Letha [15]95 přijato od Jana Santala za grunth 4 R.
Ty sou vydány Eliášovi, Anně, Apoloně a Johanně po 1 R.
Letha [15]96 přijato od Jana Santala za grunth 4 R.
Z toho dáno Eliášovi 1 R 10 gr, Apoloně 1 R 10 gr, bratru
Ondřejovi podle odkazu po Anně 10 R, Johanně též dáno 1 R.
f 133b
Anna napřed psaná umřela a po sobě spravedlnosti zanechala
19 R. Tu spravedlnost jest ta nebož[ka] Anna odkázala Apoloně,
bratru Ondřejovi Kosteleckém[u] a Eliášovi, bratru té
n[ebožky] Anny, dělíc na tři díly, dostane se na jeden díl po
6 R 10 gr.
Letha [15]97 přijato z gruntu Santala 4 R.
Eliášovi dáno 1 R, Anně dán 1 R, Apoloně též dáno 1 R,
Johance též dáno 1 R.
Jakož jest Johanně náleželo spravedlnosti 13 R 1 gr, takové
peníze prodal manžel její Santalovi Zámečníkovi. A tak ona tu
více žádné spravedlnosti nemá.
Letha [15]98 přijato od Jana Santala za grunt 3 R.

Z toho dáno Eliášovi 1 R, Anně též 1 R a Apoloně tolikýž
1 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Santala za grunt 3 R.
Z toho dáno Eliášovi 1 R, Anně 1 R a Apoloně též 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od
Jana Santala za grunt 3 R.
Z toho dáno Apoloně do Bzence 1 R, Eliášovi též 1 R a Anně
taky 1 R.
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Eliáš a Anna zemřeli a spravedlnosti své mimo prvnější
vydání po sobě zanechali 40 R 2 gr. Ta spravedlnost po nich
zůstalá připadla na Apolonu, Johanku, Kateřinu a Marthu,
sestry jejich vlastní, přijde každýmu na díl jeho po 10 R
½ gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Santala za grunt 2 R.
Apolena umřela a spravedlnosti po sobě mimo prvnější
vyzdvižení 23 R 21 ½ gr [zanechala]. Ta připadla na Johanku,
Kateřinu a Martu, sestry její vlastní, přijde na každou po 7 R
27 gr 1 den.
f 134a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala dáno Johanně
20 gr, Kateřině 20 gr a Martě tolikýž 20 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Lazara Žida za grunt 2 R.
Z toho dáno Kateřině 20 gr, Johanně 20 gr a Martě tolikýž
20 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka jakož Kateřině,
Johanně a Martě spravedlnosti jim náležitej mimo prvnější
vyzdvižení jejich summy 42 R 29 gr, takovou spravedlnost
prodali Lazarovi Židu na gruntě jeho za hotových 10 R 15 gr.
A tak oni spravedlnost svou zouplna docela vyzdvihli. Stalo
se u přítomnosti obou stran.
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56 Sirotci ne[božtíka] Pavla Kopřivových

f 135a

Jest jich štvero: Martin, Jan, Kače, Anna a Zuzanna mateř
jejich pátá. (poznámka po straně: Anna sirotek umřel před
rozdílem)
Ti sirotci jsouce malí spolu s mateří svou na podsedku
zaplaceném zůstávají.
Co těm sirot[kům] více než na tomto podsedku náležeti bude,
to se má vyhledati.
Vyhledalo se jim na podsedku, kterýž jest prodán Václavovi
Mlynáři za summu 50 R, platiti má od letha 1597 po 2 R.
Příjem a vydání:
Letha [15]97 přijato od Václava Mlynáře závdanku 2 R.
Ty sou vydané za dluh n[ebožtíka] otce těch s[irotků] do
Skalice.
Letha [15]98 přijato od Václava Mlynáře za podsedek 2 R.
Z toho dáno dluhu Janovi Jurkový[mu] 1 R.
A tak mimo zaplacení dluhů zuostává čistého statku
k rozdělení:
Zuzanna mateř ta sobě dílu svého čtvrtého na gruntě
porazila 11 R 22 ½ gr. Zuostává ještě mimo to dopláceti od
leta [15]99, totižto summy 35 R 7 ½ gr.
Ta summa těmto náleží:
Martinovi 11 R 22 ½ gr.
Janovi 11 R 22 ½ gr.
Kateřině též 11 R 22 ½ gr.
Na to vydáno:
Letha [15]98 Kateřině v nemoci na díl její 1 R.

f 135b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Ondry
Tesaře za grunt 1 R.
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f 137a
57 Sirotci n[ebožtíka] Jana Thobiášové[ho]
Jest jich šest: Václav, Jíra, Mikuláš, Tomáš, Dorota a
šistý při prsích u Kuny mateře, kteráž sidmá jest zůstává.
(poznámka po straně: Jíra j[es]t vymrskaný, spravedlnost jeho
na Jeho [Mil]ost Pána připadla.)
Václav ten jest řemesla kovářského, jiní tu na gruntech
Jeho Mi[l]osti Páně zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 122 Mikuláše
Pecna, mimo ty 2 R, které ne[božtík] otec jejich vyzdvihl,
41 R. Ta spravedlnost od letha [15]94 se jim platiti má
pořadně při Vánocích po 2 R.
Více těm sirot[kům] na vinohradě v Dolní hoře, který drží
Matěj Šiša, náleží jim 19 R. Ty jak jim jíti mají, v rejstřích
horenských v listu 91 šířeji se spraviti moci budeš, neb
nejprve ještě od letha [15]91 má se sirot[kům] Třískalovým
34 R vyplniti.
Více co jim náčení kovářského náleží, to se má podle
inventáře v tato rejstra vložiti.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře podle zápisu kněh
horenských v listu 78, kterýž Martin Ležakujů drží 1 R 21 gr.
Summa všeho, což těm sirot[kům] náleží, učiní 61 R 21 gr.
Dělíc tu summu na 7 dílů, dostane se na jeden každej díl
po 18 R 24 gr 3 den.
f 137b
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Pecna za grunth 2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Ty jsou vydány Kuně mateři na díl její.
Z vinohradu se toho roku nic nepřijalo, neb jim ty peníze
ještě nejdou.
Letha [15]95 položil Mikoláš Pecen za grunth s[irotkům]
napřed psaným 2 R.
Z toho dáno Kuně mateři na díl její 1 R.
A Václavovi též dáno na díl jeho 1 R.
Co se pak náčení kovářskýho dotejče, to j[es]t všecko
rozzastaveno bylo, až toho dosti na mále bylo, to j[es]t
Václav s[irotek] sobě vyplatil a své peníze za ně dal 4 R 2 gr
a sotva za to stálo.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Škrobenýho za grunth 2 R.
Sou dány mateři těch sirotků.

Letha [15]97 přijato od Mikoláše Škrobenýho za grunth 2 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 1 R.
A mateři těch s[irotků] též dáno 1 R.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Škrobeného z gruntu 2 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 15 gr.
Jakož Jírovi náleželo dílu jeho v tomto statku 8 R 24 gr
3 den, ta spravedlnost pro jeho nepoctivé se chování J.M. Pánu
připadla. Z níž jest na hotově k ruce panské vyzdviženo 1 R
15 gr, ostatek jíti má od letha [15]99 po 8 gr 4 den.
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Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Lukáše Zámečníka Těšínskýho za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Kuně mateři na díl její.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Lukáše
Těšínskýho za g[runt] 1 R 15 gr.
f 138a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato za grunt
od Lukáše Těšínského 15 gr.
Václavovi dáno na díl jeho 1 R.
Dorotě též dáno 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato za
grunthu Lukáše Těšínského 15 gr.
Dorotě dáno na díl její 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Mikuláše Vávry Kotačkového za g[runt] položených na místě
Těšínského 2 R.
Dorotě dáno na díl její 1 R.
Václavovi dáno na díl jeho 1 R.
Zuost[ává] je[mu] ještě 4 R 9 gr 3 den.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od
Mikuláše Kotačkového za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky jakož náleželo
Mikulášovi dílu jeho 8 R 24 gr 3 den, ta spravedlnost jakožto
po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo,
co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo vyšlé spravedlnosti
1 R, ostatek po letech k ruce panské jíti má.
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58 Sirotci ne[božtíka] Matěje Třískalového

f 139a

Jest jich štvero: Šimek, Martin, Kuna, Dorota a Zuzanna
mateř jejich pátá.
Kuna, Dorota ty při mateři své zůstávají, Šimek a Martin ti
z vůlí Jeho Mi[l]osti Páně v měst[ečku] Velké slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě zaplaceným
ne[božtíka] Matěje Třískalového otce jejich, na kderémž
Zuzanna, matka těch sirot[ků], spolu s Kunou a Dorotou zůstává
40 R 25 gr.
A zač se ten grunth zase prodá, do těchto rejster se to
poznamenati má.
Více jim náleží peněz vyšlých z gruntu Jíry Sučanskýho,
kteréž při právě zůstávají 14 R.
Více těm sirot[kům] náleží na vinohradě v Dolní hoře,
kderýž Vávra Mozolů drží, jakž zápis kněh horenských v listu
109 to v sobě šíř obsahujíc zavírá 6 R 25 ½ gr. Ty jim jíti
mají od letha [15]94 při Vánocích po 1 R 15 gr.
A mimo to mají na Janovi Plškovi z vinohradu 4 R. Ty jest
povinen jim ku právu položiti.
Summa toho statku učiní 49 R 25 ½ gr.
To dělíc na 4 díly, dostane se každé[mu] na díl jeho po
12 R 13 gr 6 den.
Zuzaně mateři ukázáno na díl její v statku n[ebožtíka]
Martina Vachňova, aby sobě vyzdvihla 10 R 18 gr.
f 139b
Letha [15]94 přijato od Vávry Mozolových za vinohrad 1 R.
Téhož letha přijato od Jana Plškových z vinohradu 2 R.
Od vkladu rejster dáno Václavovi písaři 7 gr 1 den.
Též dáno Janošovi Tvrdoňovi za dluh nebož[tíka] otce těch
si[rotků] 2 R 22 ½ gr 2 ½ den.
Sirotkům napřed psaným odvedeno na vyšlou spravedlnost
jejich 16 R, kteréž náležely Kateřině, sirotku zběhlému
nebožšt[íka] Jana Martinových. Ty po čem jim jíti mají, při
tychž sirotcích Martinových položeno najdeš.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Vávry Mozolový[ch] 15 gr.
Letha [15]97 přijato z vino[hradu] Mozolovýho 15 gr.
Ty jsou vydány Zuzaně, mateři těch s[irotků].
Více jí dáno 15 gr.
Letha [15]98 přijato za grunt závdanku od Jana Rabase 2 R.

Ty sou vydány na platy a dluhy.
Též přijato od Vávry Mozolového za vinohrad 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Vávry
Mozolového za vinohrad 1 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Vávry
Mozolového za vinohrad 15 gr.
Od Jana Rabasa přijato za g[runt] za rok 1599 1 R.
A z statku Jana Martinového podli odvodu po s[irotcích]
zběhlých přijato 1 R.
114
Letha 1601 a 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato
od Jana Rabasa 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Rabasa za grunt 1 R.
Od Vávry Mozolového za vinoh[rad] přijato 15 gr.
f 140a
Z statku n[ebožtíka] Jana Martinového po s[irotcích]
zběhlých podli odvodu přijato 2 R 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Srnova přijato
od Jana Rabasa za g[runt] 1 R.
Od Vávry Mozolového za vinohrad 1 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Vávry Mozolového za vinohrad ostatní 1 R 10 ½ gr.
A tak vinohrad doplatil.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala přijato od
Martina Bánovského na místě Jana Plžka za vinoh[rad] 22 ½ gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od
Martina Bánovského za vinohrad 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Martina Bánovského za vinohrad 22 ½ gr.
A tak se z toho vinohradu doplatilo.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Bánovskýho za vinohrad v Dolní hoře 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od statku
n[ebožtíka] Martina Janových podle odvodu 1 R 15 gr.
Kuna se zmrhala a spravedlnost její, kteréž náleželo 12 R
13 gr 6 den, jest k ruce J.M. Páně obrácena a po letech se
vzydvihovati má. A což na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem
zuostávalo těch 12 R 13 gr 6 den, jest z dluhu panského
poraženo.
Šimek, Martin a Dorota zemřeli a dílů svých nedobraných
odemřeli summy 19 R 27 gr 5 den. Ta spravedlnost připadla na
Kunu n[ebožtíka] Staňka Třískalového jakožto strejčinou sestru
jejich. Act[um] letha 1614.
Na to jí vydáno peněz hotových 1 R 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato z statku
n[ebožtíka] Jana Martinových podle odvodu 1 R.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře z statku n[ebožtíka]
Jana Martinového podle odvodu přijato 1 R.
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59 Sirotci n[ebožtíka] Jana Martinové[ho]
Jest jich štvero: Mikuláš, Václav, Kateřina, Anka a Markéta
mateř jejich pátá.
Mikuláš, Václav, Anka ti z vůlí vrchnosti své slouží a
Kateřina ta jest se zmrhala a na květu pokazila.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Vaňka Lysých, též
i na vinohradě, kterýž týž Vaněk, otčím těch sirot[ků], koupil
100 R.
Více šatuov ložných za 7 R 15 gr.
Pars 107 R 15 gr.
Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se na jeden každej díl po
21 R 15 gr.
Na to jest ku právu položeno 8 R 15 gr.
Vydání s tej hotovej summy:
Ance dáno 3 R. Dodati se jí má k doplnění dílu jejího 18 R
15 gr.
Item Kateřině 2 R 15 gr. Dodati se jí má k doplnění dílu
jejího 19 R.
Item Vaněk, otčím těch sirot[ků], sobě díl po Markétě
manželce své srazil 21 R 15 gr.
Summa všeho, což se Kateřině a Ance dodati má,
učiní 37 R 15 gr.
f 141b
Item Mikulášovi a Václavovi každému, neb oni na díly své
nic nepřijali, náleží po 21 R 15 gr.
A tak učiní všeho, což se jim všem štyřem dodati má 80 R.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě a vinohradě Vaňka Lysých otčíma jejich 77 R.
Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
A při právě hotových býti má 3 R.
Letha [15]94 přijato z gruntu a vinohradu Vaňka Lysých do
truhlice sirotčí 4 R.
Kateřině napřed psané náleželo spravedlnosti 19 R, i
poněvadž se táž Kateřina k rejstrům nestavěla a své vůle
užívala, ta spravedlnost její na Jeho [Mil]ost Pána připadla.
Z níž jest od Jeho [Mil]osti vyzdviženo 3 R a ostatek odvedeno

sirotkům nebožšt[íka] Matěje Třískalového na vyšlou
spravedlnost jejich 16 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu a vinohradu Vaňka Lysých 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Vaňka Lysých 4 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Vaňka Lysých 4 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Vaňka Lysých 4 R.
Z toho dáno starého dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což
se z regimenu našlo 3 R.
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Jakož náleželo Václavovi a Mikulášovi dílů jejich v tomto
statku summy 21 R, taková spravedlnost jakožto po zběhlých
jest na J.M. Pána obrácena. Z níž jest na hotově k ruce J.M.
Páně vyzdviženo 14 R, ostatek jíti má k ruce panské od leta
[15]99 po 1 R 15 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za
g[runt] od Vaňka Lysýho 4 R.
Z toho dáno J.M. Pánu po Václavovi s[irotku] zběhlým z dílu
jeho 1 R.
A do statku m[ebožtíka] Matěje Třískalového podli odvodu po
Kateřině zběhlé 1 R.
Též přijato od Klimka Bednáře na místě Vaňka Lysých za
vinohrad 3 R.
Ty sou vydány k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Ance dáno na díl její 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Vaňka
Lysýho za g[runt] 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Vaňka Lysýho za g[runt] 2 R.
Od Klimka Bednáře za vinohrad 15 gr.
Mikulášovi dáno z milosti a lásky z peněz sirotčích, které
se po s[irotcích] dostaly 4 R.
Klimek Bednář na místě Vaňka Lysého za vinohrad v Dolní
hoře povinen těmto sirotkom dopláceti, neb ten vinohrad těchto
sirotků od Vaňka Lysého koupil, summy 16 R 15 gr, placením od
leta 1603 podli ourody po 4 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Hrubého za grunt 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Hrubého za grunt 2 R.
Od Vaňka Lysého přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Mikulášovi dáno z milosti, neb jest sirotek zběhlý, na díl
jeho na koupení gruntu 2 R 15 gr.
Do statku n[ebožtíka] Matěje Třískalového podli odvodu po
s[irotcích] zběhlých dáno 2 R 15 gr.
f 142b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Martina
Hrubého za grunt 2 R.
Od Klimka Bednáře za vinohrad 3 R.

Od Vaňka Lysého za vinohrad 2 R.
Nenáleží těmto sirotkom od Lysého a jsou zase navráceny.
Anně dáno peněz hotových na šaty.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Klimka Bednáře za vinohrad 1 R.
Ten přijal Mikuláš Janů na díl Annin a má jí jej dáti.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Skaličky za g[runt] 15 gr.
Ty přijal Mikuláš Janů na díl Annin.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Macka
Ochlastového za g[runt] 1 R.
Přijal jej Mikuláš Janů na díl Annin.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Macka
Ochlastového za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Macka
Ochlastova za g[runt] čtverých peněz 3 R 15 gr.
Z toho dáno Mikulášovi ostatek dílu jeho 2 R.
Do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Třískala podle odvodu 1 R
15 gr.
Vyhledalo se z rejster horenských velických, že Klimek
Bednář za vinohrad v Dolní hoře od letha 1608 až do letha 1613
vyplatil všeho 9 R 15 gr.
Ty všecky peníze přijala Anna na díl svůj.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Macka Ochlasty za
grunt přijato 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Třískala podle
odvodu.
Od Klimka Bednáře za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R.
Ten jest vydán Anně do Vnorov na díl její.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Macka
Ochlasty za grunt za 2 leta 2 R.
Od Klimka Bednáře za vinohrad v hoře ut s[upr]a 3 R.
Z toho dáno Anně do Vnorov 3 R a do s[tatku] n[ebožtíka]
Matěje Třískala 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Macka
Ochlasty za gr[unt] 1 R.
Od Klimka Bednáře za vinohrad v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Ten 1 R 15 gr jest vydáno Ance do Vnorov.
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60 Sirotci ne[božtíka] Martina Bednáře

f 145a

Jest jich trý: Klimeš, Mikuláš, Kateřina a Maruše mateř
jejich štvrtá.
Ti sirotci s mateří mají podsedek podle zápisu kněh nových
purkrechtních zaplacený, na němž spolu hospodaří a se živí.
O jiné spravedlnosti, aby kde co více měli, se neví.
Ti sirotci mají na gruntě Klimka Bednáře spravedlnosti
všeho 12 R.
Na to sobě Klimek díl svůj srazil 3 R a letha [15]96
položil Klimek za grunth 1 R.
Ty přijala matka jejich na díl.
Letha 1597 a 1598 přijato z gruntu Klimka Bednáře 2 R.
Ty přijala Markyta těch s[irotků] na díl svůj.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Řehoře
Klimka Bednáře 1 R.
A za rok 1599 též položil 1 R.
Z toho vzal Mikuláš na díl svůj 1 R.
A po s[irotcích] zběhlých k ruce panské vyzdvižen 1 R.
Zůstává se ještě J.M. Pánu po těch s[irotcích] zběhlých
vyplniti od letha 1601 4 R.
Jsou zase z milosti a lásky těm s[irotkům] ut s[upr]a od
vrchnosti puštěny.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Tomáše
Kujového za g[runt] 1 R.
Ty sou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1602 a 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Tomáše Kujového za g[runt 1 R 15 gr.
Ty přijala Kateřina na díl svůj.
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61 Sirotci n[ebožtíka] Martina Baňaře

f 147a

Jest jich trý: Jan, Jakub a Michal.
Ti všeci tři s vůlí Jeho Mi[l]osti Páně slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 132 Jíry
Častkovského 10 R. Ty se jim pokládati mají od letha [15]92 po
1 R.
A při právě hotových jim náleží 2 R.
A mimo to aby kde jakou spravedlnost více měli, o tom se
neví.
Letha [15]94 přijato od Jíry Častkovského za podsedek 1 R.
Zůstává v truhlici.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jíry Častkovského 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Častkovského 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Bánovskýho 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Bánovského 1 R.
Jakož náleželo Mikulášovi, Janovi a Jakubovi spravedlnosti
jim náležité summy 12 R, taková spravedlnost jest jakožto po
zběhlých k ruce J.M. obrácena. Z níž jest na hotově vyzdviženo
8 R, ostatek jíti má od letha [15]99 po 1 R. A tak oni tu nic
nemají.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Tobiáše Martinova za grunt 1 R.
Ten jest k ruce J.M. Páně vyzdvižen po s[irotku] zběhlým.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Tobiáše
Martinového za g[runt] 1 R.
Ten jest vyzdvižen k ruce panské po sirotcích zběhlých.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Tobiáše Martinového 1 R.
Ten jest vzat k ruce panskej po s[irotcích] zběhlých.
f 147b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidlákova přijato od
Tobiáše Martinových 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Tobiáše Martinového za g[runt] ost[atní] 15 gr.
A tak grunt doplacen.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.

A tak spravedlnost svou ti sirotci zouplna vyzdvihli.
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62 Sirotci n[ebožtíka] Jana Švihuta
Jest jedna Kateřina a druhému se mena neví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Macka Porubského
3 R. Ty jakž jim jíti mají, kněhami novými purkrechtními při
gruntu 75 téhož Macka Porubského se spraviti moci budeš.
O jiné spravedlnosti aby kde co více jmíti měli, se neví.
Letha [15]97 přijato z gruntu Macka Porubskýho 2 ½ R.
Ty sou na Jeho Mi[l]ost Pána po dotčených sirot[cích]
odvedeny.
Letha [15]98 přijato z gruntu Macka Porubského ost[atní]
15 gr.
Ty sou na Jeho [Mil]ost Pána odvedeny.
A tak ti sirotci nic nemají.
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63 Sirotci n[ebožtíka] Vaňka Zdeňka

f 151a

Jest jich osmero: Jan, Mikuláš, Macek, Martin, Petr, Manda,
Barbora, Kateřina a Markéta mateř jejich devátá.
Jan, Mikuláš a Petr ti jsou ženatí, Macek ten jest umřel,
Martin ten při bratru svém zůstává Janovi, Barbora ta ve dvoře
panským v Strážnici slouží, Manda ta při mateři zůstává,
Kateřina ta svej vůle užívá a k rejstrům se podle jiných
nestaví.
Vyhledalo se jim spravdlnosti na gruntě Jana bratra jejich
100 R.
Více na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Jíra Ochlasta drží
40 R 15 gr.
Pars všeho 140 R 15 gr.
Z toho se snímá za dluhy ne[božtíka] otce jejich, kteréž
již všecky zaplacené jsou 25 R.
A tak zůstává čistého statku 115 R 15 gr.
Dělíce na 9 dílů, dostane se na jeden každej díl po 12 R
10 gr.
Na to jest jim mimo zaplacení dluhuov ku právu položeno
53 R.
f 151 b
Ty jsou všecky vydány sirot[kům] napřed psaný[m].
A mimo ty vyzdvižený peníze od práva náleží níže psaným
osobám, kteříž díly své zouplna přijali, ještě toto:
Item Petrovi 8 R 8 gr 2 ½ den.
Martinovi náleží, neb on na díl svůj nic nevzal 12 R 10 gr.
Mandě též 12 R 10 gr.
Barboře též náleží 12 R 10 gr.
Kateřině 12 R 10 gr.
Margetě mateři i s tím, což jí Macek dílu svého nedobraného
pustil 4 R 26 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 62 R 15 gr.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě prvním Závodským Jana bratra jejich 40 R
19 gr 6 ½ den. Ty se jim pokládati mají od letha [15]94 při
Vánocích po 4 R.
Více na vinohradě Jíry Ochlasty v Dolní hoře, jakž zápis
v knihách horenských v listu 106 v sobě šíře zavírá 21 R 25 gr

½ den. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskými dále se
spravíš.
Letha [15]94 přijato od Jana Benkovýho za grunth jeho peněz
purgkrechtních, do truhlice si[rotčí] vloženy 4 R.
Z těch 4 R dáno Petrovi na díl jeho 20 R.
Item Margetě, mateři těch sirotků 20 gr.
Z toho vydáno od vkladu rejster písaři 11 gr 4 den.
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Kateřina napřed psaná má své spravedlnosti 12 R 10 gr, i
poněvadž se ona k rejstrům nestavěla a své vůle užívala, táž
spravedlnost její na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest
odvedena sirotkům nebožšt[íka] Jíry Šidlákového na vyšlou
spravedlnost jejich.
Letha [15]95 položil Jan Zdeňků za grunth svůj peněz
purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno mateři na díl její 2 R.
Letha [15]96 položil Jan Zdeňků za grunth peněz
purgkrecht[ních] 4 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R.
Margetě mateři dáno na díl její 1 R.
Petrovi též dáno na díl jeho 1 R.
Letha [15]97 přijato od Jana Zdeňka za grunth 4 R.
Z toho dáno Petrovi na díl jeho 2 R.
Matěři těch s[irotků] též dáno na díl její 1 R.
Téhož leta přijato z vinohradu Jíry Ochlasty 1 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jana Zdeňka 4 R.
Z toho dáno mateři na díl její 1 R.
Dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což se z regime[nu] našlo
do peněz sirotčích míšených dáno 3 R.
Též přijato od Jíry Ochlasty za vinohrad 2 R.
Jakož náleželo Barboře dílu jejího summy 12 R 20 gr, ta
spravedlnost jest jakožto po zběhlé na Jeho [Mil]ost Pána
obrácena. Z níž jest na hotově k ruce J.M. Pána přijato 1 R a
ostatek od letha [15]99 jíti má k ruce panské po 20 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Zdeňka za grunt 4 R.
Též přijato od Jíry Ochlasty za vinohrad 2 R.
Z toho vyzdviženo k ruce panské po s[irotku] zběhlým 2 R.
Mandě dáno na díl její v nemoci 1 R.
Petrovi též dáno na díl jeho 3 R.
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Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Zdeňkového za grunt 2 R.
Ostatek Petrovi dodáno dílu jeho 3 R 7 gr 2 den.
Mandě též dáno na díl její 1 R.
K ruce J.M. Páně po Barboře zběhlé přijato 1 R.

Do statku n[ebožtíka] Jíry Šidláka podli odvodu po
s[irotku] zběhlým 2 R.
Od Jíry Ochlasty za vinohrad 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Zdeňkového za g[runt] 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana
Zdeňkova za grunt 1 R 22 ½ gr.
Mandě dáno na díl její, když nemocná byla 2 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Zdeňkového za grunt 4 R.
Od Jíry Ochlasty za vinohrad přijato 1 R.
Barboře dáno na díl její hotových peněz 8 R.
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Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Jana
Zdeňkového za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Barboře ostatek dílu jejího 3 R.
A tak ona díl svůj zouplna přijala.
A k ruce J.M. Páně po Kateřině zběhlé dáno 1 R.
Od Jíry Ochlasty za vinohrad přijato 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Zdeňkového za grunt 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Šidlákova.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Zdeňkového za g[runt] 1 R.
Přijat do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Šidláka podle odvodu.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Zdeňkového za grunt ostatních 27 gr 3 den.
Dány sou do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Šidláka.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky od Macka Ochlasty na
místě Jíry otce jeho za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R.
Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Jíry Šidláka podli
odvodu.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Macka Ochlasty za
1 polovici vinoh[radu] v Dolní hoře přijato 1 R.
Od Pavla Šebesty za druhou polovici vinoh[radu] přijato
1 R.
Ty 2 R jsou vydány Mandě na díl její.
f 153a
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Macka
Ochlasty za 1 polovici vino[hradu] v Dolní hoře při[jato] 2 R.
Od Pavla Šebesty za druhou polovici též 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Macka
Ochlasty za 1 polovici vinohradu v Dolní hoře 1 R.
Od Pavla Šebesty za druhou polovici 1 R.
Ty 2 R jsou vydané Mandě na díl její.
A tak již tu nic více nemá než toliko 1 gr 4 ½ den.
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64 Nápadníci po n[ebožtíku] Vaňkovi Ocáskovi

f 155a

Jest jich tři: Markéta, Manda a Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě druhým Závodským
Pavla Pavelkový[ho] jednomu každému z nich ještě mimo prvnější
vyzdvižení jejich toto:
Item Mandě náleží 30 R 10 gr 3 den. Ty jest sobě Pavel
manžel její na gruntě svém srazil.
Item Zuzanně též náleží 28 R 10 gr 3 den.
Item Markétě 25 R 10 gr 3 den.
Summa všeho, což se Markétě a Zuzanně dodati má,
učiní 53 R 20 gr 6 den.
Ta summa se jim z gruntu Pavla Pavelky vyplniti má od letha
[15]95 při Vánocích po 4 R.
Na to jest jim od téhož Pavla zadržáno letha 1592 a [15]93
4 R 17 gr 3 den.
Letha [15]94 položil Pavel Pavelků za grunth peněz
purgkrecht[ních] 17 gr 3 den.
Ty sou vydány Margetě na díl její.
Letha [15]97 přijato z gruntu Pavla Pavelky 2 R.
Ty sou dány nápadníkům po n[ebožce] Margitě.
Letha [15]95 a [15]96 přijato z gruntu Pavla Pavelky 4 R.
Ty sou vydány nápadníkům po n[ebožce] Margitě.
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65 Sirotci n[ebožtíka] Jana Čejky

f 157a

Jest jich dvý: Václav, Zuzanna a Dorota mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Tomana Smolinského
otčíma jejich 75 R 8 gr 5 den.
A mimo to hotových při právě zůstává 13 R 6 gr 6 den.
Summa toho všeho 88 R 12 gr 4 den.
Náleží z toho Václavovi mimo první vydání 43 R 6 gr 2 den.
A Zuzanně též náleží mimo první vyzdvižení 45 R 6 gr 2 den.
Toman Smolinský ten na místě Doroty manželky svej díl její,
což na ni přišlo, na gruntě sobě srazil. A tak tu táž Dorota
více nic míti nebude, toliko sám Václav a Zuzanna, kterýmž se
díly jejich, jakž vejš dotčeno, vyplniti mají.
Z těch napřed psaných dílův, což Václavovi a Zuzanně náleží
k doplnění dílů jejich, se sníti má 5 R 10 gr, kterýž se
sirot[kům] nebožt[íka] Matěje Čejky Mikolášovi a Pavlovi
vyplniti mají, neb nebožt[ík] Jan Čejka takové peníze jejich
k sobě přijal.
A tak každému se z jejich dílů sraziti má po 2 R 20 gr.
Letha [15]94 přijato od Tomana Smolinského za grunth peněz
purgkrechtních do truhlice sirotčí 5 R.
Těch 5 R dáno z Václavového dílu Danielovi Třískalovu od
chování téhož sirot[ka], že ho smrti dochoval, a Židovi dluhu
3 R, což mu na potřeby za živobytí jeho vyvěřoval, zaplatil i
na pohřeb nakládal.
f 157b
Letha [15]95 přijato od Tomana Smolinskýho za grunth peněz
purgkrecht[ních] 5 R.
Letha [15]96 přijato od Tomana Smolinskýho 5 R.
Letha [15]97 přijato od Tomana Smolinskýho 5 R.
Letha [15]98 přijato od Tomana Smolinského za grunt 5 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíkova přijato od
Tomana Smolinského za g[runt] 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Tomana
Smolinského za g[runt] 3 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Ondry
Matoušového za g[runt] 2 ½ R.

Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Ondry
Matoušového za g[runt] 4 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od
Matoušových Ondry za g[runt] 5 R.
NB. Václav zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal mimo
prvnější vyzdvižení a dluhu z jeho dílu přišlého sražení 37 R
26 gr. Ta spravedlnost připadla na Zuzannu sestru jeho.
Ac[tum] ut s[upr]a.
Zuzanně dáno na díl její hotových peněz 39 R 15 gr.
NB. Ta Zuzanna zemřela a a spravedlnost její připadla na
Dorothu mateř její, poněvadž se krevních přátel po meči
nenachází, náleží tej vší spravedlnosti 38 R 17 gr 4 den.
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Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla
Pivky za g[runt] 2 R 15 gr.
Ty přijala Dorota mateř nápadu.
Z důchodův panských na dluh J.M. Páně přijato 12 R.
Ty přijala Dorota mateř a dáno obilí.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla
Pivky za grunt 5 R.
Přijala je Dorota mateř nápadu.
f 158a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla
Pivky za gunt 5 R.
Přijala je Dorota mateř nápadu.
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66 Sirotci n[ebožtíka] Jana Holenky
Jest jich trý: Jíra, Václav a Kateřina.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých
prostředních purkrechtních v listu 30 11 R 15 gr.
Na to jest jim ku právu položeno 4 R.
Dáno Jakubovi Němcovýmu dílu Kateřiny manželky jeho 3 R.
Týž dáno z dílu Václavova Kateřině vejš psané 1 R.
A tak při právě nic hotových nezůstává.
Ta spravedlnost se jim takto vyplniti má:
Letha [15]95 při Vánocích 4 R.
Letha [15]96 též při tom časi 3 R 15 gr.
O jiné spravedlnosti těch sirot[ků] aby kde jmíti měli, se
neví.
Letha [15]94 položil Vaněk Kopřivů za
výš psaným 4 R.
A tak nebude povinen toliko 3 R 15 gr
Letha [15]96 přijato od Vaňka Kopřivy
Dáno Václavovi dílu jeho ještě 3 R 20
Jírovi též dáno dílu jeho 3 R 25 gr.
A tak ti sirotci tu již spravedlnosti

rok [15]95 sirotkům
vyplniti.
3 ½ R.
gr.
žádné nemají.
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67 Sirotek n[ebožtíka] Jana Ocáskového
Jest jeden Mikuláš, ten jest řemesla tkadlcovského.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Sysla 23 R.
Na to jest vyšlých, kderéž při právě zůstávají 5 R 15 gr a
ostatek jemu z téhož gruntu od letha [15]94 pokládati mají po
1 R 10 gr.
Více na gruntě Jana Kvizína, otčíma téhož Mikuláše, náleží
1 R 26 gr 1 ½ den. Ty má položiti letha [15]94 při Vánocích.
Item více na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Pavel Brychců
drží, podle zápisu kněh horenských v listu 272 17 R. Ty se
jemu pokládati mají od letha [15]93 při Vánocích po 3 R.
Více na druhém vinohradě témuž Mikulášovi náleží, kterýž
Jíra a Jan Baďurových v Ležhože drží 5 R 15 gr. Ty jak jemu
jíti mají, knihami horenskými podle zápisu téhož vinohradu
v listu 182 se dále spravíš.
Víceji vyhledalo se spravedlnosti Mikulášovi sirot[ku]
spolu s Kateřinou mateří jeho na gruntě 56 Jíry Karasového
10 R.
Na tu summu Kateřina na doplacení gruntu svého sráží 1 R
26 gr 1 ½ den a ostatek, což by té Kateřině ještě v těch 10 R
náležeti mělo, to jest odvedla k vyzdvižení Mikulášovi nahoře
psanému.
Summa statku Mikulášového 55 R 15 gr.
f 161b
Letha [15]94 přijato od Pavla Brychcového za vinohrad peněz
ročních 1 R.
Letha [15]94 přijato z gruntu Jana Syslovýho 1 R.
Ty dva R s povolením pana ouředníka Jana Šponara
z Blinzdorfu sou půjčeny Pavelkovi na Závodí, kteréž zase,
když se jemu koli oznámí, navrátiti má. Za to slíbili a
v rukojemství se postavili Jíra Kvizín a Bratr Petr.
Těm napřed psaným sirot[kům] odvedeno na vyšlou
spravedlnost jejich 5 R 15 gr, kteréž náležely Janovi, synu
nebožšt[íka] Martina Bártového. Ty jak se jim vyplniti mají,
při tychž sirotcích o tom poznamenáno najdeš.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Ocáska 1 R.
Ten j[es]t vydán na si[rotky] na šaty.

Letha [15]96 přijato z statku Filipa Ďatlovýho 1 ½ R.
Téhož letha [15]96 položil Jan Brychců za vinohrad
v Ležhoře 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu aneb statku n[ebožtíka]
Filipa Ďatlového 4 R.
Letha [15]98 za statku Filipa Ďatlového podli odvodu
Kateřininého přijato 1 R.
Též z toho statku za vinohrad přijato 15 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z statku
n[ebožtíka] Filipa Ďatlového podli odvodu ut s[upr]a 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 1 R 10 gr.
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Od Pavla Brychcova z Javorníka za Ležhoru 1 R.
Od Pavelky půjčených, jakž nahoře dotčeno jest, přijaty
2 R.
f 162a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato
z statku n[ebožtíka] Filipa Ďatlového 1 R 11 gr 1 den 1 víd.
Mikulášovi dáno hotových i s těmi dvěma zlatými, které
přistal na Pavelkovi 14 R 21 gr 1 den 1 víd.
Od Pavla Brychcového za Javorníka za vinohrad 15 gr.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Pavla Brychcového z Javorníka za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od
Pavla Brychcova z Javorníka za vinoh[rad] 2 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
[a] Jíry, synů Baďourových za vinoh[rad] 1 R.
Ten přijal Mikuláš na díl svůj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Válkového a Jíry bratra jeho za vinohrad v Ležhoře 1 R.
Podli vyhledání z rejster horenských velických našlo se, že
do letha 1614 z toho vinohradu Mikulášovi sirotku Pavel
Brychců a Jan Válků s Jírou bratrem svým všecko, což jemu
odtud náleželo, zouplna zaplatili.
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68 Nápadníci n[ebožtíka] Tomáše Zvedinosa
Jest jich tři: Kače, Dorotha, Manda, ty jsou všecky vdané.
Mají své spravedlnosti na gruntě Martina Zvedinosového
bratra svého 4 R 4 gr 4 ½ den.
A na vinohradě Jana Zvedinosovýho též bratra svýho 5 R
29 gr.
A na gruntě Ondry Juráčova 2 R 15 gr.
Ta spravedlnost za týmž Martinem a Jane[m] zadržalá
zůstává.
A Ondra vejš psaný těch 2 R 15 gr letha [15]94 při Vánocích
položiti má.
Summa toho 12 R 18 gr 4 ½ den.
Náleží z toho každej toto:
Item Kači 3 R 17 gr 1 ½ den.
Dorotě 2 R 16 gr 1 ½ den.
Mandě 6 R 15 gr 1 ½ den.
Letha Páně [15]94 přijato od Ondry Juráčového peněz za
grunth 2 R 15 gr.
Ty 2 R 15 gr jsou vydány Mandě na díl její.
Letha [15]98 přijato od Jana Zvedinosa za vinohrad podli
ourody 1 R 15 gr.
Ty sou vydány Mandě na díl její.
Více dáno jemu z vyšlé spravedlnosti 2 R 15 gr 1 ½ den.
Dorotě též dodáno z vyšlé spravedlnosti 2 R 16 gr 1 ½ den.
A tak ti dva svou spravedlnost vyzdvihli.
f 163b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka jakož náleželo
Kači dílu jejího 3 R 17 gr 3 den, ty jest prodala Janovi
Zvedinosovému.
A tak ona již svou spravedlnost zouplna vyzdvihla.

131
69 Sirotci n[ebožtíka] Kuby Baťového

f 164a

Jest jich patero: Martin, Mikuláš, Mahda, Markéta, Kateřina
a Dorotha mateř jejich šestá.
Mikuláš a Martin chodí po svej vůli a k rejstrům se
nestaví, Mahda a Markéta, Kateřina ty sou vdané.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 14 na Závodí
Filipa Šardy 8 R. Ty se jim letha [15]94 při Vánocích položiti
mají.
Letha [15]94 přijato od Filipa Šardy za grunth 3 R.
Ty jsou do truhlice sirotčí vloženy.
Z těch 3 R dáno Dorotě, mateři těch si[rotků] 1 R.
Kateřině na díl její dáno taky 1 R.
A Mikulášovi též dáno 1 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Filipa Šardy 3 R.
Z toho dáno Kateřině 10 gr, více 20 gr dáno.
Dorotě mateři dáno 10 gr, více 20 gr dáno.
Mahda a Marta ty sou prve od Martina Kštice svou
spravedlnost vyzdvihly.
A Mikolášovi též dáno 1 R.
A tak tu ti sirotci více spravedlnosti nemají, toliko na
sirotka zběhlýho ještě Martina náleží vyzdvihnouti le[ta]
[15]96 3 R.
Přijato od Filipa Šardy za grunth 1 R.
Ten jest na Jeho [Mil]ost Pána vzat.
Letha [15]98 přijato z gruntu Filipa Šardy ost[atní] 1 R.
Ten jest na Jeho [Mil]ost Pána vzat.
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70 Sirotci n[ebožtíka] Mikuláše Sučanských

f 165a

Jest jich štvero: Mathouš, Jan, Vašek, Zuzanna a mateř
jejich pátá.
Matouš ten jest ženatý, Jan slouží v mlejně Dolním
lipovským, Vašek slouží [v] Velkej, Zuzanna ta jest vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 14 na Závodí
Filipa Šardy 33 R.
Dělíc na 5 dílů, dostane se na jednoho každého po 6 R
18 gr.
Filip Šarda ten sobě díl po Zuzanně manželce svej 6 R 18 gr
srazil. A tak tu více žádné spravedlnosti nemá.
A mimo to Kača, mateř těch sirot[ků], povinna jest synům
svým Mathoušovi, Janovi, Vaškovi každému jedno tele přisaditi
a když by je potřebovali, povinna bude jim je vydati.
Letha [15]98 přijato z gruntu Filipa Šardy 2 R.
Kateřina, mateř těch sirotků, 6 R 18 gr a Matouš dílu svého
též 6 R 18 gr Filipovi Šardovi prodali. A tak oni tu
spravedlnosti na ten čas nemají.
Jakož náleželo Matoušovi a Václavovi dílův jejich v tomto
statku summy 13 R 6 gr, taková spravedlnost jest na J.M. Pána
jakožto po zběhlých obrácena, ale jest letha [15]97 on nich,
totiž od Matouše prodána, toliko dílu Václavového k ruce J.M.
Páně se obrací 6 R 18 gr. Ta jíti má od letha [15]99 po 12 gr.
Mikuláš Zdeňků na místě Kače, mateře těchto sirotků,
manželky své vydal Mathoušovi, Janovi a Vaškovi každému jedno
tele, kteréž k sobě přijali, jakž se sami přiznali.
f 165b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Šardy za grunt, které položil Filip Šarda na místě jeho 3 R.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Filipa
Šardy za grunt 3 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Filipa Šardy za grunt 18 gr.

Ty sou vydány Janovi na díl jeho. A tak spravedlnost svou
všecku vyzdvihl.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Filipa
Šardy za g[runt] 1 R 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od
Filipa Šardy za g[runt] 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Václava Šardy za g[runt] 1 R.
Přijat jest k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Václava Šardy za grunt 21 R 15 gr.
Ty jsou přijaty k ruce J.M. Páně po zběhlých.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaška
Šardy za g[runt] 2 R.
Přijaty jsou k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
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71 Sirotci ne[božtíka] Mathouše Skaličky

f 166a

Jest jeden Jan.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě 15 Kašpara
Nedvěda 20 R. Ty se jemu od letha [15]94 při Vánocích po 2 R
pokládati mají.
A mimo to jemu náleží, což týž Kašpar Nedvěd letha [15]92 a
[15]93 za sebou zadržel 4 R. Ty jest povinen sirot[ku] ku
právu položiti.
Více témuž sirot[ku] náleží peněz hotových, kteréž při
právě jemu zůstávají a z statku ne[božtíka] Matěje
Třískalového vyplněny jsou 3 R.
Více témuž sirot[ku] máleží kráva, kteráž se jemu z statku
ne[božtíka] Matěje Ochaby jináč Třískalového vydati má.
Letha [15]94 přijato od Kašpara Nedvěda za grunth peněz
purgkrechtních 2 R.
Ty sou složeny do truhlice sirotčí.
Těm nadepsaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost
jejich 7 R 3 gr, kteráž Bartošovi nebožštíka Jana Kože
náležela, sirotku zběhlému. Ty jak jim jíti mají, při tychž
sirotcích položeno najdeš.
Z gruntu Kašpara Nedvěda puštěno jemu, aby platil od letha
[15]95 při Vánocích po 1 R.
Letha [15]95 přijato od Nedvěda za grunth 1 R.
Letha [15]96 přijato od Nedvěda za grunth 1 R.
Letha [15]97 přijato od Nedvěda za grunt 1 R.
Téhož letha půjčeno Mikolášovi Škrobenýmu peněz toho
sirotka 5 R, ty má o posudku příštím navrátiti.
f 166b
Rukojmě za těch 5 R Jíra Holenka a Matěj Kože S.R.S.
Letha [15]98 přijato za grunt od Kašpara Nedvěda 1 R.
Act[um] za purgmistra Šimka Mozolova.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Kašpara Nedvěda za grunt 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Kašpara
Nedvěda za g[runt] 1 R.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Kašpara Nedvěda za grunt 20 gr.
Jakož náležela kráva Janovi sirotku za neboštíkem Matějem
Třískalem, takovou krávu Zuzana, vdova po n[ebožtíku] Matějovi
Třískalovi, Janovi odvedla a ještě jí dodal peněz hotových
2 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Kašpara
Nedvěda za g[runt] 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Kašpara Nedvěda za grunt 1 R.
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Jan sirotek ut s[upra zemřel a spravedlnosti po sobě
zanechal summy 21 R. Ta spravedlnost připadla na Jíru Tesaře,
Matěje Zahradníka a Jana Skaličku, strejce jeho vlastní, půjde
na každého toho nápadu po 7 R.
Na to jest hotových vydáno jim 5 R 5 gr, přijde každýmu
z nich po 1 R 21 gr 4 ½ den.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Kašpara
Nedvěda za grunt 1 R.
Z toho dáno Jírovi Tesařovi 10 gr, Matějovi Zahradníkovi
10 gr, Janovi Skaličkovi 10 gr.
Od Mikuláše Škrobeného přijato půjčených 5 R.
Z toho vzal Jíra Tesař 2 ½ R a Matěj 2 ½ R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Kvizína za g[runt] 1 R.
Ten přijal Jan Skalička nápadník.
Hledej spátkem folio 160.
f 160b
S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Skaličky
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Kvizína za grunt 1 R.
Přijala jej Kateřina, žena Jana Skaličky.
Letha 1614 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Jana
Kvizína 2 R 15 gr.
Z toho dáno nápad[níkům] Matějovým 15 gr, nápad[níkům]
Jírovým 1 R, nápadníkům Janovým 1 R.
Zuostává se ještě jednomu každému z nápadníkův dodati na
díly jejich toto:
Nápadníkům Jírovým 2 R 22 gr 5 ½ den.
Nápadníkům Janovým 2 R 22 gr 5 ½ den.
Nápad[níkům] Matějovým 2 R 22 gr 5 ½ den.
Z statku neb[ožtíka] Jana Kože podli odvodu přijato 2 R
25 gr.
Z toho dáno těm trojím nápadníkům na každý díl po 28 gr
2 den, těch 2 R 25 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Anny, vdovy
pozůstalé po n[ebožtíku] Janovi Kvizínovi, za grunt přijato

1 R.
Ty jsou přijali nápadníci trojí, každý po 10 gr.
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72 Sirotci n[ebožtíka] Martina Nitky
Jest jich dvý: Jiřík a Maruše.
Jíra ten chodí po svej vůli a k rejstrům se nestaví, Maruše
ta jest vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 17 Martina
Kubového 31 R. Ty se jemu od letha [15]94 při Vánocích
pokládati mají po 2 R.
A mimo to jim hotových při právě zůstává 9 R 10 gr 4 den.
Summa všeho učiní 40 R 10 gr 4 den.
Z toho se sníti má za dluh Janošovi do Vrbky Velkej 4 R
15 gr. Ty se jemu z hotových ku právu položených vydati mají.
Zůstává čistého statku 35 R 25 gr 4 den.
Dělíc na dva díly, dostane se na jeden díl po 17 R 26 gr
5 ½ den.
Vydání z těch hotových peněz ku právu položených toto:
Item Maruši dáno z závdanku, kteréž Jíra manžel její přijal
3 R.
Letha [15]94 položil Martin Hajanů do truhlice sirotčí za
podsedek 2 R.
Z toho dáno od vkladu rejstr písaři 2 gr 5 den.
A ostatek dáno za dluh Janošovi Tvrdoňovému do Vrbky.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Hajana 2 R.
Z toho dáno Maruši na díl její 1 R.
A na s[irotka] zběhlého zanecháno 1 R.
Ten vzal Janoš Tvrdoňů.
f 167b
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Hajana peněz 3 R.
Z toho dáno Maruši na díl její 1 R.
A Janovi Tvrdoňovi za dluh dáno 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Martina Hajana 2 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 1 R.
Též dáno Janošovi do Vrbky ostatního dluhu 15 gr.
Letha [15]98 přijato z gruntu Martina Hajana 2 R.
Ty sou vydány Maruši na díl její.

Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Martina Hajana za grunt 2 R.
Z toho dáno Maruši na díl její 1 R 15 gr.
A k ruce Jeho Mi[l]osti Páně přijato po s[irotku] zběhlým
1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Hajana za grunt 1 R.
Ten jest vyzdvižen k ruce panské po Jírovi sirotku zběhlým.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Martina Hajana za grunt 1 R.
Ten jest přijat k ruce panské po Jírovi sirotku zběhlým.
Markytě dáno na díl její 1 R.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Martina Hajana za grunt 1 R.
Ten jest vydán Marušiný[mu] muži na díl její.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Hajana za g[runt] 2 R.
Ty přijal Marušin muž na díl její.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jíry
Bartoně Silných za g[runt] 2 R.
Z toho dáno k ruce panské po Jírovi zběhlým 1 R.
Markytě dáno na díl její 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Martina Kubova za grunt 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Martina Kubova za g[runt] 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Martina
Kubova za g[runt] 1 R.
Hledej dále v listu 170.
f 170b
S[irotci] n[ebožtíka] Martina Nitky
Letha 1611 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od
Martina Kubova 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava
Srnového za grunt 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Srnového
za grunt přijato 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vaška
Srnového za grunt za 2 leta 2 R.
Ty sou vydané Kateřině mateři (nejsou).
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Vaška
Srnového za grunt přijato peněz ročních 1 R.
Ten jest obrácen k ruce JM Páně.
A jakož těchto sirotků na dluhu za JM Pánem vyšlých peněz
zůstávalo 10 R 5 gr 4 den, ty sou poražené po Jírovi zběhlém.
A tak se ještě jemu dovzíti zůstává 1 R 28 gr 3 ½ den.
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73 Sirotek ne[božtíka] Vaňka Třískalového

f 168a

Jest jeden Kuna a Anka mateř její druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 19 Vaňka Martina
Duných na Závodí 3 R. Ty kdy se jim položiti mají, knihami
purkrechtními novými se spraviti moci budeš.
Více jim náleží na vinohradě, kterejž Pavel Krčmů drží
v Dolní hoře 27 R. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskými
v listu 247 se spravíš, totiž od letha 1601 po 3 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Pavla
Krčmy za vinohrad 1 R 15 gr.
NB. Pavel Krčmuo srazil sobě dílu po Anně manželce své na
vinohradě v Dolní hoře, za kterýž on platí 13 R 15 gr.
Více položil Pavel Krčmů za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala vyhledalo se
z rejster horenských v listu 104, že náleží sirotkům výše
psaným na vinohradě v Dolní hoře, kterýž drží Mikuláš Škrobený
32 R.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému po 16 R.
Pavel Krčmů na díl Anny Vábnej manželky svej z toho
vinohradu vyzdvihl 13 R.
Na Kunu sirotka vyplněno z toho vinohradu 9 R.
Z nich zůstává za Martinem Šidlákem horným 6 R, mají se
z statku jeho vzíti.
Více z toho vinohradu vyplněno letha 1603 3 R.
Zůstávají za Šimonem Mozolovým horným, mají se z statku
jeho vzíti.
f 168b
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Mikuláše
Škrobenýho za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískalového položil Pavel
Krčmů za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Mikuláše Škrobeného přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Ty tři zlatý přijala Kuna na díl svůj.
Více dáno jí tejž Kuně na díl její 1 R 15 gr.

Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla
Krčmy za vinohrad 2 R.
Ty přijal muž Kunin na díl její.
Z statku Martina Šidláka dluhu přijato 6 R.
Ty přijal muž Kunin na díl její.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od
nápad[níků] Šimona Mozolova dluhu 3 R.
Přijal je muž Kunin na díl její.
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Vyhledalo se z rejster horenských velických, že Pavel Krčma
za vinohrad v Dolní hoře do letha 1612 Kuně vyplnil i což od
ní zkoupil, což se ještě z téhož vinohradu jí vyplatiti mělo,
totiž všeho ostatních 7 R.
Ty se Kuně za vydaný vypisují a Pavel Krčma má vinoh[rad]
zouplna zaplace[ený].
Kuna což jí na vinohradě Mikuláše Škrobeného totiž ještě
4 R náleželo, ty jest tomuž Mikulášovi za 1 R prodala.
Ty 4 R témuž Mikulášovi Škrobenýmu na zaplacení za týž
vinohrad se vypisují.
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f 169a
74 Sirotci n[ebožtíka] Václava Lazebníkova
Jest jich trý: Mikuláš, Šimek a Kuna mateř jejich třetí.
Ti společně majíce grunth z mateří se živí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Adama Hranického
105 R. Na to mají míti závdanku položeného 14 R, ten kdo jest
jej přijal, to se má poukázati.
Takový závdanek jest položený, z něho jest vydáno
Mikolášovi bratru staršímu 7 R.
A Kuně mateři též dáno na díl její 7 R.
Letha [15]94 přijato od Adama Hranickýho za grunth peněz
purgkrechtních 4 R.
Z toho Mikolášovi na díl jeho 2 R.
A Kuně mateři též dáno 2 R.
Letha Páně 1595 položil Jan Valných za grunth 3 R.
Deáno Kuně mateři 1 R a Mikulášovi 1 R.
Letha Páně [15]96 přijato od Jana Valnejch za grunth peněz
3 R.
Z toho dáno Mikolášovi 1 R a Kuně mateři 1 R.
Letha [15]97 přijato od Jana Valnýho za grunth 3 R.
Z toho dáno Mikolášovi na díl jeho 1 R.
A mateři těch s[irotků] též dáno 1 R.
Letha [15]98 sirotci svrchu psaní upustili na gruntě ut
s[upr]a že pustý byl, toliko aby jim summa jejich vyšla, summy
44 R.
To dělíc na tři díly, přijde z každého dílu sníti po 14 R
20 gr.
f 169b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Morouse za grunt 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Bartoše
Brumovského 1 R.
Kuna, mateř těch sirotků, zemřela a dílu nedobraného po
sobě zanechala 8 R 20 gr. Ta spravedlnost připadla na Mikuláše
a Šimka syny její, přijde na každý díl po 4 R 10 gr.

Mikulášovi dáno na díl jeho i po mateři 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Bartoše Brumovského za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Bartoše Brumovského za g[runt] 1 R.
Mikulášovi dáno na díl jeho 2 R.
Zuostává se je[mu] dodati i po mateři zemřelej dílu jejího
8 R 20 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Bartoše Brumovského za grunt 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Bartoše Brumovského za g[runt] 2 R.
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Letha 1618 za purgkmistra Jana Baňaře přijato
Tuřanského za grunt ročních peněz 0 R.
Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po
zběhlých Šimkovi.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana
grunt přijato 2 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového
Tuřanského za grunt peněz [přijato] 2 R.
Ty jsou vydané Kateřině po Mikulášovi.

od Jana
sirotcích
Tuřanskýho za
od Jana
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f 171a
75 Sirotci n[ebožtíka] Jíry Mokrého
Jest jich 5: Mikuláš, Martin, Pavel, Václav, Manda a
Kateřina macocha jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikuláše Mokrého
bratra jejich 90 R.
Též jim náleží za žito, oves a dvě svině prodané 3 R.
Též jim náleží na gruntě Jíry Močihuby 7 R. Na to jim letha
[15]93 zadržel 1 R.
Summa toho 100 R.
Z toho se dluhuov toto zaplatiti má:
Item Martinovi Maškrtných za vinohrad 18 R.
A tak mimo to zůstává k rozdílům 82 R.
Dělíc na těch dílův, dostane se na každý díl po 13 R 20 gr.
Mikuláš ten díl svůj na gruntě svém sobě srazil
Kateřina mateř jejich na díl svůj svině, oves a žito ve
3 R béře.
Letha [15]93 položil na peníze purkrechtní 1 R.
Ten jest vyzdvihla Kateřina vejš psaná.
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Mokrého za grunth peněz
purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno na dluh Martinovi Maškrtných 2 R.
A Kateřině, mateři těch sirotků, též 2 R.
Téhož letha přijato od Jíry Močihuby za grunth do truhlice
1 R.
f 171b
Letha [15]95 přijato z gruntu Jíry Močihuba 1 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Mikoláše Mokrých 4 R.
Z toho dáno Kateřině macoše 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Mokrých 4 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 2 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Močihuba 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Miko[láše] Jíry Močihuby 1 R.
Téhož letha přijato z gruntu Mikoláše Mokrých 4 R.
Z toho dáno Kateřině, mateři těch s[irotků], na díl její

1 ½ R.
Martinovi též dáno na díl jeho 1 ½ R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Močihuby 1 R.
Též přijato z gruntu Mikuláše Mokrých 4 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 1 R.
Též dáno Kateřině na díl její macoše 2 R 5 gr.
Jakož náleželo Martinovi a Pavlovi dílů jejich 27 R 10 gr,
ta spravedlnost jest na J.M. Pána jakožto po zběhlých
obrácena. Z níž jest na hotově k ruce J.M. Páně vyzdviženo
11 R, ostatek jíti má od letha [15]99 po 3 R 10 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jíry
Močihuby za grunt 1 R.
Ten jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně dán po s[irotcích]
zběhlých.
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Též přijato od Mikuláše Mokrého za grunt 4 R.
Z toho přijato k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých
1 R.
Kateřině dodáno ostatek dílu jejího 3 R.
A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihla.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry
Močihuby za g[runt] ostatních peněz 1 R.
Ten jest přijat k ruce panské po dvou s[irotcích] zběhlých.
f 172a
Od Mikuláše Mokrého přijato za grunt 2 R.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískalového přijato od
Mikuláše Mokrého 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Mokrého za g[runt] 2 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato za grunt
od Mikuláše Mokrého 4 R.
Martinovi Maškrtnýmu z Ořešan dáno dluhu na doplacení
vinohradu, jakž ten dluh napřed zapsán jest 8 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Mikuláše Mokrého za g[runt] 2 R.
A skoupil od Maškrtného z Ořešan dluhu 8 R.
A tak Maškrtný tu nic nemá.
Pavel, Václav a Manda zemřeli a dílu po sobě každý po 13 R
20 gr, což učiní 41 R, po sobě zanechali. To připadlo na
Mikuláše a Martina bratry jejich, přijde každému po 20 R
15 gr.
Mikuláš ten sobě na gruntě svém těch 20 R 15 gr porazil.
Act[um] za purgmistra Daniele Třískala letha 1606.
Martin což jemu nápadu náleželo po bratřích a sestře
zemřelých summy 20 R 15 gr, ty jest prodal Mikulášovi bratru
svému za hotových 4 R.
A tak tu nic nemá.
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f 173a
76 Sirotci ne[božtíka] Ondry Jakšové[ho]
Jest jich kromě Jíry bratra jejich, kderýž spravedlnost
svou sobě na gruntě porazil, ještě dvý: Kateřina a Martin a
Dorota macocha jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich mimo
prvnější vyzdvižení jejich ještě toto:
Item macoši Dorotě těch sirotků 13 R 25 gr.
Martinovi 7 R 15 gr.
Kateřině 62 R 15 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má 83 R 25 gr.
Ta summa se takto najíti má:
Item na gruntě Jíry, bratra těch sirotkův, podle zápisu
kněh nových purkrechtních na Závodí při gruntě 41 23 R 25 gr.
Ta spravedlnost jak jim jíti má, zápis těchž knih
purkrechtních šíře v sobě obsahuje.
A na vinohradě v Petrušovcích na Lipovsku, kterýž Jíra
Strejčený drží, ještě se od letha [15]93 při Vánocích
doplatiti má po 4 R – 60 R.
Letha [15]93 Jíra Strejčený položil na vinohrad 4 R.
Ty jest přijal Martin na díl svůj.
Na těch 7 R 15 gr Martinovi náležitých Jíra spravil 6 R
25 gr a tak jemu ještě tu náleží 20 gr.
f 173b
Letha [15]94 přijato z gruntu Jíry Ondry Jakšovýho peněz
purgkrechtních 2 R.
Z těch dáno Václavovi písaři od rejstr 17 gr.
A Martinovi dáno na díl jeho 1 R 13 gr.
Letha [15]94 přijato od Jíry Strejčeníka z vinohradu 4 R.
Ty 4 R jsou vydány Dorotě na díl její.
Letha [15]95 přijato od Ondry Jakšových 2 R.
Letha [15]96 přijato od Ondry Jakšových za grunth 2 R.
Letha [15]96 přijato z vinohradu od Jíry Strejčeníka 4 R.
Ty sou mateři těch sirotků dány.
Letha [15]97 přijato z vinohradu od Jíry Strejčeníka 4 R.

Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Téhož letha přijato od Jíry Ondry Jakšových za grunth 2 R.
Letha 1598 přijato od Jíry Ondry Jakšového za grunt 2 R.
Též přijato od Jíry Strejčeníka z Lipova za vinohrad,
kteréž sou Tomanovi Smolinské[mu] na díl Doroty ženy jeho tam
odvedeny 1 R 25 gr.
A tak ona díl svůj vyzdvihla.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Ondry
Jakšova za grunt 2 R.
Ty položil na místě jeho Matěj Dřímal.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Matěje
Dřímala na místě Ondry Jakšového za grunt 1 R.
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Od Jíry Strejčeníka z Lipova za vinohrad v Petrušovci za
rok ut s[upr]a 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Matěje Dřímala za g[runt] 1 R.
Od Jíry Strejčeníka z Lipova za vinohrad 2 R.
f 174a
Martin Kulhánek prodal na gruntě Matěje Dřímalového, což na
díl Kateřiny manželky jeho přišlo, Jírovi Ondry Jakšového,
totiž 6 R 25 gr, dal je[mu] za to jednu jalovici.
Kateřině dáno na díl její peněz hotových 15 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Matěje Dřímalova za roli 1 R. Reštet ještě 5 R.
Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Matěje
Dřímalova za roli 2 R.
Od Jíry Strejčeníka z Lipova za vinoh[rad] přijato 2 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Více dáno Kateřině na díl její 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jíry
Strejčeníka z Lipova za vinohrad 4 R.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
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77 Sirotci n[ebožtíka] Vaňka Mathoušovýho

f 175a

Jest jich dvý: Ondra a Jan.
Ondra ten jest ženatý a spolu s Janem bratrem svým
neženatým na gruntě ne[božtíka] otce svého zůstávají a spolu
se živí.
A mimo ten grunth mají půl achtele vinohradu v Dolní hoře
od n[ebožtíka] otce jejich zaplacený.
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f 176a
78 Sirotci n[ebožtíka] Matouše Jarošových
Jest jich pět: Matěj, Jakub, Pavel, Kače a Anka.
Pavel a Matěj ti jsou ženatí. Kače a Anka jsou vdaný, Jakub
ten chodí po své vůli a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle knih starých sirotčích
v listu 90 každému toto:
Item Matějovi 32 R 24 gr 4 den. Na to jest jemu dáno 10 R,
dodati se jemu má k doplnění dílu jeho 22 R 24 gr.
Item Pavlovi náleželo též 32 R 24 gr 4 den. Na to jest jemu
dáno 10 R, dodati se jemu má k doplnění dílu jeho 22 R 24 gr
4 den.
Item Jakubovi též náleží 32 R 24 gr 4 den. Ten na díl svůj
ještě nic nevzal.
Item Ance náleželo 32 R 24 gr 4 den. Na to jest od práva
vyzdvihla i s těmi 26 R 13 gr, kderéž sobě Vaněk Ocásků manžel
její na vinohradě podle zápisu kněh horenských v listu 68 na
díl Anky manželky své srazil, 40 R 13 gr 1 ½ den. A tak
převzala přez díl svůj 7 R 18 gr 6 ½ den. Ty jest povinen
bratrům a sestře svý navrátiti.
f 176b
Item Kateřině náleželo 32 R 24 gr 4 den. Na to jest
přijala a od práva vyzdvihla 32 R 15 gr 1 den, ještě se jí
dodati má 9 gr 3 den.
Summa všeho, což se vejš psaným nápadníkům dodati má,
učiní 78 R 23 gr 1 den.
Na to mají na Ance sestře své, což z dílu jejich přebrala
7 R 18 gr 6 ½ den.
A na gruntě 44 na Závodí Jana Mitáčkovýho 49 R 24 gr
4 ½ den.
A při právě hotových býti má 21 R 9 gr 4 den.
Letha [15]93 Pavel a Matěj přiznali se při spravování
novejch rejster, že jsou od nebožt[íka] Matěje Mitáčkovýho
z gruntu na spravedlnost svou jeden každej z nich po 2 R
přijali 4 R.

A tak ještě z napřed psaného gruntu Jana Mitáčka nápadníkům
se vyplniti má 45 R 24 gr 4 ½ den.
Na tu summu jest z gruntu Jana Mitáčkového položeno ku
právu 2 R.
Ty jsou vydány 1 R Mackovi a druhý Pavlovi.
Letha [15]94 přijato od Jana Mitáčkovýho za grunth peněz
purgkrechtních 3 R.
Ty sou vydány nápadníkům napřed psaným Matějovi a Pavlovi
každému po 1 ½ R.
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f 177a
Jakubovi sirotku napřed psanému náleží spravedlnosti 32 R
24 gr 4 den, i poněvadž týž sirotek své vůle užívá a
k rejstrům se nestaví, spravedlnost jeho jakožto odběžná na
Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti
odvedeno 21 R 9 gr 4 den a ostatek 11 R 15 gr ty se tímto
zápisem odvedly sirotkům nebožštíka Matěje Plevy. Ty jak jim
jíti mají, při tychž sirotcích Jarošových položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Mitáčka 3 R.
Z toho Matějovi a Pavlovi 2 R.
A po Jakubovi zběhlém odvedeno podle odvodu s[irotkům]
n[ebožtíka] Matěje Plevy 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Mitáčky 3 R.
Téhož letha [15]96 přijato od Jíry Hašaše za grunth 5 R.
Těch pěth zlatejch omylem napsány, nemají se počítati.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Mitáčka 3 R.
Z toho dáno Matějovi a Pavlovi 2 R.
A na Jakuba zběhlého vzat 1 R a jest dán podle odvodu
s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Plevy.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jana Mitáčka 3 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho, které přijala Barbora
žena jeho.
Též dáno Pavlovi na díl jeho z lonských peněz 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu
Jana Mitáčka 3 R.
Z toho dáno Pavlovi a Matějovi každé[mu] po 1 R – 2 R.
Do statku n[ebožtíka] Matěje Plevy po s[irotku] zběhlým
podli odvodu ut s[upr]a 1 R.
d 177b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z gruntu
Jana Mitáčka 3 R.
Z toho dáno Matějovi na díl jeho 1 R 15 gr.
Pavlovi tolikýž dáno 1 R 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Mitáčka za g[runt] 1 ½ R.
Z toho dáno Matějovi na díl jeho 22 ½ gr.

Pavlovi též dáno 22 ½ gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Pavel a Matěj
prodali Janovi Mitáčkovi na gruntě jeho spravedlnosti své 30 R
9 gr 4 ½ den za hotových peněz 6 R 11 gr.

149
f 181a
79 Sirotci ne[božtíka] Kuby Michalové[ho]
Jest jich pět: Zuzanna, Anka, Manda, Kateřina, Kuna a
Kateřina mateř jejich šestá.
Zuzanna ta jest vdaná, Anka, Kateřina a Kuna ty z vůlí
vrchnosti v městečku Velkej slouží, Manda ta jest se utopila,
spravedlnost její na Anku, Kateřinu a Kunu jakožto svobodný
stavu svého neproměníce připadla.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 44 na Závodí Jana
Mitáčkového 19 R 5 gr 2 ½ den. Ty jak jim jíti mají, knihami
novými purkrechtními se spravíš.
Item na vinohradě Bratra Matěje v Dolní hoře podle zápisu
kněh horenských v listu 67 11 R, dáno.
Též jim dlužní sirotci Moňkovi převzatých za vinohrad 1 R,
dáno.
Na Martinovi Blanaři dluhu 2 R, dáno.
Na Janovi Zdeňkovi 6 R, dáno.
Za klisnu Mikulášovi Votickému prodanú 5 R, dáno.
Za rýž Holomkovi Židu do Strážnice prodanú po 1 R – 6 R,
dáno.
Za sukni choděcí, pánev a cínové mísy 4 R, dáno.
Za vikev Ance Barvínkovej prodanou 2 R, dáno.
Summa všeho 66 R 5 gr 2 ½ den.
Na to jest ku právu položeno:
Za vinohrad od Bratra Matěje 7 R.
f 181b
Více za klisnu, víc od Martina Blanaře za koně a
z sirotčího statku n[ebožtíka] Matěje Moňkového, též za rýž a
sukni 30 R, dáno
Učiní obojího 36 R.
Vydání z toho:
Item Matějovi do Vaďovec za klisnu 1 R, dáno.
Ondrovi Jestřabskýmu za víno 13 R, dáno.
Jeho Mi[l]osti Páně činže 18 gr, dáno.
Ance Barvínkovej 1 R, dáno.

Holomkovi Židu do Strážnice 6 měř[ic] rži v 6 R, dáno.
Více jemu dáno [za] sukni v 3 R, dáno.
Více pánev, v který se ryby vaří, a mísu cejnovú 1 R, dáno.
Pars všech dluhův zaplacených 25 R 18 gr.
A mimo to se ještě dluhy splatiti mají tyto:
Item Ondrovi Jestřabskýmu za víno otci těch sirot[ků]
prodané 5 R, dáno.
Ance Barvínkovej 2 R, dáno.
Janošovi do Vrbky za obilí 3 R 5 gr, dáno.
Janovi Vrablovému do Thuří 10 R, dáno.
Jiříkovi Bílkovi do Vrbového 8 R, dáno.
Holomkovi Židu do Strážnice 10 R, dáno.
Pars dluhův, které se ještě zaplatiti mají 38 R 5 gr.
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A tak co mimo zaplacení dluhův vejš psaným sirot[kům]
zůstane, to se jim na díly položiti má.
Těm sirot[kům] z gruntu předepsaného ještě ty peníze
nejdou.

f 182a

Letha [15]94 přijato z vinohradu Bratra Matěje 1 R do
truhlice.
Ten jeden R jest vydán Janovi Vrablové[mu] do Tuří na jeho
dluh napřed položený.
Téhož letha [15]94 přijato od Martina Blanaře za dluh 2 R.
Ty sou též vydány Janovi Vrablovému za dluh jeho napřed
položený.
Letha [15]96 přijato od Bratra Matěje za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Ondrovi Jestřabskýmu.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Bratra Matěje 1 R.
Ten jest vydán Ondrovi Jestřabskýmu.
Letha [15]98 přijato z vinohradu Bratra Matěje 1 R.
Ten zlatý jest vydán Ondrovi do Jestřabí.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Bratra Matěje za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Ondrovi Jestřabskému.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Bratra
Matěje za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Janovi Vrablovýmu do Tuří na dluh jeho.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od
Jana Útulného na místě B[ratra] Matěje 2 R.
Zuostávají při ouřadu, náleží do Tuří Janovi Vrablovýmu,
vydány jsou jemu na dluh jeho.
Letha 1607 za purgkmistra Daniela Třískala položil Vašek
Šidláků na místě Jana Útulného 1 R 15 gr.
Zuostávají při ouřadu, náleží Janovi Vrablovému na Tuří.
Letha 1613 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Hašaše za vinohrad 2 R 15 gr.
Dány ostatek dluhu Janovi Vrablovi.
f 182b

Jakož náleželo Kuně a Kateřině dílů jejich i po Kateřině
mateři jejich zemřelé každé po 8 R 7 gr 4 den, ty sou prodali
manželé jejich Janovi Mitáčkovi na gruntě jeho za hotových
4 R. A tak na gruntě nic nemají.
Jakož náleželo Zuzanně dílu jejího z gruntu Jana Mitáčka
5 R 25 gr ½ den, ty jsou jemu prodali všickni nápadníci, jimž
po tej Kateřině náleželo, za hotových 1 R 7 ½ gr. A tak oni na
gruntě nic nemají.
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f 185a
80 Sirotci n[ebožtíka] Petra Ježového
Jest jich ještě (kromě Kuny, kteráž umřela a díl její na
Tomše, Mandalenu, Zuzannu a Barboru mateř jejich připadl)
patero: Jan, Tomáš, Kateřina, Manda, Zuzanna a Barbora mateř
jejich šestá.
Tomáš ten při bratru svém zůstává, jiní jsou všecky vdaný a
ženatí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich mimo
prvnější vyzdvižení jejich ještě toto:
Item Barboře mateři i s tím, což na ni po Kuně připadlo 6 R
15 gr 1 den.
Item Mandě ještě mimo prvnější její vyzdvižení od práva i
po Kuně sestře své 6 R 15 gr 6 den.
Item Zuzanně též ještě náleží i po Kuně sestře 14 R 15 gr
6 den.
Item Tomášovi náleží i s tím, což, což po Kuně na něj
připadlo (neb on na díl svůj nic nepřijal) 32 R 15 gr 6 den.
Item Jan ten j[es]t ostatek dílu své[ho], co z hotové summy
nedobral, na gruntě srazil.
Item Kateřina ta jest díl svůj, což jí náleželo, vyzdvihla
a při právě nic více nemá.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 60 R 2 gr 5 den.
Na to mají na gruntě Jana Ježových bratra svého 52 R 14 gr
2 den.
A při právě hotových býti má 7 R 18 gr 3 den.
f 185b
Letha Páně [15]94 přijato od Jana Ježového za grunth peněz
purgkrechtních 5 R.
Ty jsou do truhlice vloženy.
Z toho dáno písaři od vkladu rejstr 2 gr 1 den.
Více dáno mateři těch sirotků na díl její 3 R.
Též Tomášovi na díl jeho vydáno 1 R 27 gr 6 den.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Pešového 5 R.
Z toho dáno Barboře 1 R, více jí podruhé dáno 2 R.

Mandě též dán 1 R.
Zuzanně dán 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Pešového 5 R.
Z toho dáno Barboře mateři 2 R.
Mandě
Zuzaně
každému dáno po 1 R.
Tomášovi
Letha [15]97 přijato z grunthu Jana Pešového 5 R.
Z toho dáno mateři těch s[irotků] na díl její 2 R.
Mandě
Zuzanně
na díly jejich dáno každému po 1 R.
Tomášovi
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Pešového 5 R.
Tomášovi dáno na díl jeho, neb on to na svůj díl přijal,
což mateř jeho přebrala 3 R 15 gr.
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Z těch 5 R ut s[upr]a dáno Mandě na díl její 1 R.
Zuzaně též dáno 1 R a Tomášovi 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Zuzany Peškové za grunt 5 R.
Z toho dáno Mandě, Zuzanně, Tomášovi na díly jejich každému
1 R 20 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Zuzany
Pešové za grunt 5 R.
Z toho dáno Mandě 1 R 20 gr, Zuzaně 1 R 20 gr, Tomášovi též
1 R 20 gr.
f 186a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Mikuláše Peškového za g[runt] 2 ½ R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R 7 ½ gr.
Tomášovi též dáno 1 R 7 ½ gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Peškové[ho] za grunt 2 R 15 gr.
Z toho dáno Zuzaně 1 R 7 ½ gr, Tomášovi 1 R 7 ½ gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Mikuláše Peškového za g[runt] 5 R.
Z toho dáno Zuzaně 2 ½ R a Tomášovi 2 ½ R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Mikuláše Peškového za g[runt] 5 R.
Z toho dáno Zuzaně 2 R 15 gr, Tomášovi 2 15 gr.
A tak Zuzanna díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Peškového za g[runt] ost[atních] peněz 2 R 14 gr 2 den.
A tak z grunthu jest doplaceno.
Ty přijal Tomáš na díl svůj.
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f 188a
81 Sirotci n[ebožtíka] Jana Peškového
Jest jich šestero: Mikuláš, Jan, Kateřina, Manda, Dorotha,
Běta a Zuzanna mateř jejich sedmá.
Ti sirotci jsou malí a při mateři své všichni zůstávají.
A táž mateř jejich Zuzanna se s nimi na gruntě po
ne[božtíku] Janovi zůstalým živí a hospodaří.
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f 191a
82 Sirotci ne[božtíka] Martina Jakšovýho
Jest jich dvý: Jiřík a Barbora.
Barbora ta jest vdaná a Jíra chodí po svej vůli a
k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti každému toto:
Item Jírovi 23 R 5 gr.
Item Barboře 23 R 5 gr.
Na to jest Barbora sobě na vinohradě v Dolní hoře, kterýž
Jan Zdeňků manžel její drží, 20 R srazila.
A hotových přijala 5 R.
A tak přebrala 1 R 25 gr, povinna jest je Jírovi bratru
svému ku právu položiti.
Na těch 23 R 5 gr, co se Jírovi vyplniti má, jest na to na
níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Matěje Černých 18 R 25 gr. Na to jest do
letha [15]93 zadržel 1 R 15 gr a ostatek od letha [15]94 při
Vánocích doplatiti má po 3 R až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Item při Barboře sestře své 1 R 25 gr, kteréž jest z dílu
jeho přebrala.
A při právě hotových býti má 2 R 15 gr.
Letha [15]94 přijato od Matěje Černých za grunth peněz
ročních do truhlice 3 R.
Téhož letha [15]94 položil Matěj zadrželých 1 R 15 gr.
Toho půldruhého zlatého vydáno sirotku Jiříkovi napřed
psanému.
Z toho vydáno písaři od rejstr 7 gr 1 den.
f 191b
Jírovi sirotku napřed psanému náleželo spravedlnosti 23 R
5 gr, taková spravedlnost jest na Jeho Mi[l]ost Pána, poněvadž
jest odběžná, připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti Pánu
odvedeno 4 R 10 gr a ostatek 18 R 25 gr odvedeno sirotkům
nebožšt[íka] Martina Ševce na vyšlou spravedlnost jejich.
Letha [15]95 přijato z gruntu Macka Černejch 3 R.

Ty sou odvedeny po Jírovi s[irotku] n[ebožtíka] Martina
Ševce.
Letha [15]96 přijato z gruntu Macka Černýho 3 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Macka Černýho 3 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Macka Černého 3 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho, když nemocen byl,
z poručení Jeho Mi[l]osti Páně.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Macka
Černého za grunt 3 R.
Ty sou vydány Barboře na díl její.
Letha 1600 za purgmistra Martina Jakšového přijato od Macka
Černého za g[runt] 25 gr.
A tak za grunt doplaceno.
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Do statku n[ebožtíka] Martina Ševcového podli odvodu po
s[irotcích] zběhlých odvedeno 12 R 18 gr 4 den.
Z dílu Jírového dáno z milosti Barboře sestře jeho z peněz
jiných s[irotčích], které [se] Pánu po zběhlých dostaly 2 R.
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f 193a
83 Nápad[níci] po n[ebožtíku] Martinovi Duných
Jest jich šest: Václav, Dorota, Běta, Kateřina, Markéta,
Jan a Barbora mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každé[mu] mimo
prvnější vyzdvižení jejich od práva ještě toto:
Item Václavovi mimo předešlejší na spravedlnost jeho
vyzdvižení ještě 7 R 25 gr 5 den.
Item Dorotě též ještě mimo to, což prve vzala, náleží jí
dodati 18 R 3 gr 1 ½ den.
Item Kateřině též se dodati má mimo to, což prve vyzdvihla
18 R 3 gr 1 ½ den.
Item Markétě tolikéž se jí vyplniti má 18 R 3 gr 1 ½ den.
Item Jan ten sobě díl svůj na gruntě srazil a ostatek jiným
nápadníkům z něho doplatiti má.
Summa všeho, což se jim k doplnění dílů jejich dodati má,
učiní 85 R 4 gr 2 den.
Těch 85 R 4 gr 2 den mají na gruntě 50 na Závodí Jana
Duných bratra svého, kterúž jest jim takovú summu od letha
[15]94 při Vánocích až do vyplnění summy náležité po 5 R
vyplniti.
Item Bětě nahoře psané též náleží jí dodati 18 R 3 gr
1 ½ den.
A Barboře mateři též náleží na doplnění dílu jejího 4 R
25 gr 5 den.
f 193b
Letha [15]94 položil Jan Duných za grunth svůj peněz
purgkrechtních 5 R.
Z toho vydáno osobám těmto a nápadníkům napřed psaným,
totiž Dorotě, Kateřině, Margitě a Bětě, každému po 1 R 7 ½ gr.
Letha [15]95 položil Jan Duných za grunth peněz
purgkrechtních 5 R.
Z toho dáno Dorotě, Katheřině, Margetě a Bětě, každému
z nich po 1 R 7 ½ gr.

Letha [15]96 a [15]97 přijato z gruntu Jana Duných dvojích
peněz 10 R.
Z toho dáno Dorotě, Kateřině, Markytě, a Bětě, každému po
2 ½ R, což učiní těch 10 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Duných 5 R.
Z toho dáno Dorotě 1 R 7 ½ gr, Kateřině 1 R 7 ½ gr, Markytě
1 R 7 ½ gr a Bětě též 1 R 7 ½ gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Duných za grunt 5 R.
Ty sou vydány nápad[níkům] ut s[upr]a, každý[mu] po 1 R
7 ½ gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Duných za grunt 3 R.
Ty sou vydány nápad[níkům] svrchu psaným.
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Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Duných za grunt 3 R.
Ty přijali nápadníci ut s[upr]a a jimi se rozdělili.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana
Duných za g[runt] 3 R.
Ty přijali nápad[níci] ut s[upr]a a jimi se rozdělili.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Jakuba Mokrošového za g[runt] 5 R.
Z toho dáno Dorotě 1 R 7 ½ gr, Kateřině 1 R 7 ½ gr, Markytě
1 R 7 ½ gr, Bětě 1 R 7 ½ gr.
Již od letha 1605 budou všickni společně bráti, i Václav
bratr jejich, co přicházeti bude.
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f 195a
84 Sirotci n[ebožtíka] Jana Petlejcha
Jest jich štvero: Bartoš, Martin, Manda, Kače a Barbora
mateř jejich pátá.
Bartoš, Martin, Manda a Barbora mateř jejich ti štyři
nejsouce ženatí a vdaný na gruntě zaplaceným, ku kderýmužto
gruntu náleží půl lánu roli, koně tažný štyri a sviní šestero,
spolu se živí a hospodaří.
Kače ta jest v Kuželovým vdaná a za neboštíka otce jejího
z statku vydělená. Bartoš ten také díl svůj na gruntě, kterýž
drží, sobě porazil.
Barbora mateř jejich což na její díl přišlo, to ona dítkám
svým pustila. A tak toliko Bartoš bratr jejich má vyplniti
z gruntu svého jmenovitě toto:
Martinovi bratru svému 9 R.
Mandě sestře své též 8 R.
Placením každému po 1 ½ R, takž jak zápis při gruntě 52 na
Závodí ukazuje.
Letha 1597 přijato od Bartoše za grunt 3 R.
Letha [15]98 přijato od Bartoše za grunt 3 R.
Z toho vydáno Martinovi 3 R.
Mandě též dáno na díl její 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Bartoše za grunt 3T.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 1 R 15 gr.
A Mandě též dáno na díl její 1 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Bartoše
Petlejcha za grunt 3 R.
Z toho dáno Martinovi 1 R 15 gr.
Mandě též dáno 1 R 15 gr.
f 195b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Bartoše za grunt 3 R.

Z toho dáno Martinovi na díl jeho 1 ½ R.
Mandě též dáno 1 ½ den.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Bartoše Petlejcha za grunt 2 R.
Z toho dáno Martinovi 1 R 15 gr a Mandě 15 gr.
A tak grunt doplatil a sirotci spravedlnost svou zouplna
vyzdvihli.
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f 198a
85 Sirotci n[ebožtíka] Jíry Skoumala
Jest jeden Matěj a Kateřina mateř jeho druhá.
Matěj ten z vůlí vrchnosti slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti oběma spolu na gruntě 53 na
Závodí Matěje Dřímalového 100 R. Na to jest jim od téhož
Dřímala ku právu položeno 23 R.
Ta summa vydaná na dluhy n[ebožtíka] otce jeho, též na
vychování Matěje a ostatek mateři na potřeby všecka vydána. A
tak při právě z těch 23 R nic nezůstává.
Kromě toho, což jim Matěj Dřímalů od letha [15]88 až do
letha [15]93 zadržel po 4 R – 20 R. Ty jim povinen položiti a
ostatek od letha [15]94 při Vánocích po 4 R doplatiti.
Letha [15]94 přijato od Matěje Dřímala za grunth peněz
purgkrechtních do truhlice 4 R.
Téhož letha položil Matěj Dřímalů na zadržalé peníze 20 R.
Těch 20 R vydány Kateřině, mateři toho si[rotka].
Od vkladu rejstr dáno písaři 6 gr 4 den.
Letha 1595 přijato od Matěje Dřímalového za grunt 4 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Dáno Kateřině mateři dílu 2 R a Matějovi si[rotku] od učení
řemesla též 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Matěje Dřímalového 4 R.
Dáno Kateřině na díl její 3 R.
Matějovi s[irotku] dáno na díl jeho 4 R 23 gr 3 den.
f 198b
Letha [15]97 přijato z gruntu Matěje Dřímala 4 R.
Ty sou vydány mateři na díl její.
Letha 1598 přijato z gruntu Matěje Dřímala 4 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Matěje Dřímala za grunt 4 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Matěje Dřímalového za grunt na místě otce jeho 2 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jana
Dřímalového za grunt 3 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana
Dřímalového za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány mateři na díl její.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Dřímalového za grunt 3 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Zůstává se jemu ještě dodati dílu jeho i po mateři zemřelé
23 R.
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Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jana
Dřímalového za g[runt] 4 R.
Ty přijal Matěj na díl svůj.
NB. Matěj zemřel a spravedlnosti své po sobě zanechal 19 R.
Ta připadla na Mandu manželku jeho, neb ona jej předědila. A
ta Manda tolikýž zemřela, ten nápad po ní připadl na nápadníky
její, kteříž krevnost ukázati moci budou.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Michala Pivkova za grunt 1 R.
f 199a
NB. K tomu nápadu po Matějovi anebo po Mandě zemřelých tito
jsou nápadníci: Kateřina starší, manželka Jana Rosového,
Kateřina mladší, Pavel Prdíčků, Zuzanna a Markyta, s[irotci]
n[ebožtíka] Jana Suchého. Přijde na každého toho nápadu po 4 R
22 ½ gr.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od
Michala Pivky za g[runt] 3 R.
Z toho přijal Jan Rosa 22 ½ gr, Pavel Prdíčků 22 ½ gr,
Zuzaně a Markytě každé dáno po 22 ½ gr, totiž 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Michala
Pivky za grunt 2 R.
Z toho dáno Janovi Rosovi 15 gr, Pavel Prdíčků 15 gr,
Zuzaně a Markytě dáno každé po 15 gr.
Jan Rosa ten nápad, což je[mu] z tohoto statku a na gruntě
Michala Pivky náleželo 3 R 15 gr, ty jest prodal témuž
Michalovi.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Michala
Pivky za grunt 6 R.
Z toho dáno Pavlovi Prdíčkovi 2 R, Zuzaně a Markytě
n[ebožtíka] Jana Suchého 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Michala Pivky za
grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Pavlovi Prdíčkovi 1 R, Zuzaně a Markytě
n[ebožtíka] Jana Suchého každej po 1 R.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Michala Pivky
přijato za grunt posledních peněz těm sirotkům náležející
22 ½ gr.
Z toho přijal Pavel Prdíček 7 ½ gr, Zuzana 7 ½ gr a Margita
7 ½ gr.
A tak tu žádné spravedlnosti více nemají.
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86 Sirotek n[ebožtíka] Mikuláše Štěrby

f 200a

Ten se za horami bez vůle Jeho Mi[l]osti Páně voženil.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Útulného
podle zápisu kněh nových purkrechtních 14 R 12 gr.
Ty všecky za tímž Janem Útulným zadrželé zůstávají.
Tomu sirotku na vyšlou spravedlnost jeho odvedeno 14 R,
kteréž náležely Pavlovi nebožšt[íka] Tomáše Jelénkových.
Letha [15]94 přijato od Jana Útulného z gruntu na peníze
zadrželé do truhlice sirotčí 2 R.
Letha [15]95 a [15]96 přijato od Jana Útulných za grunth
peněz 2 ½ R.
Letha [15]97 přijato po s[irotcích] zběhlých n[ebožtíka]
Tomáše Jelínkovýho 4 R.
Letha 1604 našlo se, že jest těmto s[irotkům] přijato
z statku Tomáše Jelénkového podle odvodu po s[irotku] zběhlým
1 R.
A letha 1604 též přijato z statku Tomáše Jelénkového podle
odvodu 2 R.
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87 Sirotci n[ebožtíka] Jana Hašaše
Jest jich pět: Jíra, Mikuláš, Tomáš, Anna a Kateřina.
Jíra ten jest ženatý, Anna a Kateřina vdané, Thomáš ten
jest umřel, spravedlnost jeho na Mikuláše bratra jeho
neženatého připadla.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Hašašovýho
bratra jejich 75 R 15 gr 2 ½ den. Ty se jim od letha [15]95
při Vánocích 1 R a od letha [15]96 po 5 R pokládati mají.
Z tej summy příde na jednoho každého toto:
Item Jírovi 15 R 3 gr ½ den. Ty sobě na gruntě svém, jakž
zápis kněh purkrechtních nových šíře v sobě obsahuje, srazil.
Item Anně též náleží 15 R 3 gr ½ den.
Item Kači 15 R 3 den ½ den. Ta jest se bez vůle panskej
vdala, spravedlnost její na Jeho Mi[l]osti Páně připadla.
Item Mikulášovi též náleží i po ne[božtíku] Tomášovi,
bratru jeho zemřelém 30 R 6 gr 1 den.
Spravedlnosti jiné mimo tuto žádné se nenachází a při právě
hotových nic není.
Ještě těm sirot[kům] peníze nejdou.
f 201b
Kateřině napřed psané náleželo spravedlnosti 15 R 3 gr. Ta
jest na Jeho Mi[l]ost Pána připadla, poněvadž se táž Kateřina
k rejstrům nestavěla, a jest zase odvedena sirotkům
nebožšt[íka] Vaňka Dřímala na vyšlou spravedlnost jejich.
Letha [15]95 přijato od Jíry Hašašového za grunth 1 R.
Dán jest Mikulášovi sirotku na díl jeho ten 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Hašaše 5 R.
Z toho dáno Mikolášovi na díl jeho 2 ½ R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Hašaše za grunth 5 R.
Ty sou dány Mikolášovi na díl jeho.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Hašaše 5 R.
Jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho summy 21 R 21 gr, ta
spravedlnost jest k ruce J.M Páně jakožto po zběhlým obrácena.

Z níž jest na hotově k ruce panské vyzdviženo 2 R 15 gr,
ostatek jíti má od letha [15]99 po 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Hašaše za grunt 5 R.
Z toho vzato k ruce J.M. Páně po s[irotku] zběhlým 1 R.
Též vydáno Anně na díl její lonských 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Nezdenského za g[runt] 3 R.
Z toho přijato k ruce panské po s[irotku] zběhlým 1 R.
Do statku Vaňka Dřímala podli odvodu dáno 2 R.
Anně vydáno na díl její z hotových 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Nezdenského za grunt 2 ½ R.
Z toho dáno Mikolášovi z milosti panské, neb jemu
spravedlnost pobrána 1 ½ R.
Anně též dáno na díl její 1 R.
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Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Nezdenského za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Anně na díl její.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Hašaše na místě Nezdenského 2 R.
Ty přijala Anna na díl její.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Matouše
Martina Vodného za grunt peněz ročních přijato 2 R.
Z toho dáno Anně na díl její 1 R a po Mikulášovi a Kateřině
sirotkův zběhlých na JM Pána vzato 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od
Matouše Martina Vodného za gr[unt] 2 R.
Z toho přijato k ruce JM Páně 1 R.
A jakož na dluhu za JM Pánem vyšlých peněz zůstávalo 2 R,
ty sou poražené po Mikulášovi zběhlém.
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88 Nápad[níci] po n[ebožtíku] Matoušovi Láníkovi Souchovském
Jsou tito: Jíra, Staněk, Mikuláš, Kateřina, Barbora a
Dorotha, ti jsou všeci ženatí a vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 59 na Závodí Šimka
Kramlového 46 R, kteréž jak jim jíti mají, zápisem kněh nových
purkrechtních se spraviti moci budeš.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Staněk a
Jíra, bratři těch nápadníkuov, drží 33 R.
Summa toho 79 R.
Dělíc tu summu na šest dílů, dostane se na jeden každej díl
po 13 R 5 gr.
Mikuláš ten jest umřel a po sobě Mikuláše syna svého
nechal, spravedlnost ta na něho připadla.
Dorota ta též umřela a po sobě Anny dcery své nechala, ta
spravedlnost na túž Annu po té Dorotě připadla.
Těm nápadníkům se z gruntu Šimka Kramlovýho nic nepokládá,
neb pusté zůstává.
A z vinohradu tolikéž, neb ourody letos žádný nebylo.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vaňka
Duných za grunt 2 R.
Ty sou vydané na kostel velický.
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89 Sirotek n[ebožtíka] Mikuláše, syna Láníka Souchovského
Jest jeden Mikuláš.
Ten Mikuláš jsouce malý při Šimkovi Ležakujovým tu [v]
Velkej zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na Závodí mezi sirotky 26
v těchto rejstřích sirotčích 13 R 5 gr.
Totiž na gruntě Šimka Kramlovýho a na vinohradě v Dolní
hoře, kderý Staněk a Jíra, strejcové toho sirotka, drží, těch
13 R 5 gr vejš psaných. Jak jíti mají, zápis kněh
purkrechtních šíře v sobě obsahuje.
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90 Sirotek n[ebožtíka] Šimka Vachňové[ho]

f 206a

Jest jedna Anna.
Ta zůstává při Anně Vachňovej babce svej v měst[ečku]
Velkej.
Vyhledalo se jí spravedlnosti, tak jakž o tom při sirotcích
88 položeno j[es]t, po Dorotě mateři jejich 13 R 5 gr.
Ten sirotek ut s[upr]a zemřel a spravedlnost jeho připadla
na Jana ujce, Dorothu, Zuzannu a Kateřinu, s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Vachňového, tetky její vlastní. Přijde
každému po 3 R 7 ½ gr.
Ta spravedlnost jim jíti má z gruntu 32 na Závodí Vaňka
Duných.
Více těmž nápadníkům našlo se spravedlnosti na vinohradě
v Ležhoře Poláška z Kuželového, což n[ebožtík] Šimek Vachňů
zaplaceného měl summy 8 R 15 gr, placením podli ourody po 1 R.
Dělíc těch 8 ½ R na 4 díly, přijde na každého po 2 R 3 gr
5 den.
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91 Sirotci n[ebožtíka] Martina Vachňového

f 207a

Jest jich štyri: Šimek, Zuzanna, Dorota a Kateřina.
Ten Šimek a sestry jeho ženatý a vdaný všecky již jsou.
Vyhledalo se jim spravedlnosti každému toto:
Item Šimkovi mimo první vydání 1 R 18 gr.
Item Zuzanně též mimo první vydání 10 R 18 gr.
Item Dorotě 6 R 6 gr.
Item Kateřině 4 R 3 gr.
Pars 22 R 15 gr.
Na to mají na gruntě Vaňka Fňukalového 2 R 156 gr.
A při právě též jim hotových zůstává 20 R.
Letha [15]94 přijato od Vaňka Fňukala ostatních peněz za
grunth svůj 2 R 15 gr.
Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Kateřině dáno z vyšlé spravedlnosti ostatního dílu jejího
4 R 3 gr.
Dorotě též dáno na díl její z vyšlejch 2 R.
Letha [15]98 dáno Zuzaně na díl její z vyšlé spravedlnosti
2 R.
Dorotě též dodáno ostatek spravedlnosti 1 R 21 gr.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 207b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka vydáno Zuzaně
z vyšlé spravedlnosti na díl její 4 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka dáno z vyšlejch
peněz Zuzaně na díl její 2 R.
A Janovi, ujcovi po Šimkovi zemřelém bratru jeho též dáno
1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového dáno z vyšlé
spravedlnosti Zuzaně 2 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidlákova dáno Zuzaně
z vyšlé spravedlnosti 1 R 15 gr.

Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato vyšlé
spravedlnosti 18 gr.
Ty sou vydány Janovi, ujcovi po Šimkovi zemřelém bratru
jeho.
A zak ti všickni sirotci spravedlnosti své zouplna
vyzdvihli.

168
92 Dorota, nápadnice n[ebožtíka] Janka Čecha

d 208a

Má své spravedlnosti vyšlé při právě peněz hotových 21 R.
Letha [15]95 dáno Dorotě nápadnici vejš psané na
spravedlnost vyšlou 8 R.
Dáno letha [15]96 Dorotě Ďupalové 5 R.
Leta [15]97 Dorotě dáno z vyšlých peněz na díl její 5 R.
Letha [15]98 dodáno ostatek Dorotě spravedlnosti z vyšlejch
peněz 3 R.
A tak ona již svou spravedlnost zouplna a docela vyzdvihla.
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93 Si[rotci] n[ebožtíka] Jana Zezhule
Jest jich dvý: Jíra a Anka.
Ti jsou malí a při Martinovi Sanitrníkovi v ochraně
zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 64 na Závodí
Martina Sanitrníka 30 R. Ty jim pokládati má od letha [15]94
při Vánocích po 2 R.
Letha [15]94 přijato od Martina Sanitrníka za grunth peněz
purgkrechtních do truhlice 2 R.
Letha [15]95 přijato od Martina Sanitrníka za grunth 2 R.
Ty složeny do truhlice sirot[čí].
Letha [15]96 přijato od Martina Sanitrníka za grunth peněz
purgkrecht[ních] 2 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Sanitrníka 2 R.
Letha [15]98 přijato od Martina Sanitrníka 2 R.
Jakož náleželo Anně dílu jejího v tomto statku 15 R, ta
jest na J.M. Pána jakožto po zběhlé obrácena. Z níž jest
k ruce panské na hotově vyzdviženo 10 R, ostatek jíti má od
letha [15]99 po 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Martina Sanitrníka za grunt 2 R.
Z toho dáno k ruce panské po s[irotku] zběhlým 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Sanitrníka za g[runt] 1 R.
Ten vyzdvižen na J.M. Pána po s[irotku] zběhlým.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Martina Sanitrníka za grunt 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Martina Sanitrníka za g[runt] 1 R.
f 209b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Sanitrníka za g[runt] 2 R.

Ty sou přijaté k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od
Martina Sanitrníka za g[runt] 2 R.
Z toho dáno k ruce panské po s[irotku] zběhlým ost[atní]
1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Martina Sanitrníka za g[runt] 1 R.
Ten jest přijat k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých.
A jakož na dluhu za J.M. Pánem zuostávalo peněz vyšlých
4 R, ty jsou po sirotcích zběhlých z dluhu panského poraženy.
Jíra zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal 10 R. Ta jest
puštěna Martinovi Sanitrníkovi, poněvadž se žádných bližších a
krevních přátel nenašlo.
A tak toho statku nic nepozuostává.
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94 Sirotci n[ebožtíka] Pavla Kováře

f 211a

Jest jedna Zuzanna, ta při strejci svým v Strážnici
zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlnosti na gruntě 68 na Závodí na
Matějovi Šišovi 55 R.
A mimo to do letha [15]88 vyšlých 2 R. Ty při právě
zůstávají.
A kromě těch 2 R jest za tímž Matějem zadrželých na těch
55 R vejš psaných do letha [15]93 18 R.
I poněvadž jest z dopuštění Božího letha [15]93 povodní na
svém gruntě ne malú, než velikú škodu vzal, Jeho Mi[l]ost Pán
na místě toho sirot[ka] jakoužkoli milost o ty zadrželé peníze
jemu učiniti chtíti ráčí, to při vůli Jeho Mi[l]osti zůstává.
Ostatek od letha [15]94 při Vánocích platiti má po 4 R až
do vyplnění tej summy.
Týž tej Zuzanně náleží na vinohradě v Dolní hoře Jíry
Sučanských, jakž zápis kněh horenských v listu 111 šíře v sobě
obsahuje 19 R 22 ½ gr. Ty se od letha [15]94 při Vánocích po
3 R pokládati mají.
Letha [15]96 Ondra, manžel dotčené Zuzanny, ten jest
podsedek nahoře psaný, na kterémž jemu 55 R po též Zuzanně
náleželo, Janovi Piknovi za hotovejch peněz 5 R prodal. Též on
prodal na vinohradě v Dolní hoře Jírovi Sučanský[mu] 19 R
22 ½ gr.
A tak týž Ondra po manželce své již spravedlnosti tu žádné
nemá.
f 211b
Ten grunth napřed psaný pustý zůstal, neb od povodně na něm
se velká škoda stala. I poněvadž Zuzanně n[ebožtíka] Pavla
Kováře na tom podsedku 55 R náleželo, jest táž Kateřina (!)
týž grunth témuž Matějovi Šišovi napřed psanému zase pustila,

aby jí takovejch 55 R od letha [15]95 při Vánocích pořadně po
2 R vyplácel.
Letha [15]94 přijato z vinohradu od Jíry Sučanskýho 3 R.
Ty sou vydány Zuzanně, s[irotku] napřed psané[mu].
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95 Sirotek n[ebožtíka] Jana Kulhánka
Jest jeden Martin.
Ten jest nemožný a v městečku Velkej se přechovává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě 73 na Závodí
Václava Barinusova 20 R. Na to jest položeno ku právu 3 R.
Dáno jemu z toho na poručení pana ouředníka 1 R 22 ½ gr.
Ostatek při právě zůstává.
Jinde ten sirotek žádné spravedlnosti nemá.
Letha [15]94 přijato od Václava Barinusového za grunth 3 R.
Ty sou do truhlice sirotčí složeny.
Z toho vydáno si[rotku] napřed psanému těch 3 R.
Letha [15]95 přijato od Václava Barinusového za grunth 3 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 přijato od Václava Barinusa za grunth peněz
3 R.
Dáno Martinovi na díl jeho 1 R.
Letha [15]97 přijato od Václava Barinusa za grunth 3 R.
Dáno Martinovi na díl jeho 2 R.
Letha [15]98 přijato od Václava Barinusa za g[runt] 1 R.
Ten jest vydán Martinovi na díl jeho v nemoci.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Václava Barinusa za grunt 2 R.
Martinovi dáno na díl jeho 3 R.
f 213b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Václava
Barinusa za grunt 1 R.
Ten jest vydán Martinovi na díl jeho.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Václava Barinusa za g[runt] 1 R.
Martinovi na díl jeho dáno 5 R.
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96 Sirotci n[ebožtíka] Matěje Čejky

f 214a

Jest jich dvý: Mikuláš a Pavel.
Ti svej vůle užívají a spolu s jinými k rejstrům se
nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti do letha [15]92 vyšlé
z gruntu Jana Nezdenskýho, též z vinohradu je[ho] a za šaty
prodané 24 R 10 gr.
A mimo to ještě zůstává se jim dopláceti od letha [15]93
při Vánocích toto:
Item z gruntu Jana Nezdenskýho 36 R. Ty má platiti pořadně
po 2 R.
Item z vinohradu Matěje Nezdenskýho 36 R. Ty se mají též od
letha [15]94 při Vánocích platiti uroď se neb neuroď po 2 R.
Týž těm sirot[kům] náleží v statku sirot[ků] n[ebožtíka]
Jana Čejky, jakž v těchto rejstřích při těchž s[irotcích]
n[ebožtíka] Jana Čejky položeno jest 5 R 10 gr.
Summa toho všeho 101 R 20 gr.
Z tej summy má se za dluh ne[božtíka] Matěje Čejky, otce
těch sirot[ků], vydati 10 R 7 ½ gr, a to takto:
Item do Javorníka sirot[kům] Zuzanovým 9 R. Na to jest jim
již vydáno 5 R.
Item Janovi Holýmu jest dán 1 R.
Item Markovi Tvrdoňovému 7 ½ gr. Ten též jest jemu dán.
f 214b
A tak ten dluh ještě se do Javorníka dodati má 4 R.
Sejmouce ty dluhy, zůstává na ty dva sirotky 91 R 12 ½ gr.
Dělíc tu summu na dva díly, přijde na každýho 45 R 21 gr
1 ½ den.
Vydáno z tej hotovej summy toto:
Mikulášovi dáno na díl jeho, když jest nemocen byl 25 gr.
A tak mimo to vydání zůstává hotové summy při právě 17 R
7 ½ gr.

Letha [15]94 přijato od Jana Nezdenskýho za grunth peněz
purgkrechtních 2 R.
Téhož letha přijato od Matěje Nezdenskýho za vinohrad 1 R.
Z toho dáno do Javorníka za dluh, jakž nahoře dotčeno 1 R.
Jakož jest napřed psaným sirotkům spravedlnosti 90 R
17 ½ gr náleželo, ta spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána
připadla jakožto po sirotcích zběhlých a těch, kteříž své vůle
užívají. Z níž jest Jeho Mi[l]osti dáno 17 R 7 ½ gr a ostatek
73 R 10 gr odvedeny k vyzdvižení sirotkům nebožštíka Vaňka
Ševce Čabrnocha.
Letha 1595 položil Jíra Kubějů za grunth peněz ročních 1 R.
Ten jest v truhlici sirotčí.
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f 215a
Letha [15]96 přijato od Jíry Kuběje 1 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Kuběje 1 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jíry Kuběje 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka odvedeno
s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Ševce po s[irotcích] zběhlých
4 R.
Též přijato od Jíry Kuběje za g[runt] 1 R.
Vydán jest k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry
Kuběje za grunt 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce sirotčí po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jíry Kuběje za g[runt] 1 R.
Ten jest přijat k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jíry
Kuběje za g[runt] 15 gr.
Ty sou přijaté k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jíry
Kuběje za grunt 1 R.
Ten přijat k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Jíry
Kuběje za g[runt] 1 R.
Ten jest přijat k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Od Jíry Kuběje za vinohrad na místě Matěje Nezdenského
přijato 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Vaňka Ševce podle
odvodu ním toho odvodu zapsaného při tom statku.
Přijat jest k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
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f 217a
97 Sirotek n[ebožtíka] Jíry Hlavaté[ho]
Jest jeden Jiřík, ten jest při mateři svej.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě 92 na Závodí
Mikuláše Hlavatého strejce jeho 7 R 20 gr.
Na to jemu zadržáno do letha [15]93 1 R 20 gr a od letha
[15]95 při Vánocích po 1 R se jemu pokládati má.
Letha [15]96 přijato od Jíry Hlavatého za grunth 1 R.
Ten jest vydán na díl mateři.

175
98 Nápadníci po n[ebožtíku] Matějovi Blanařovi

f 218a

Jest jich ještě kromě těch, kteří již svou spravedlnost na
vinohradech hotové summy přijavše vyzdvihli, pět totiž: Vaněk,
Martin, Jan, Pavel a Marta.
Kderýmž mimo prvnější vyzdvižení ještě se dílův jejich
doplniti má všem společně 362 R 10 gr 2 ½ den.
Item Vaňkovi 84 R 10 gr.
Item Pavlovi 215 R 21 ½ gr.
Item Martinovi 12 R 3 gr.
Item Janovi 44 R 15 gr.
Item Martě po Matyášovi 5 R 20 gr 6 den.
Summa všeho, což se jim k doplnění dílů jejich
dodati má, učiní 362 R 10 gr 2 ½ den.
Na tu summu napřed psanou, což se jim na doplnění díluov
jejich dodati má, mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Daniele Blanařova bratra jejich 67 R. Ty jim
takto jíti mají: letha [15]95 2 R a od letha [15]96 pořadně
při Vánocích po 5 R až do vyplnění summy nadepsané.
f 218b
Item na gruntě Floriana Blanařovýho bratra jejich
v Javorníku 130 R 10 gr 1 ½ den. Ty jim pokládati má od letha
[15]94 při Vánocích po 10 R.
Na Janovi Útulných 10 R 15 gr. Ty jsou dávno vyšlé a za ním
zadržalé zůstávají, povinen jest je na každú hodinu položiti.
Item na Janovi Plškovi 15 R 10 gr. Ty má od letha [15]94
při Vánocích po 2 R pokládati.
Item na Martinovi Žádalovi 10 R. Ty pokládati má od letha
[15]94 při Vánocích po 5 R.
Item na vinohradě v Ležhoře Daniele bratra jejich 34 R
10 gr 3 den. Ty pokládati má od letha [15]94 po 3 R.
Item na vinohradě v Ležhoře Vaňka bratra těch sirot[ků]

36 R 22 gr 4 den. Ty má [od] letha [15]94 při Vánocích po 3 R
pokládati.
Item za obilí prodané, jakž v rejstřích dlužných položeno
52 R 2 gr.
A hotových při právě velickým býti má 6 R.
Summa toho [na] napřed psanejch osobách
362 R 10 gr 2 ½ den.
f 219a
Kateřině Šepelkovej odvedeno na díl nebož[tíka] Jana
manžela jejího k doplnění dílu jejího na Danielovi Blanaři,
což za vinohrad doplatiti má 34 R 10 gr 3 den.
Item na Martinovi Žádalovi 10 R.
Též jí odvedeno na Zavřelce 6 gr.
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Letha [15]94 přijato od Martina Žádalového za grunth 5 R.
Ty jsou dány Martě na díl její. Toto omylem napsáno, nemá
se počítati.
Téhož letha přijato od ouřadu javornického, což Florian
Blanařů za grunth položil 10 R.
Téhož letha přijato z gruntu Jana Plškovýho peněz
purgkrechtních 2 R do truhlice sir[otčí].
Z vinohradu nic položeno není, neb se toho roku vína
neobrodily.
Téhož letha položil Martin Žádalů na dluh svůj peněz
purgkrechtních, kteréž Kateřina Šepelková přijala 5 R.
Item od Daniele Bla[na]ře přijato za vinohrad 2 R.
Ty sou vydány Kateřině Šepelkovej.
Z toho vydáno Václavovi písaři od rejstr 1 R 3 ½ gr.
Z těch 12 R do truhlice složených vydáno Martě na díl její
2 R.
Letha 1595 položil Martin Žádalů za grunth svůj 5 R
ostatních.
Ty jsou vydány Kateřině Šepelkovej na díl Jana manžela
jejího.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Plškového 2 R.
Dáno Martě na díl její 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Floriana Florky z Javorníka
6 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Plškového 2 R.
f 219b
Téhož letha [15]97 přijato z gruntu Floriana Florky
z Javorníka 6 R.
Letha 1598 přijato od Plška za grunt 2 R.
Též přijato od Florky z Javorníka za g[runt] 6 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Plška za grunt 2 R.
Též přijato od Florky z Javorníka za grunt 6 R.

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Plška za grunt 2 R.
Více přijato na dluh napřed psaný za obilí 2 R 15 gr.
Od Florky z Javorníka za g[runt] přijato 6 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového Pavlovi dáno
na díl jeho hotových 64 R 11 ½ gr.
Od Florky přijato za grunt 6 R.
Ty sou vydány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Pavla
Blanaře za grunt 2 R.
Od Václava Hobži za g[runt] na místě Plškový[m] 1 ½ R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato
z grunthu Martina Řičice za obilí 2 R.
Od Pavla Blanaře přijato za grunt 4R.
Od Václava Hobži přijato za grunt 1 R 25 gr.
A tak těm s[irotkům] za grunt doplaceno.
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Z statku n[ebožtíka] Jana Plška za grunt na doplacení jeho
přijato ostatních peněz 4 R 20 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jana
Supa za g[runt], za obilí dluhu 2 R.
Od Pavla Blanaře přijato za grunt 4 R.
Z toho dáno Vaňkovi na díl jeho 5 R.
Pavlovi dáno na díl jeho hotových peněz 15 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Supa za grunt 1 R.
Od Pavla Blanařového za g[runt] přijato 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla
Blanařového za grunt 4 R.
Ty jsou vydány Pavlovi na díl jeho.
f 220a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Supa za g[runt] 2 R.
Ty přijal Pavel na díl svůj.
Jakož Pavlovi náleželo dílu jeho dovzíti ještě 124 R
21 ½ gr, z tej summy majíc sám sobě platiti na ten díl svůj na
gruntě svém sobě srazil 104 R.
Zuostává se je[mu] ještě dodati 20 R 21 ½ gr.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana Supa za
grunt 2 R.
Přijal je Pavel na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Supa
trojích peněz za g[runt] 6 R.
Ty přijal Pavel na svůj díl.
Leta Páně 1615 za purgmistra Jana Baňaře od Jana Supa
přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty jsou vydány Pavlovi na díl jeho.
NB. Podle bedlivého vyhledání našlo se, že zůstává se
dodati Pavlovi na díl jeho 10 R 21 ½ gr.

Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Supa za
grunt přijato peněz ročních za 2 leta 2 R.
Ty sou vydané Pavlovi na díl jeho.
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f 224a
99 Nápadníci n[ebožtíka] Vaška Ševce
Jest jich sedm: Zuzanna, Anna, Markéta, Kateřina, Pavel,
Mahda, Martin.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně mimo to, jakž
se dluhů splatilo a na díly své co sou vybrali a ještě dluhů,
jakž níže položeno, se splatiti má, 677 R 24 gr 4 ½ den.
A to takto:
Item na mlejně Lukáše Mlynáře pod Dolní horou mimo prvnější
vyzdvižení 150 R 15 gr 4 ½ den.
Item na gruntě Martina Blanařovýho mimo díl jeho sražený
náleží jim 131 R 7 gr 2 ½ den.
Item na vinohradě Janošovým na Lipovsku 66 R.
Item na druhém vinohradě též na Lipovsku 73 R.
Item z vín prodaných a hotových peněz 146 R 2 ½ den.
Item na gruntě Jíry Karasa 41 R.
Item na gruntě Tomáše Ležakujového 54 R.
Item na dluzích nezvyupomínaných 12 R 1 gr 2 den.
Item od Škromacha 4 R.
Pars 677 R 24 gr 4 ½ den.
f 224b
Z toho náleží nejprve vydati do truhlice sirotčí na
termíny, co jest n[ebožtík] Vašek Švec jsa purgkmistrem
sirotčích peněz zůstal 47 R 16 gr.
A tak zůstává na díly 630 R 8 gr 4 ½ den.
Přijde na 7 dílů na každého po 90 R 1 gr 1 ½ den.
Vydání z tej napřed psanej hotovej summy:
Item Kateřině, manželce Jana Jurkova 27 R 2 ½ den. Dodati
jí dílu jejího příde 63 R 6 den.

Item Anně, manželce Mikuláše Havranového dáno 7 R 18 gr.
Dodati jí dílu jejího příde 26 R 13 gr 1 ½ den. Týž více z vín
prodaných 56 R 13 gr 1 ½ den.
Item Margetě, manželce Janošové dán vinohrad na Lipovsku
v 66 R. Dodati jí dílu jejího příde 24 R 1 gr 1 ½ den.
Item Zuzanně, manželce Jana Halíka té jest dán vinohrad na
Lipovsku v 76 R. A tak jí dílu jejího dodati přijde 17 R 1 gr
1 ½ den.
f 225a
Item Mandě, manželce Pavla Jakšova vydáno z vín prodaných
56 R. Dodati jí dílu jejího příde 34 R 1 gr 1 ½ den.
Item Pavlovi dílu jeho poněvadž on nic nebral, dáti se
všeho má 90 R 1 gr 1 ½ den.
Item Martinovi též se vyplniti dílu jeho má 90 R 1 gr
1 ½ den.
Pars 344 R 20 gr 1 den.
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Dílové Martinů a Pavlů poněvadž jest Kateřina sestra jejich
stavu svého nezměnila, a jak ti zemřelí sirotci, tak i ona
jedni po druhých nápadu očekávajíc jich přečkala, spravedlnost
po nich zůstalá na túž Kateřinu připadla.
Ta summa, kteráž těm osobám napřed psaným se doplniti má,
na těchto gruntech níže psaných a dluzích zůstává:
Item na Lukášovi Mlynáři pod Dolní horou 150 R 15 gr
4 ½ den. Ty mají jíti od letha [15]95 při Vánocích takto: 1 R
29 gr 2 den a od letha [15]96 pořadně jíti mají po 7 R.
f 225b
Item na gruntě Martina Blanařova 131 R 7 gr 2 ½ den. Na to
jest za ním zadrželých do letha [15]93 20 R a ostatek od letha
[15]94 při Vánocích pořadně po 7 R pokládati má. Těch 20 R
zadrželých má se na ty peníze sirotčí, co se těch termínů
podle cedule řezané za n[ebožtíka] Vaška Ševce doplniti má do
truhlice sirotčí, když napomenut bude, položiti.
Item na gruntě Jíry Karasa též náleží 41 R. Na to co jest
položil, má to ukázati a k jeho zápisu se položiti.
Item na gruntě Tomáše Ležakuje 54 R. Ty jsou všecky za ním
zadržalé.
Item na dluzích nezvyupomínaných 16 R 1 gr 2 den. Podle
cedulí kdo co dlužen jest, kteréž za těmi nápadníky zůstává a
oni sobě takový dluh vyupomínati mají.
Letha [15]94 přijato od Martina Blanařového za grunth 7 R.
Ty sou složeny do truhlice sirotčí na zaplacení termínů.
Téhož letha [15]94 přijato od Tomáše Ležakuje na zadržalé
peníze 6 R.
Z toho dáno Václavovi písaři 2 R 24 gr.

Více přijato od Jíry Karasového peněz ročních za grunth
4 R.
Ty sou odvedeny na zaplacení termínův do truhlice sirotčí.
A již mu puštěno placení od letha [15]95 po 3 R.
f 226a
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Blanaře 7 R.
Ty sou odvedeny na termíny do jinejch peněz sirotčí[ch].
Též přijato od Tomáše Ležakujového za grunth 6 R.
Položila Zuzanna, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Lukášovi
Čačovském za mlejn 1 R 29 gr 2 den.
Z toho dáno na termíny do jinejch peněz s[irotčích] 4 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Karasa 2 R.
Přijato od Tomáše Ležakujového za grunth peněz
purgkrecht[ních] 6 R.
Od Zuzanny Mlynářky přijato za mlejn 10 R.
Z toho dáno na termíny do jinejch s[irotčích] peněz 19 R
5 gr 2 den.
Téhož letha přijato od Martina Blanaře za grunth peněz 7 R.
Kateřině dáno na díl její letha [15]96 7 R.
180
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Karasa 2 R.
Téhož letha přijato z gruntu Martina Trkvy 7 R.
Téhož letha přijato z gruntu Jana Ležakuje 6 R.
Z toho na termíny ostatních peněz dáno 8 R 10 gr.
Margetě též dáno na díl její 3 R 10 gr.
Kateřině též dáno na díl její 14 R 19 gr 2 den.
Zuzaně též dáno 3 R 10 gr.
Ance dáno též 3 R 10 gr.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jíry Karasa 2 R.
Též přijato od Macka Zámečníka na místě Martina Trkvy za
grunt 7 R.
Též přijato od Jana Ležakuje za grunt 6 R.
Též přijato ze mlejnu pod Dolní horou 7 R.
Též přijato od Janoše z Vrbky za vinohrad 2 R.
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 4 R.
Anně též dáno na její díl 4 R.
Markytě též dáno 4 R.
Zuzaně dáno na díl její 4 R.
Mandě tolikýž dáno 4 R.
f 226b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jíry
Karasa za grunt 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Bartoně Silných podli odvodu po
s[irotku] zběhlým přijato 3 R.
Též přijato od Jana Žilky, mlynáře pod Dolní horou 7 R.
Též přijato z gruntu Martina Miklova 6 R.
Též přijato od Martina Halíkova za grunt 7 R.
Z toho dodáno ostatek dílu Zuzaniného Martinovi Halíkovi po
mateři její 10 R.
A tak ona spravedlnost svou vyzdvihla.
Kateřině dáno z hotových peněz na díl její 20 R.

Anně též dáno do statku Mikle Havranové[ho] 5 R.
Markytě na díl její dáno 5 R.
Mandě též dáno na díl její 5 R 14 gr 1 den.
Letha 1600 za purgmistra Martina Ševčíka jinak Šidláka
přijato od Jíry Karasa za g[runt] 2 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.
Ze statku n[ebožtíka] Bartoně Silných po s[irotku] zběhlým
přijato 4 R 15 gr.
Od Martina Miklového za grunt přijato 3 R.
Jakož napřed doloženo, že Kateřině po Martinovi a Pavlovi,
bratřích jejích zemřelých, díly jejich náleží, i poněvadž se
více bratřích a sester těchž zemřelých vživě našlo, tomu místa
dáti sou nechtěli a ten statek stavovali. I aby z dalších
soudů a nesnází sjíti mohlo, Kateřina nahoře psaná dobrovolně
a přátelsky těm bratřím svým z toho statku 60 R 26 gr 4 den
pustila, aby sobě rok po roku spolu sou po 6 R vyzdvihovali
hned od leta 1601. K tomu statku puštěnýmu jsou nápadníci
tito: Marta, Markyta Janoška, Zuzaniny děti, Martina Halíka
děti, Anniny děti, přijde každýmu ze těch nápad[níků] po 12 R
5 gr 2 den.
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Letha a za purgmistra ut s[upr]a vydáno jim peněz hotových
toto:
Kateřině 11 R.
Martě 1 R 3 gr.
Markytě 1 R 3 gr.
Jíry Vaškových dětem 1 R 3 gr.
Zuzaniným dětem, s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Halíka 1 R
3 gr.
Anniným dětem, s[irotkům] n[ebožtíka] Mikle Havrano[vého]
1 R 3 gr.
f 227a
Jakož náleželo Martinovi Pavla Jakšových v tomto statku po
Mandě macoše jeho summy 24 R, ty peníze prodal s[irotkům]
n[ebožtíka] Martina Halíkového za hotových 13 R, kteréž těm
sirotkom docházeti mají. Actum letha 1601.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jíry Karasa za grunt 1 R.
Od Macka Zámečníka za grunt 4 R.
Od Markyty Janošky za dobytek přijato – nic.
Od Martina Miklového za grunt přijato 3 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.
Kateřině dáno na díl její 5 R.
Markytě Janošce dáno na díl její 2 R.
Dětem Anniným, s[irotkům] n[ebožtíka] Mikle Havrano[vého]
2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Halíkového nic, nenáleží jim
nic.
S[irotkům[ n[ebožtíka] Martina Halíkového dáno 2 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Vaškových dáno 2 R.
Martě, manželce Macka Zámečníka 2 R.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jíry
Karasového za grunt 1 R.
Od Macka Zámečníka za g[runt] přijato 3 R.
Od Martina Miklového za grunt 2 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.
Z toho vydáno Kateřině na díl její 2 R 5 gr.
Markytě Janošce 2 R 5 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikle Havranových po Anně 2R 5 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Vaškových 2 R 5 gr.
Martě, manželce Macka Zámečníka 2 R 5 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Halíka z dílu Anniného půl
dílu 1 R 2 ½ gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Halíka dílu Zuzaniného půl dílu
1 R 2 ½ gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry
Karasa za grunt 2 R.
Od Macka Zámečníka za grunt 7 R.
Od Martina Miklového za grunt 6 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.
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f 227b

Z toho dáno Kateřině 3 R 20 gr.
Markytě Janošce 3 R 20 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry, syna Vaška Ševcového 3 R
20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikle Havranových po Anně 3 R 20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Blanařového po Martě mateři
3 R 20 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Halíka půl dílu 1 R 25 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Halíka též půl dílu 1 R 25 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Macka
Zámečníka za grunt 7 R.
Od Jíry Karasa za g[runt] přijato 2 R.
Od Martina Miklova za grunt přijato ost[atní] 4 R. A tak
jim doplaceno.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 7 R.
Kateřině dáno na díl její 4 R.
Markytě Janošce ost[atní] 3 R 6 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vaškového ost[atní] 3 R 6 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Mikle Havranového ost[atní] 3 R
6 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Blanařového ost[atní] 3 R
6 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Halíka půl dílu ost[atní]
1 R 18 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Halíkova též ost[atní] 1 R
18 gr.
A tak ti nápadníci vybrali.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Macka
Zámečníka za grunt 2 R.
Od Jana Žilky za mlejn přijato 4 R.

Kateřině dáno na díl její, které přijal muž její, peněz
hotových 6 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Žilky za mlejn 6 R.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Od Eliáše Záhorovského na místě Macka Zámečníka za grunt
přijato 5 R.
Přijal je muž Kateřinin na díl její.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Žilky
za mlejn 6 R.
Přijala je Kateřina na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Žilky
za mlejn 4 peníze po 6 R – 24 R.
Přijala je Kateřina na díl svůj.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Žilky za mlýn
přijato ročních peněz 6 R.
Ty přijala Kateřina na svůj díl.
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Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Žilky ze
mlejna přijato peněz ročních 12 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Babiráda za gr[unt] 56 peněz 2 R.
Ty sou vydané Kateřině.
Od Jana Žilky za mlejn přijato peněz a vydáno Kateřině 6 R.
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f 231a
100 Sirotci n[ebožtíka] Jíry, syna ne[božtíka] Vaška Ševce
Jest jich trý: Jan, Kače, Markéta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na mlejně Lukáše pod Dolní
horou, jak zápis kněh purkrechtních v sobě šíře obsahuje 231 R
7 gr 5 ½ den. Ta spravedlnost jim od letha [15]96 při Vánocích
teprv jíti má po 3 R.
A mimo to mají při právě závdanku položeného s téhož mlejnu
hotových 30 R.
A když nápadníci nebož[tí]ka Ševce svou spravedlnost
vyzdvihnou, těm sirot[kům] Jírovým spravedlnost jejich pořadně
po 10 R vycházeti bude.
Summa toho 261 R 7 gr 5 ½ den.
Z toho se má dluhuov toto po neb[božtíku] otci těch
sirot[ků] zplatiti:
Item Pavlovi, sirot[ku] n[ebožtíka] Vaška Ševce, kterýž
jest již umřel, krávy dvě podle podle zápisu kněh starých
sirotčích v listu 144 7 R. Těch 7 R po tom Pavlovi náleží
Kateřině sestře jeho.
Více Janovi Jurkovýmu za dluh 1 R 4 gr 2 den.
Na Suchov babce těch sirot[ků] 5 R.
Více dluhuov se splatiti má drobnejch po témž nebožt[íku]
podle regimentu 6 R 11 gr 5 den.
Pars těch dluhův 19 R 16 gr.
f 231b
A tak zůstává na ty tři sirotky čistého statku 241 R 21 gr
5 ½ den.
Dělíc tu summu na ty tři díly, dostane se na jeden každej
díl po 80 R 17 gr 1 ½ den.

Vydání z té hotové napřed psané summy toto:
Item Kateřině po Pavlovi bratru jejím dáno za 2 krávy,
kteréž po smrti je[ho] na ni připadly 7 R.
Janovi Jurkovému dáno za dluh podle nadepsaného položení
1 R 4 gr 2 den.
Na Souchov babce těch sirot[ků] 5 R.
Drobnejch dluhuov splaceno 6 R 11 gr 5 den.
A tak zejmouce ty zaplacené dluhy z hotové summy, zůstává
při právě 10 R 14 gr.
Letha 1598 přijato z mlejnu pod Dolní horou od Jana Žilky
3 R.
[Leta] 1599 též přijato ze mlejna pod Dolní horou od Jana
Žilky 3 R. Act[um] za purg[mistra] Martina Ševčíka.
Janovi dáno od učení školního na díl jeho 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidlákového přijato od
Jana Žilky za mlejn 3 R.
Janovi dáno na šaty a od učení školního 1 R 15 gr.
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Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Žilky za mlejn 3 R.
Více těmto sirotkom náleží v statku n[ebožtíka] Vaška Ševce
dílu otcovského, jakž rozdíl při tom statku 99 ukazuje, totiž
12 R 5 gr 2 den.
f 232a
Letha 1600 a 1601 přijato z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce
nápadu otcovského lonských a letoších 3 R 3 gr.
Z toho dáno Janovi od učení do školy 1 R 3 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana
Žilky za mlejn 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu otcovského přijato
2 R 5 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Žilky za mlejn 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu otcovského 3 R 20 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jana
Žilky ze mlejna 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška ševce dílu otcovského 3 R 6 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z gruntu
Jana Žilky 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato ze mlejna
Jana Žilky 2 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana Žilky
za mlejn 2 R.
Přijal je Jan na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato ze mlejnu
Jana Žilky 4 peníze po 2 R – 8 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.

Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato ze mlejnu
Jana Žilky za rok peněz položených 2 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Žilky za
mlejn přijato peněz 4 R.
Ty sou vydány Janovi, synu Jíry Vaška ševce.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jana Žilky
za mlejn přijato peněz 2 R.
Ty jsou vydané Janovi, synu Jíry Vaška Ševce.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Žilky za
mlejn přijato peněz 8 R.
Ty přijal n[ebožtíka] Jíry Vaškového Jan.
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101 Sirotci n[ebožtíka] Jíry Moňkového

f 235a

Jest jich trý: Jan, Matouš, Šimek.
Jan ten jest v Javorníku ženatý, Matouš ten jest od Jeho
Mi[l]osti Pána zradil, Šimek včely vyloupal a z vězení jsa
vypuštěn své vůle užívá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 103 na Závodí
Mikuláše Folkového 34 R. Ty se jim pokládati mají po 2 R při
Vánocích [od] letha [15]94.
Též na vinohradě v Ležhoře, který drží Martin Pivků 29 R.
Ty pokládati má od letha [15]94 po 2 R.
Summa toho 63 R.
Na to jest do letha [15]93 položeno toto:
Z gruntu téhož Mikuláše Folkového 9 R.
Z vinohradu z napřed psaného 4 R.
Pars 13 R.
Vydáno z toho:
Item za dluhy ne[božtíka] otce těch sirot[ků] i s těmi na
zbor a kostel poručenými 6 R.
A tak mimo zaplacení těch dluhův zůstává na ty tři sirotky
všeho 57 R.
Dělíce tu summu na ty tři díly, příde na jeden každej díl
po 19 R.
f 235b
Vydáno z tej hotovej summy:
Item Šimkovi dáno 3 R.
Item Janovi dáno 3 R.
A mimo to prodal dílu svého na vinohradě 12 R.

A více když se měl ženiti, nejsouce jejich spravedlnosti
při právě, půjčeno jemu z jiných peněz sirotčích 3 R. Ty se
zase mají z dílu jeho do peněz sirotčích navrátiti, kteréžto
3 R jsou do dlužnýho rejstříku mezi jiné dluhy poznamenány.
Letha [15]94 přijato od Mikuláše Folkového za grunth peněz
ročních 2 R.
Ty jsou vydány Janovi napřed psanému na díl jeho.
Z vinohradu nic položeno není, neb ourody na tom vinohradě
žádné nebylo.
Mathoušovi a Šimkovi, napřed psaným sirotkům, náleželo
spravedlnosti 38 R. I poněvadž sirotky své vůle užívali a
k restrům se nestavěli, ta spravedlnost jejich na Jeho
Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena sirotkům nebožšt[íka]
Martina Ševce na spravedlnost vyšlou.
Letha [15]95 položil Mikuláš Folků za grunth při Vánocích
1 R.
A ten jest odveden s[irotkům] Martina Ševce na spravedlnost
vyšlou.
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Letha [15]96 přijato od Mikoláše Folka za grunth peněz 1 R.
Letha [15]97 přijato od Mikoláše Folka za grunth 1 R.
Ty 2 R odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševce.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Folka za grunt 1 R.
Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Ševce podli
odvodu.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Mikuláše Folka za grunt 1 R.
Ten jest vydán do statku n[ebožtíka] Martina Ševce podli
odvodu po sirotku zběhlým.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Kousala za grunt 15 gr.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Od Martina Pivky za vinohrad přijato 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Martina
Pivky za vinohrad 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana
Bednáře za gr[unt]v 1 R.
Přijat jest k ruce JM Páně.
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102 Sirotci n[ebožtíka] Adama Markové[ho]
Jest jich trý: Kateřina, Václav, Zuzanna.
Václav ten své vůle užívá a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 113 na Závodí Jana
Hulínského 35 R 12 gr.
A mimo jest jim položeno 4 R 18 gr.
A na těch 35 R 12 gr do letha [15]93 zadržáno 3 R.
A od letha [15]94 pořadně při Vánocích se pokládati má po
2 R.
Vydáno z toho položení:
Item na chování těch všech sirot[ků], též za dluhy a platy
panské zadržalé 5 R 10 gr.
Též těm sirot[kům] náleží na vinohradě Mikuláše Pecna podle
zápisu kněh horenských v listu 241 podle vyhledání 38 R.
Na to mají do letha 1593 vyšlých při právě 7 R a ostatek se
jim platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 3 R až do
vyplnění summy jim náležitej.
Letha [15]94 přijato od Jana Hulínského za grunth peněz
purgkrechtních do sirot[čí] truhlice 2 R.
Z vinohradu nic položeno není, neb všecken pohekl.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od rejstr 10 gr.
f 238b
Václavovi napřed psanému náleželo spravedlnosti 34 R, ta
spravedlnost na jeho Mi[l]ost Pána jakožto po sirot[cích]
zběhlých připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti odvedeno 4 R

23 gr a ostatek odvedeno sirotkům Jan Brkala na vyšlou
spravedlnost jejich.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Hulínskýho 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Hulínského 2 R.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Mikuláše Pecna 1 R.
Letha 1598 přijato za grunt od Jana Hulínského letoších i
lonských peněz za [15]97 rok 3 R.
Od Mikuláše Pecna za vinohrad přijato 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Hulínskýho za grunt 1 R.
Též přijato od Mikuláše Pecna za vinohrad 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Hulínskýho za grunt 15 gr.
Do statku n[ebožtíka] Jana Brkala na odvod ut s[upr]a po
s[irotku] zběhlým dáno hotových peněz 13 R 5 gr.
Od Mikuláše Pecna přijato za vinoh[rad] 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Mikuláše Pecna za vinohrad 15 gr.
Od Jana Hulínského za grunt 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Hulínského za g[runt] 15 gr.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Hulínského za grunt 1 R.
Od Mikuláše Pecna za vinohrad přijato 15 gr.
f 239a
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od
Mikuláše Pecna za vinohrad v Dolní hoře 1 R.
Od Jana Hulínského za g[runt] přijato 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Hulínskýho za grunt 15 gr.
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103 Sirotci n[ebožtíka Jíry Dubnické[ho]
Jest jedna Kateřina a Anna mateř její druhá.
Kateřina jsouce malá při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti z gruntu 118 na Závodí Jana
Matěje Hafrové[ho] 11 R. Na to jest položeno 3 R a ještě od
letha [15]94 při Vánocích dopláceti se má 8 R.
Příde na každej díl 5 R 15 gr.
Anna mateř ta jest na díl svůj vzala 3 R.
Více se jim spravedlnosti nenachází.
Letha [15[94 přijato od Jana Doubnického za grunth peněz
purgkrechtních 1 R.
Ten jest vydán Kateřině, mateři napřed psaného sirotka.
Letha [15]96 položil Jan Dubnický za grunth 2 R.
Z toho dáno mateři na díl její ty dva zlatý.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Babiráda za g[runt] 1 R.
Ten přijala Kateřina na díl svůj.
A našlo se při gruntě 118, že jest těmto s[irotkům]
vyplněno po letech 4 R.
Ty všecky přijala Kateřina na díl svůj.
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104 Sirotci n[ebožtíka] Vávry Hubkové[ho]
Jest jich dvé: Jiřík a Kateřina.
Ty jsou zemřeli, spravedlnost jejich na nápadníky, kdož by
nejbližší příbuzenství prokázal, připadnouti má.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 121 na Závodí
Bartoše Hanákové[ho] 7 R. Ty jakž jim jíti mají, zápisem kněh
nových purkrechtních spraviti se moci budeš.
Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jíry
Hyklova za g[runt] 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry
Hyklova za g[runt] 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jíry
Hyklova za g[runt] 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry
Hyklova za grunt 1 R.
Přijali jej nápad[níci] po sirotcích ut s[upr]a.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jíry Hyklova
za grunt 15 gr.
Přijali je nápad[níci] po sirotcích ut s[upr]a.
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105 Sirotci n[ebožtíka] Matěje Konečného

f 244a

Jest jich dvé: Daniel a Zuzanna.
Ti jsou malí, při mateři svej zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě Bartoše
Hanákového, otčíma jejich, v Ležhoře podle zápisu kněh
horenských v listu 211 14 R 8 gr 4 den. Ty jakž jim jíti mají,
knihami horenskými se spravíš.
Jakož jest Zuzanně nahoře psané na vinohradě Bartoše Hanáka
náleželo 7 R 4 gr 2 den, ty jest tomuž Bartošovi Hanákovi za
24 gr prodala.
A tak tu žádné spravedlnosti více nemá.
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106 Sirotci n[ebožtíka] Pavla Nevrlýho
Jest jich dvý: Jan, Kateřina a Anna mateř jejich třetí.
Kateřina ta s vůlí vrchnosti slouží, Jan ten při mateři své
zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých
sirotčích v listu 142 na gruntě Jíry Karasovýho 9 R.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Jan
Hlávků drží, podle zápisu kněh horenských v listu 179 21 R.
Učiní všeho 30 R.
Na to jest jim ku právu položeno z gruntu 4 R.
A z vinohradu 7 R.
Pars 11 R.
Z těch hotových peněz vydáno za dluhy n[ebožtíka] otce
jejich 2 R 7 gr 5 den.
Sejmouce ty dluhy, zůstává čistého statku 27 R 22 gr 2 den.
Dělíce na 3 díly, dostane se na jeden díl po 9 R 7 gr
3 den.
Vydání:
Item Ance mateři dáno 1 R 22 gr 2 den.
Více jí dáno, což na vinohradě prodělal 7 R.
A tak se jí ještě k doplnění dílu jejího dodati má 15 gr
1 den.
f 245b

Item z vejš psaného gruntu ostatních 5 R. Ty jim teprva
položeny býti mají, když prve jiní nápadníci, kteříž
spravedlnost svou na něm mají, vyberou.
A z vinohradu nadepsaného se jim pokládati má, když Jozef
Knězů 12 R vyzdvihne, po 3 R – 14 R.
Těm sirotkům spravedlnost jejich ještě nejde. A kdy jim
jíti má, o tom dále z napřed psaného zápisu porozumíš.
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107 Sirotci n[ebožtíka] Vaňka Dřímalového

f 247a

Jest jich štvero: Mikuláš, Matouš, Jan a Markéta.
Mikuláš jest ženatý, Matouš ten jest řemesla kovářského,
Jan umřel, Markéta ta při přátelích svých se chová.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Tomáše Srnovýho
70 R.
Více na vinohradě v Ležhoře, kterýž Johanes Polický drží
70 R.
Pars 140 R.
Z toho se za dluh ne[božtíka] otce těch sirot[ků], kterýž
se do Lubiny zaplatil, snímá 3 R.
A tak zůstává čistého statku 137 R.
Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se na každý díl po 34 R
7 ½ gr.
Na to jest jim ku právu položeno toto:
Item z gruntu Tomáše Srnového 18 R. A zadržel jim od letha
[15]89 až do letha [15]93 16 R.
Item z vinohradu Johanesa Polického 38 R 20 gr.
Summa všeho, což ku právu položeno jest,
učiní i s těmi zadrželými 72 R 20 gr.
f 247b
Vydání z toho:
Item za dluh ne[božtíka] otce těch sirot[ků] dáno do Lubiny
3 R.

Item Mikulášovi vydáno i s tím, což po ne[božtíku] Janovi
bratru jeho na něj připadlo 43 R 20 gr. A tak tu on více
spravedlnosti žádné nemá.
Item Matoušovi dáno 2 R. Dodati se jemu k doplnění dílu i
po Janovi, zemřelém bratru jeho, má 41 R 20 gr.
Item Markétě též dáno 2 R. Dodati se jí má k doplnění dílu
jejího i s tím, což na ni po n[ebožtíku] Janovi připadlo 41 R
20 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 83 R 10 gr.
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Tomáše Srnovýho 36 R. Ty jim pokládati má od
letha [15]94 při Vánocích po 4 R.
Item na vinohradě Johanesa Polického 31 R 10 gr. Ty jim
jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
A při právě hotových býti má, kteréž Tomáš Srnů za grunth
svůj do letha [15]93 zadržel 16 R.
Letha [15]94 přijato od Johanesa Polického písaře za
vinohrad 20 gr.
Ty jsou dány Václavovi Letovskýmu.
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Těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost
jejich 15 R 3 gr, kteréž náležely Kateřině, sirotku zběhlému
nebožštíka Jana Hašaše. Ty jakž jim jíti mají, při tych
sirotcích Hašašových položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato od Tomáše Srnového peněz
purgkrechtních 3 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]97 přijato od Jana Kuchyňky na místě Tomáše
Srnového za grunth 3 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Kuchyňkova od Jana Hoškového
3 R.
Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato od
Jana Hoškového za grunt 3 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku
Jana Hašaše po s[irotku] zběhlým podli odvodu svrchu psaného
2 R.
Z dílu Matoušového na přímluvu dobrých lidí a odkázání jeho
vydáno Mikulášovi, jakž od něho psaní přinesl, 6 R a na Jeho
Mi[l]ost Pána jakožto po zběhlým sirotku ostatek přišlo, totiž
35 R 20 gr.
Též po Markytě sirotku zběhlým na Jeho Mil[ost] Pána
připadlo 41 R 20 gr.
Na to oboje k ruce Jeho Mil[ost] Pána hotových peněz
vyzdviženo 10 R.

Letha a za purgmistra ut s[upr]a přijato od Jana Hoškového
za grunt 1 ½ R.
Ty sou k ruce J.M. Páně vyzdviženy po sirotkách zběhlých.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Hoškového za grunt 1 ½ R.
Též položil Jan Hošků za g[runt] 15 gr.
Z toho dáno Matoušovi na díl jeho z milosti, neb je[mu]
spravedlnost pobrána 1 R 15 gr.
A k ruce panské po Markytě zběhlé 15 gr.
f 248b
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidlákova přijato od Jana
Hoškova za grunt 1 R 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých a jsou
z milosti vydány Matoušovi s[irotku] zběhlé[mu], aby sobě
podsedek koupil.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Hoškova za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány z milosti Matoušovi s[irotku] zběhlému, neb
sobě grunt koupil a tu při Veliké jest.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana
Hoškova za grunt 2 R.
Ty sou vydány z milosti Matoušovi sirotku zběhlému, neb se
tu v Veliké osadil.
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Sečtení tohoto statku:
Po Markytě s[irotku] zběhlým náleží k ruce Jeho [Mil]osti
Páně vyzdvihnouti 29 R 20 gr.
Matoušovi bratru Markytinýmu 28 R 20 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Hoškova za grunt 1 R.
Ten jest přijat po Barboře jinak Markytě zběhlé k ruce
panské.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Hoškového za grunt 2 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské 1 R.
A na díl Matouše od chování dáno 1 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana
Hoškového za g[runt] 1 R 15 gr.
Z toho dáno Matoušovi od chování 1 R.
K ruce Jeho [Mil]osti Páně též přijato 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Hoškového za grunt 6 R.
Z toho přijato k ruce panské po Mar[kétě] 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jana
Hoškového za grunt 2 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše, syna Vaňka
Dřímalového 1 R.
A k ruce jeho [Mil]osti Páně přijat 1 R.

NB. Těch sirotků n[ebožtíka] Matouše, syna Vaňka
Dřímalového, statku není, nežli tuto při tomto statku se jim
vypisovati mají.
Ten 1 R těch sirotků dán jest Zuzaně mateři na chování
dětí.
f 249a
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Hoškového za
grunt přijato dvojích peněz, totiž za rok 1616 a 1617 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana
Hoškového za grunt peněz ročních 2 R.
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108 Sirotci n[ebožtíka] Vaňka Stravy

f 251a

Jest jich trý: Martin, Jan a Kateřina.
Martin ten jest ženatý a spolu s Kateřinou sestrou svou na
gruntě zaplaceném zůstávají a spolu se živí.
Jan ten ve dvoře panském ve Strážnici u Jeho Mi[l]osti Páně
slouží.
Ten grunth když prodán bude, nejprve dluhové po otci jejich
splatiti se mají a co po splacení zůstane, o to se společně
poděliti mají.
A co jim z vinohradu na Lipovsku náleží, to se má vyhledati
a vyhledajíc do těchto rejster poznamenati.

198
f 253a
109 Sirotek n[ebožtíka] Jíry Útulnýho
Jest jeden Anna a u Vale Černých děda svého v Lipově
zůstává.
Vyhledalo se ji spravedlnosti při témž Valovi dědu jejím
patery včely a roubanici, čehož ona obojího do zrostu jejího
užívá a když by jí toho potřeba nastala, povinen jí bude
s toho práv býti.
O jiné spravedlnosti, aby kde co jakou jmíti měla, se neví.

199
f 254a
110 Sirotci n[ebožtíka] Tomáše Jelénkových
Jest jeden Pavel.
Ten budouce v službě u pana Sebolda Čačka od něho za hory
preč ušel.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na podsedku Kašpara
Vymočila 15 R. Na to jest jemu týž Kašpar zadržel 1 R a
ostatek se od letha [15]94 pokládati má při Vánocích po 1 R.
Ta spravedlnost tohož Pavla jakožto odběžná na Jeho
Mi[l]ost Pána připadla. Z níž j[es]t Jeho Mi[l]osti 1 R
odvedeno a ostatek 14 R k vyzdvižení odkázané sirotkům
nebožšt[íka] Mikuláše Štěrby.
Letha [15]94, [15]95, [15]96, [15]97 přijato [od] Kašpara
Vymočila štverých peněz 4 R.
Ty sou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Štěrby.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Tomanového 1 R.
Ten jest dán s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Štěrby podle
odvodu.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova vyhledalo se, že
náleží tomuto sirotku na vinohradě Jana Skaličky v Ležhoře
summy 13 R, placením od leta 1604 podle ourody po 2 R.

Též se vyhledalo, že náleží sirotku ut s[upr]a na druhé
polovici vinohradu Václava Bednáře v Ležhoře 11 R, placením
podle ourody od leta 1604 po 2 R.
f 254b
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato za
vinohrad od Jana Skaličky 2 R.
Od Václava Bednáře 1 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Od Jíry Ďaďového za grunt přijato i lonské 2 R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Štěrby podle
odvodu po s[irotku] zběhlým
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry
Ďaďového za g[runt] 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Vítka Malého za
grunt přijato 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Vítka Malého
za grunt přijato peněz ročních za 2 leta 2 R.
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111 Kateřině, nápadnici n[ebožtíka] Jíry Supa

f 255a

Vyhledalo se vyšlé spravedlnosti 2 R 22 gr 4 den.
201
112 Janovi, synu n[ebožtíka] Řehoře Drozda
Nachází se vyšlé spravedlnosti 8 R.

f 256a

202
113 Kateřině, dceři n[ebožtíka] Vaška Roždiny
Vyhledalo se jí ještě spravedlnosti 2 R 28 gr.
Ta spravedlnost jest na vinohradě Matěje Mitáčkového.

f 257a

203
114 Nápadníkům n[ebožtíka] Jíry Hladkého

f 258a

Nedobrané spravedlnosti se vyhledalo, kteráž při právě býti
má 9 R 12 gr.
Ondrovi, nápadníku po témž ne[božtíku] Jírovi Hladkých, ta
spravedlnost náleží.
Letha [15]95 při posudku dáno Ondrovi vejš psanému na
vyšlou spravedlnost jeho díl ten všecek 9 R 12 gr.
O to konec.

204
f 259a
115 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Karasovýho
Jest jich dvý: Mikuláš a Běta.
Běta ta jest v službě na Vrbovcích, Mikuláš ten při Vaňkovi
Janulkových zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 78 Vaňka
Janulkového 10 R. Na to jest zadržel do letha [15]93 6 R.
A mimo ty zadrželé zůstává dopláceti od letha [15]95 při
Vánocích po 1 R – 4 R.
Bětě, sirotku napřed psanému, náleželo spravedlnosti 5 R. I
poněvadž se táž Běta k rejstrům nestavěla a své vůle užívá,
spravedlnost její jakožto odběžná na Jeho Mi[l]ost Pána
připadla a jest odvedena sirotku nebožštíka Matěje Plevy.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Šiša 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Šiša 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Martina Šiša 1 R.

Letha [15]98 přijato z gruntu Martina Šiše 1 R.
Jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho summy 5 R, ta jest na
J.M. Pána jakožto po zběhlým připadla. Z níž jest na hotově
vyzdviženo 4 R a ostatek od letha 1599 jíti mají po 15 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Martina Šišového za grunt 1 R.
Z toho k ruce J.M. Páně dáno 15 gr.
A na s[irotky] do truhlice sirot[čí] vloženo 15 gr.
f 259b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Šiše za grunt 1 R.
Z toho vzato k ruce panské po s[irotku] zběhlým 15 gr.
A do truhlice na s[irotky] vloženo 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Martina Šiše za grunt 1 R.
Z toho přijato k ruce panské po s[irotku] zběhlým 1 R.
Letha 1602 a 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Šiše za g[runt] 1 R 15 gr.
Ty sou dány k ruce panské po s[irotcích] zběhlých a tak na
Jeho [Mil]ost Pána všecko vyzdviženo.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Plevy odvedeno po
s[irotcích] zběhlých hotových do truhlice 2 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od
Martina Šiše za grunt 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Plevy podle
odvodu po sirotcích zběhlých.
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116 Nápadníkům n[ebožtíka] Valky Srnového

f 260a

Našlo se jim spravedlnosti, kteráž při právě býti má 8 R
22 gr 4 den.

206
117 Nápadníkům po n[ebožtíku] Matoušovi Rabáčkovi
Náleží Jírovi 3 gr.
Martinovi 1 R 3 gr.
Barboře 18 gr.
Ty mají býti při právě.

Učiní všeho 1 R 24 gr.

Martinovi Rabáčkovi dáno ostatních 1 R 3 gr.
Barboře též dáno 18 gr.
Jírovi dáno 3 gr.
A tak tu více nic nemají.

f 261a

207
f 262a
118 Vávrovi, nápadníku po n[ebožtíku] Martinovi Fňukalovi
Náleží jemu 3 R.
Ty při právě zůstávají.

208
f 263a
119 Ance, nápadnici po n[ebožtíku] Martinovi Vlezlovi
Náleží 5 R 10 gr.
Ta spravedlnost jest na gruntě 76 na Závodí Jana Šlapáka,
kterýž pustý zůstává.

209
f 264a
120 Vávrovi, nápadníku po n[ebožtíku] Vaškovi Chvístalovi
Náleží vyšlé spravedlnosti 2 R.
Ty při právě zůstávají.

210
121 Nápadníkům n[ebožtíka] Mikuláše Dřímalového

f 265a

Vyhledalo se spravedlnosti na vinohradě Jíry Jankových
v listu 213 10 R 15 gr.

211
122 Nápadníkům po n[ebožtíku] Jiříkovi Štibalovi

f 266a

Náleží podle vyhledání kněh sirotčích v listu 120 jednomu
každému z nich toto:
Item Martinovi 6 R 1 ½ gr.
Zuzanně 1 R 1 ½ gr.
Bětě 6 R 1 ½ gr.
Pars 13 R 4 ½ gr.
Na to mají na vinohradě Jana Kopřivy 8 R 28 ½ gr. Ty jsou
za ním zadržalé.
A na gruntě, na kderémž Lukáš Košťálů byl 4 R 6 gr. Ty též
mají vyšlé býti.
Letha [15]94 přijato od Jana Kopřivy za vinohrad peněz
ročních do truhlice sir[otčí] 2 R.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Jana Kopřivy 2 R.
Dáno Martinovi na díl jeho 2 R.

Našlo se z register purkrechtních, že jest položil Lukáš
Košťálů za rok [15]96 a [15]97 2 R.
Ty přijal Martin na díl svůj.
Letha [15]98 přijato za grunt od Lukáše Košťála 1 R.
Ten zuostává při právě na Bětu, jest vydán Martinovi na díl
jeho.
Více dodáno je[mu] ostatek spravedlnosti z vyšlých peněz
1 R 1 ½ gr.
Zuzaně též dodáno ostatek dílu jejího 1 R 1 ½ gr Holomkovi
Židu za dluh její.
A tak oni tu nic nemají.
f 266b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka dáno Bětě
z vyšlé spravedlnosti na díl její 2 R 15 ½ gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato na vyšlou
spravedlnost, které sou vydány Bětě na díl její 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala dodáno Bětě
ostatek spravedlnosti její peněz hotových 1 R 15 gr.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
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f 267a
123 Sirotci Jana Kože
Jest jich pět: Jíra, Bartoš, Matěj, Markéta, Anka a Barbora
mococha jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých
sirotčích v listu 136 77 R.
Dělíc tu summu na 6 dílů, dostane se na jeden každej díl po
12 R 25 gr.
Na to jest ku právu položeno 48 R 20 gr.
Vydání z tej hotovej summy:
Ance 6 5 20 gr.
Více jí dáno, což Jiříkovi Třískalovi prodala 6 R 20 gr.
A převzala 5 gr.
Barboře mateři dáno 12 R 20 gr. Dodati se jí má 5 gr.
Item Jírovi
Item Bartošovi
Těm všem, poněvadž ono na díly své nic

Item Matějovi
Item Margetě

nepřijali, se každého dílu jejich
dodati má po 12 R 25 gr.
Pars všeho, což se jim dodati má 51 R 15 gr.
f 267b
Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na vinohradě, kderýž Tomáš Ležakujů drží 28 R 10 gr.
Ty se jim pokládati mají od letha [156]94 při Vánocích po 6 R.
A při právě hotových býti má 23 R.
Item na Ance sestře jejich, což převzala 5 gr.
Učiní všeho 51 R 15 gr.
Letha [15]94 přijato od Tomáše Ležakuje z vinohradu
s[irotkům] napřed psaným 2 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému 13 gr.
Bartošovi napřed psanému náleželo spravedlnosti 12 R 25 gr,
ta spravedlnost, poněvadž se týž Bartoš k rejstrům nestavěl a
své vůle užíval, na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž jest
Jeho Mi[l]osti odvedeno 5 R 22 gr a sirotkům nebožštíka
Mathouše Skaličky odvedeno 7 R 3 gr.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Tomáše Ležakuje 3 R.
Letha [15]98 přijato z vinohradu Tomáše Ležakuje 4 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Tomáše Ležakujového za vinohrad 3 R.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Tomáše
Ležakuje za vinohrad 2 R.
f 268a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Tomáše Ležakuje 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Tomáše Ležakuje za vinohrad 2 R.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Tomáše Ležakuje za vinohrad 5 R.
Z toho dáno dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Bartoše Meznýho
mlynáře 1 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Tomáše Ležakuje za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala přijato od
Tomáše Ležakuje za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Tomáše
Ležakuje za vinoh[rad] 1 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jakuby Zigy za jednu
polovici vinohradu na místě Thomáše Ležakuje přijato 1 R
12 ½ gr.
Od Jíry Thomášového syna za druhou polovici téhož
vinoh[radu] přijato též 1 R 12 ½ gr.
A tak z toho vinohradu jest těmto sirotkům zouplna
vyplaceno.

Do statku n[ebožtíka] Mathouše Skaličky podli odvodu dáno
2 R 25 gr.

214
f 270a
124 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Bártového
Jest jich trý: Jan, Kateřina, Zuzanna a Anka mateř jejich
štvrtá.
Jan ten své vůle užívá, Kateřina a Zuzanna při mateři své
zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě Matěje
Karasového podle zápisu kněh horenských v listu 273 22 R. Ty
jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se na jeden díl po 5 R
15 gr.
O jiné spravedlnost, aby kde co více jmíti měli, se neví.
Z toho vinohradu nic položeno není, neb ourody žádné nebylo
a vinohrady pomrzly.
Jan ten měl své spravedlnosti 5 R 15 gr, ta spravedlnost
jakožto odběžná na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena

na sirot[ky] nebožšt[íka] Jana Ocáska na vyšlou spravedlnost
jejich.
Letha [15]96 položil Matěj Karasů za vinohrad peněz ročních
2 R.
Ty sou dány Ance mateři na díl její.
Jakož náleželo Kateřině a Zuzanně díluo jejich 7 R 17 gr,
ta spravedlnost jest na J.M. Pána obrácena jakožto po
zběhlejch, jíti má po 1 R.
Našlo se dluhu při vinohradě v Ležhoře, jak zápis
v rejstřích horenských v listu 273 ukazuje, přípovědníkům
totiž 5 R 5 gr. Ten dluh má se ze všech dílů sníti.
f 270b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jíry
Řeháka za vinohrad na místě Matěje Karasového 1 R.
Ten jest vydán Martinovi Ševčíkovi na dluh jeho podle
přípovědi, jakž při vinohradě zapsáno.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Švihut
ukoupíc tento vinoh[rad] od Jíra Řeháka za něj neplatil do
tohoto statku. I umluvil se s Mikulášem Ocáskem ze Střílek
jakožto s tím, jemuž jest spravedlnost 5 R 15 gr od Jeho
[Mil]osti Pána odkázána z tohoto statku vyzdvihnouti, že jemu
Mikulášovi Ocáskovi z užitku vinného nejprve příštího letha
tohoto 1615 pět věder vína v těch penězích 5 R 15 gr dáti
chce. A tak on Mikuláš Ocásek tu již více žádné spravedlnosti
nemá.

215
125 Sirotci n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře

f 271a

Jest jeden Jan.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na níže psaných věcech, a
to takto:
Item na mlejně ne[božtíka] Tomáše Meznýho mlynáře 800 R. Na
to jest do letha [15]93 položeno 340 R a tak od letha [15]94
při Vánocích pokládati má po 20 R.
Item peněz hotových za dobytek, vobilí, včely, sýry, šaty a
víno prodané, jakž v rejstřích sirotčích starých v listu 121
položeno jest 117 R 11 gr.
Item na dluzích 87 R 17 gr.
Summa toho 1004 R 28 gr.
Z tej summy se dluhuov zaplatilo i s tím, což na zbor
velický podle poručenství n[ebožtíka] Bartoše Meznýho a chůvě
od chování sirotka odvedeno jest 97 R 18 gr 6 den.
A tak mimo to zaplacení všeho statku zůstává 907 R 9 gr

1 den.
f 271b

Na tu summu jest hotových při právě 447 R 9 gr 1 den.
A na mlejně dopláceti se jemu má od letha 1594 při Vánocích
po 20 R – 460 R.

Vydání s té hotové summy:
Item Dobiášovi Ševcovi, strejci téhož sirotka, vydáno podle
zápisu kněh starých purkrechtních v listu 210 a týž podle kněh
starých prostředních purgkrechtních v listu 124, kderéž jsou
za dluh ne[božtíka] Pavla Nevoně od Martina Sanitrníka přijaty
9 R.
Letha 1576 dáno Janovi 2 R.
Letha 1583 dáno od učení a na šaty 5 R.
Letha 1584 od učení [a] na šaty 5 R.
Letha 1585 dáno Janovi 7 R.
Letha 1586 dáno od učení 5 R.
Letha [15]87 dáno Janovi za purgkmistra Martina Kštice na
všelijaké potřeby 1 R 29 gr 3 den.
Letha 1588 za purgkmistra Mikuláše Votického vydáno tomu
sirotku na všelijaké potřeby, šaty, obuv a vychování i od
učení školního bratří[m] 20 R.
f 272a
Letha 1589 za purgkmistra Matěje Hudcovýho dáno od chování
a učení i je[mu] samému na potřeby vydáno 11 R.
Letha 1590 za purgkmistra Jana Jurkového dáno na díl Jana
od chování a učení Bratru Janovi do Hodonína, též od učení
řemesla kožišnického 14 R.
Letha [15]91 od purgmistra Mikuláše Škrobeného dáno jemu
2 R 15 gr.
Letha [15]92 od purgmistra Jana Jurkového dáno jemu 9 R.
Pars 92 R 8 gr 3 den.
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A na lidech níže psaných toto jemu ještě zůstává:
Item na Janovi Halíkovi 7 R 2 gr 4 den. Ty jest když se
jemu rozkáže, povinen položiti.
Item na Kubovi Žádalovém 16 R. Na to do letha [15]93
zadržel 6 R a ostatek platiti má od letha [15]94 po 2 R.
Item na Syslovi 2 R.
Na Barboře Huňkovej 1 R.
Na Matějovi Škrobeném 3 R.
Na Duchkovi Mitáčkovém 3 R.
f 272b
Na Janovi Kožovým 1 R, zaplaceno.
Na Kubovi Němcovým 2 R, zaplaceno.
Na Vaňkovi Baťovým 12 R.
Pars dluhův na těch lidech vejš psaných nezaplacených
47 R 2 gr 4 den.
A hotových při právě mimo těch 47 R 2 gr 4 den zůstává
307 R 28 gr 1 den.

Letha [15]94 položil Jan Tomše Meznýho mlynáře si[rotku]
napřed psanému za mlejn do truhlice sir[otčí] 20 R.
Letha [15]95 přijato z statku nebož[tíka] Jana Halíka za
dluh napřed psaný 7 R.
Téhož letha [15]95 položil Jan Tomáše Meznýho mlynáře za
mlejn 20 R.
Z toho dáno od spravování statku toho a vložení jeho do
register počtářům 9 R 12 gr.
Též dáno Janovi sirotku na díl jeho na šaty 10 R.
Letha [15]96 položil Jan, syn Tomáše Meznýho mlynáře za
mlejn 20 R.
Letha [15]97 přijato od Jana, syna n[ebožtíka] Tomáše
Meznýho ze mlejna peněz purgkrechtních 20 R.
Dáno Janovi na díl jeho na vinohrad 47 R 16 gr.
Letha 1598 přijato od Jana, syna n[ebožtíka] Tomáše Meznýho
mlynáře za mlejn 20 R.
Janovi dáno na díl jeho na koupení vinohradu a na dílo jeho
10 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana,
syna Tomáše Mlynáře za mlejn 20 R.
f 273a
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Kuby
Němcového dluhu 2 R.
Od Jana, syna Tomáše Meznýho mlynáře za mlejn přijato 15 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového dáno
z poručení J.M. Paní a na připsání p[ana] Jakuba staršího
Vojsky, pána veselského, Janovi na díl jeho hotových peněz
37 R.
Od Jana, syna Tomáše Meznýho mlynáře přijato za mlejn 20 R.
Janovi dáno na díl jeho 20 R.
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Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka skoupil Jan Tomáše
Meznýho mlynáře od Jana, sirotka napřed psaného, předních
peněz 40 R za hotových 20 R, kteréž se Janovi za vydání na díl
jeho vypisují. A tak nebude povinen platiti až od letha 1604.
Stalo se u přítomnosti obou stran.
Letha ut s[upr]a přijato od Jana Sysla dluhu, jakž napřed
položeno jest 2 R.
Ty jest od něho přijal Jan na díl svůj.
Více dáno Janovi na vyšlou spravedlnost hotových peněz u
přítomnosti Eliáše Dubského a Jana Štrosa 15 R 23 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidlákového z poručení
Její [Mil]osti Paní a pana Bohuše Morkovského z Zástřizl u
přítomnosti Eliáše Dubského a Václava Peciny vydáno peněz
hotových od ouřadu velického Janovi do Veselí na díl jeho
100 R.
Od Jana Tomšového přijato na peníze letha 1600 zasedělé
5 R.

Janovi dáno hotových peněz u přítomnosti Eliáše Dubského na
díl jeho 45 R 25 ½ gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana
Tomšového za mlejn ročních peněz 20 R.
Ty přijal Jan Mezník z Veselí na díl svůj.
Z statku n[ebožtíka] Jana Kože dluhu přijato 1 R.
f 273b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka dáno Janovi vyšlé
spravedlnosti peněz hotových 34 R 7 gr.
Více jemu vydáno hotových peněz na vyšlou spravedlnost 95 R
22 ½ gr.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Janovi
Mezníkovi dáno na vyšlou spravedlnost 4 R.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala dáno Janovi
Mezníkovi do Veselí na vyšlou spravedlnost hotových peněz
50 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Tomšového za mlejn 20 R.
Janovi dáno na díl jeho peněz hotových i s těmi verunkovými
penězi 22 ½ R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Tomšového za mlýn 20 R.
Ty přijal Jan Mezník na díl svůj
Více dáno Janovi Mezníkovi z vyšlých peněz, kteréž se
z termínů přijalo 3 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od p[ana]
Matěje Hlupce jináč Přerovského za mlýn položených 20 R.
Přijal je Jan Mezník z Veselí na díl svůj.
Více dáno Janovi na vyšlou spravedlnost 6 R.
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Jakož Janovi, synu n[ebožtíka] Bartoše mlynáře Meznýho,
náleželo vyšlé spravedlnosti se vyplniti, kteráž na dluhu za
obcí velickou byla, summy 39 R 7 gr 5 ½ den, takové peníze
ouřad velický i na místě vší obce tomuž Janovi Mezníkovi na
mlejně Martina Ondrášky pod Omižnou za ten dluh svůj odvedli,
kteréž on každého roku od letha 1611 po 5 R sobě vydzvihovati
má. Stalo se za purgmistra Jíry Žilky a[nn]o 1610.
Jakož se našlo z kšaftu n[ebožtíka] Bartoše Meznýho
mlynáře, že zůstávala roli slove Kouty na svobodě a žádnýmu
prodána nebyla, takový Kout jest Janovi Mezníkovi z Veselí od
purgmistra a ouřadu měst[ečka] Veliké k jeho pravému jmění,
užívání a vládnutí odveden. S níž bude moci činiti, jakž se
jemu dobře líbiti a zdáti bude jako z svým vlastním. Stalo se
za pug[mistra] Pavla Tomášovýho a[nn]o 1611.
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126 Sirotci n[ebožtíka] Tomáše Meznýho mlynáře

f 277a

Jest jich sedm: Jan, Jíra, Kuna, Barbora, Zuzanna, Kače,
Anna a Dorotha mateř jejich osmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech, a to
takto:
Item na mlejně Jana, napřed psaného syna Tomáše, peněz
vyplacených i s těmi 20 R od Jana Sokola vyzdviženými 340 R.
Kterážto summa od letha 1616 po 20 R jíti má.
Item týž na mlejně Macka Žujkového pod Radostnou jim náleží
147 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 po 20 R.
Item na achteli vinohradu na Lipovsku 60 R.
Item na druhém achteli vinohradu též na Lipovsku 60 R.
Item na třetím achteli vinohradu též na Loucku 60 R.
Item na čtvrtým achteli vinohradu též na Loucku 60 R.
Item na koutu roli v Hloží 15 R.
Item na Mikulášovi Žilkovi 2 R.

Item na Jírovi Košťálovi půjčených 5 R.

Pars 749 R.
Dělíc tu summu na napřed psaných osm dílů, dostane se na
jeden každej díl po 93 R 18 gr 5 den.
f 277b
Kuna ta na díl svůj achtel vinohradu na Loucku v 60 R
přijala.
Zuzanně ta též achtel vinohradu na Lipovsku v 60 R v díle
svém přijala.
Jírovi achtel vinohradu na Lipovsku v 60 R se odvádí.
Též achtel vinohradu na Loucku Kači manželce Jíry Hobže
v 60 R se zanechává. O kderýžto vinohrad a doplnění ostatku
dílu jejího s Jeho Mi[l]osti Pánem o propuštčení jednati má.
Anna ta kout roli v Hloží v 15 R přijímá.
A tak těm napřed psaným osobám k doplnění dílův jejich se
ještě toto každému dodati má:
Kuně 33 R 18 gr 5 den.
Zuzanně 33 R 18 gr 5 den.
Jírovi 33 R 18 gr 5 den.
Kateřině 33 R 18 gr 5 den.
Anně 78 R 18 gr 5 den.
Barboře 93 R 18 gr 5 den.
Dorotě mateři 93 R 18 gr 5 den.
Janovi 93 R 18 gr 5 den.
Summa všeho, což jim dodati má 493 R 29 gr 5 den.
f 278a
Jan ten dílu svého sobě na mlejně 93 R 18 gr 5 den poráží.
A vejš dotčených osobám ještě na doplnění dílův jejich na
níže psaných věcech dopláceti takto náleží:
Item na mlejně Jana bratra jejich 246 R 11 gr 2 den. Ta
spravedlnost jim od letha 1616 jíti počíti má po 20 R.
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Item na mlejně Macka Žujkového pod Radostnou 147 R. Ty jim
jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 20 R.
Item na dluzích podle napřed psaného poznamenání nachází se
7 R.
Barbora, Anna a Dorota mateř ty od letha [15]94 k vyrovnání
od jiných osob vinohraduov v dílích jejich vzatých mají
vyzdvihnouti nejprve 165 R, a to takto:
Barbora 60 R.
Anna 45 R.
Dorota mateř 60 R.
Každého leta na každú osobu po 6 R 20 gr.
A když z těch tří osob každému tak jakž vejš dotčeno summa
jejich se vyplní, již na těch sedm dílů pořadně ze mlejna
bratra jejich se po 20 R pokládati bude.
f 278b

A mimo napřed psanou spravedlnost Kuně a Barboře náleží
každej s jedno lůže šatů, kráva jedna, ovce dvě, svině dvě, to
při Janovi bratru jejich v opatrování zůstává. Povinen jest
jim s toho práv býti.
Letha [15]95 přijato ze mlejnu Macka Žujkové[ho] 20 R.
Ty přijaly Barbora, Anna a Dorota mateř.
Téhož letha [15]95 Dorota, mateř sirotků napřed psaných, o
posudku velickém předstoupila před pana ouředníka a ouřad
velický, dobrovolně z rozmyslem dobrým jest z dílu svého jí
při tom statku náležitého na penězích posledních dvoum synům
svejm, Jírovi a Janovi oběma spolu, oddala mimo jiné děti své
napřed psané jmnenovitě 33 R 18 gr. Na kteréž se děti té
Doroty, totiž Kuna, Zuzanna, Kateřina, Anna a Barbora po smrti
její potahovati nemají a moci jmíti nebudou.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato jest
od pana Matěje Přerovskýho za mlejn 33 R.
Ty jsou vydány Jurovi Barvínkovi po Zuzanně matce jeho.
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127 Nápadníkům po n[ebožtíku] Matějovi Mrnkavém

f 284a

Náleží jim na hotově i po zemřelých 30 R 24 gr 6 den.
Z nichž náleží jednomu každému toto:
Barboře 5 R 24 gr 1 ½ den.
Kateřině 4 R 2 gr 5 den.
Janovi 4 R 2 gr 5 den.
Ance 16 R 25 gr 1 ½ den.
Po tej Anně zůstal syn Bartoš, ten tu spravedlnost vejš
psanou letha [15]94 o masopustě Vaňkovi Jakšovému za 7 R 4 gr
2 den hotových prodal.
Letha [15]94 dáno z dílu Kateřininého Jírovi synu jejímu
4 R 2 gr 5 den.
Jakož jest Vaněk Jakšových od Bartoše vejš psaného nahoře
jmenovanejch 16 R 25 gr 1 ½ den koupené měl, takové peníze

jest tenž Vaněk Jakšů Martinovi Halíkovi zase pustil a on
Martin Halíků Vaňkovi Jakšovi zase, což za ně dal, totiž 7 R
4 gr 2 den, navrátil. Protož Martinovi Halíkovi takové peníze
dojíti a jemu vydány bejti mají, na čež se nadepsaný Bartoš na
časy budoucí více potahovati připověděl.
Letha 1595 při posudku dáno Martinovi Halíkovi z dílu Anny
na peníze vyšlé ostatek její spravedlnosti, což mu Vaněk Jakšů
pustil 16 R 25 gr 1 ½ den.
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f 285a
128 Nápadníci n[ebožtíka] Jana Oulehly
Vyhledalo se jim spravedlnosti v dědině Velkej Vrbce po
ne[božce] Barboře mateři jejich podle kněh nových sirotčích
vrbeckých v listu 37 22 R 2 gr 3 den.
A mimo to při právě velickým hotových 15 R 16 gr 1 ½ den.
Pars 37 R 4 ½ den.
Z té summy mimo první vybrání náleží každému toto:
Vaňkovi 2 R 28 gr.
Jírovi 2 R 28 gr ½ hal.
Tobiášovi 2 R 18 gr ½ víd.
Mikulášovi 2 R 18 gr 1 ½ den.
Mathoušovi 2 R 18 gr 1 ½ den.
Margetě 3 R 2 gr 6 den.
Zuzanně 11 R ½ víd.
Barboři mateři jejich 5 R 25 gr 3 den ½ víd.

Kači 3 R 8 gr 6 ½ den.
Barbora vejš psaná aneb Macek Doubravů ten jest díl ten
její Dobiášovi Oulehlovi a Václavovi Ševci oběma spolu
k vyzdvižení všech 5 R 25 gr 3 den ½ víd dobrovolně pustil.
Letha [15]95 dáno z dílu Barbory mateře Thobiášovi a
Václavovi Ševci podle odkázání 2 R.
Též těm sirotkům náleží při právě dědiny Velké Vrbky 22 R
22 gr 3 den všem společně. Na to přijato od ouřadu vrbeckého
při posudku letha [15]95 4 R.
Ty dány Dobiášovi po Barboře, neb mu jich jiní nápadníci
pustili.
Letha [15]97 dáno Václavovi Ševčíkovi po Zuzaně 1 R.

f 285b
Letha [15]98 dodáno ostatek Václavovi Ševci spravedlnosti
jemu náležitej po Barboře 27 gr 5 den.
A Tobiáši Oulehlový[mu] též odvedeno ostatek 27 gr 5 den.
Téhož letha ut s[upr]a Vaněk, Matouš, Jíra, Mikuláš a
Margita, nápadníci napřed psaní, pustili sou dobrovolně a
z lásky spravedlnost všecku, což jim koliv náleželo, Tobiášovi
Oulehlovi bratru svému, kteréž se našlo mimo prvnější
vyzdvižení a bedlivého vyhledání 13 R 13 gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z Vrbky
z statku n[ebožtíka] Vaška Hoškového dílu Barbořiného 4 R
5 gr.
Ty sou vydány Tobiášovi Oulehlovi podli odvodu ut s[upr]a.
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129 Sirotci n[ebožtíka] Pavla Vyskočila

f 287a

Jest jich dvý: Jan, Václav.
Ti oba své vůle užívají.
Nemají spravedlnosti své žádné, neb se jim nic vyhledati
nemohlo a nebožt[ík] otec jejich za živobytí svého co měl,
všecko utratil.
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130 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zdeňka

f 287a

Jest jich štvero: Pavel, Anka, Zuzanna, Manda.
Ti sirotci nemají žádné spravedlnosti, po nebožt[íku otci
jejich nic nezůstalo.
A tom správa dána a to lidem povědomé.
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f 288a
131 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Suchovského
Jest jich trý: Mikuláš, Václav a Zuzanna.
Ti všichni své vůle užívají a za horami jsouce k rejstrům
se nestaví.
Nemají spravedlnosti žádné, po otci jejich nic nezůstalo.
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f 288a
132 S[irotci] n[ebožtíka[ Jana Košťála
Jest jich osmero: Jíra, Daniel, Martin, Mikuláš, Václav,
Barbora, Kače, Dorota a Markéta mateř jejich devátá.
Ti všickni sirotci spolu s mateří na gruntě zůstávají a
spolu se živí, neb jinde spravdlnosti žádné nemají.
Mají své spravedlnosti na gruntě 26 Matěje Adamových 42 R
15 gr. Ty se jim na posledních penězích vyplniti mají.
Jakož Dorotě, Martinovi a Danielovi náleželo spravedlnosti
jim náležité summy 14 R 4 gr 5 ½ den, ta jest na J.M. Pána
jakožto po zběhlých obrácena.
A tak oni tu nic nemají.
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f 289a
133 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Ježe
Jest jich dva: Mikuláš a Jan.
Ti dávno své vůle užívají.
Spravedlnosti žádné nemají a po otci jejich nic nezůstává.
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134 Sirotci nebožštíka Matěje Hoška

f 290a

Jest jich štvero: Jan, Pavel, Mikuláš, Kateřina a Manda
mateř jejich pátá.
Jan ten jest na gruntě hospodářem, Pavel, Mikuláš a
Kateřina ti při bratru svém na gruntě zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana bratra jejich
120 R.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Manda,
mateř těch sirotků, koupila 50 R.
Summa všeho statku učiní 170 R.
Z toho se snímá za dluhy nebožštíka otce těch sirotkův,
kteréž se z téhož statku zaplatiti mají osobám níže psaným, a
to těmto:
Item Janovi Juríkovému do Kuželového za žito 3 R, dáno.
Item do Novej Vsi za Moravu za réž 8 R, dáno.

Item nápadníkům nebožštíka Martina Pernikáře do Strážnice
půjčených 35 R.
Item sirotkům nebožštíka Vaška Hoška do Vrbky převzatých
peněz 5 R 14 gr 2 ½ den.
Více do též vsi Vrbky do jiných peněz sirotčích se z toho
statku vyplniti má 3 R.
f 290b
Sirotkům nebožšt[íka] Štěpána Vnučky do Lipova 3 R.
Klamanovi na Vrbovce za oves 1 R 10 gr, dáno.
Janovi do Sotiné Vsi za hrách 1 R.
Pars dluhův 59 R 24 gr 2 ½ den.
I sejmouce takové dluhy z napřed psané summy, zůstává
čistého statku 110 R 5 gr 4 ½ den.
Dělíc tu summu na pěth dílů, dostane se na jeden každý díl
po 22 R 1 gr 1 víd.
Item Jan ten jest sobě díl svůj na gruntě svém srazil a tak
ostatek za týž grunth svůj mimo ten poražený díl svůj od letha
[15]95 při Vánocích pořadně po 5 R platiti má. A závdanku
položiti má letha [15]94 5 R.
Item Mandalena mateř ta jest sobě díl svůj na vinohradě
napřed psaným srazila. A tak mimo ten sražený díl dopláceti
zůstává 27 R 29 gr 5 ½ den. Ty má pokládati od letha [15]95
při Vánocích podle ourody po 3 R.
Rukojmě za dílo i placení v rejstřích horenských při témž
vinohradě položené najdeš.
f 291a
Letha [15]94 přijato od Jana Hoškového závdanku za grunth
5 R.
Z toho dáno Mandě mateři, aby se s sirotky malými živiti
mohla na vychování jich 2 R.
Platův zdrželých Jeho [Mil]osti Pánu zaplaceno 1 R.
Grošův sobotních výběrčím zadrželých odvedeno 2 R.
229
Letha [15]95 při Vánocích položil Jan Hošků za grunth 5 R.
Z toho dáno Janovi Juríkovu do Kuželového za dluh za žito
2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Zoubkového 5 R.
Dáno do Novej Vsi za Moravu 5 R.
A Janovi Juríkovi dáno 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Zoubkového 5 R.
Z toho dáno za Moravu do Novej Vsi 3 R.
A tak on tu dluhů více žádných nemá.
Letha 1598 přijato z gruntu Zoubkova 4 R.
Ty sou vydány Martinovi Pernikáři nápad[níku] za dluh
jejich a k tomu ještě lonský 1 R.
Též přijato od Jana Tomášového za vinohrad, které položil
na místě Mandy sirotků mateře ročních peněz 3 R.
Z toho dáno za dluh Klamanovi 1 R 10 gr.

Letha [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka přijato od
Jana Zoubka za grunt 4 R.
Též přijato od Jana Tomášového za vinohrad 2 R.
Mikulášovi dáno z dílu jeho na šaty a od učení školního
2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka dáno nápadníkům
n[ebožtíka] Martina Pernikáře na dluh napřed psaný, které
přijal Jan Bolfů na díl Anny ženy své, dcery n[ebožtíka]
Pernikáře 9 R.
Od Jana Tomášového za vinohrad 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry
Švejského za grunt 2 R.
Ty přijal Jan Bolfů, nápadník n[ebožtíka] Martina
Pernikáře, na dluh ut s[upr]a, též je[mu] dáno 1 R.
Zuostává se ještě toho dluhu je[mu] dáti 23 R.
f 291b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka Jan Bolfů
z Strážnice, nápadník n[ebožtíka] Martina Pernikáře, prodal
Jírovi Švejskýmu dluh svůj, což se jemu z tohoto statku
zaplatiti mělo summy 26 R 15 gr za hotových 5 R 15 gr.
Od Jana Tomášového za vinohrad přijato 1 R 15 gr.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Hoška do Vrbky
na převzatý peníze.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana
Tomášového za vinohrad 3R.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Hoška do Vrbky
na převzaté peníze.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jana
Tomášového za vinohrad 1 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Vaška Jury Srnového za vinohrad na místě Jana Tomáš[ového]
1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Vaška
Jíry Srnového za vinoh[rad] 1 R.
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Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 22 R 1 gr, ta
spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána jest obrácena jakožto po
sirotku zběhlým. Z níž jest poraženo, co vyšlé spravedlnosti
na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 4 R 20 gr, ostatek k ruce
panské po letech jíti má. Act[um] ut s[up]a 1610 za purgmistra
Jíry Žilky.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Vácslava Jíry
Srnového za vinohrad v Dolní hoře přijato 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Hoška do Vrbky
na převzaté peníze ostatek, totiž 29 gr 2 den.
Tolikéž dáno dluhu do jiných peněz sirotčích do Vrbky
Veliké 3 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Jíry
Srnového za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Jsou obrácené k ruce JM Páně.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Jíry
Srnového za vinohrad v Dolní hoře 4 R.
Jsou obrácené k ruce JM Páně, totiž 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Václava
Jíry Srnového za vinohrad v Dolní hoře 3 R.
Ty jsou obrácené k ruce JM Páně.
Od Mikuláše Švejskýho za 1 polovici gruntu 1 R.
Od Václava Zdeňkového za druhú polovici gruntu 1 R.
Ty jsou vydány nápadníkům Kateřiny, dcery n[ebožtíka]
Matěje Hoška.
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135 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Lazebníkovýho
Jest jich trý: Mikoláš, Šimek a Kuna mateř jejich.
Mikoláš ten jest ženatý, Šimek ten při mateři své zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Valnejch
91 R.
Více jim náleží hotovejch peněz z téhož gruntu závdanku
položenejch 14 R.
Summa všeho 105 R.
Dělíc tu summu na těch tři díly, dostane se na jeden každej
díl po 35 R.
Vydání:
Item Kuně dáno na díl její z toho závdanku položeného 7 R.
Item Mikolášovi též dáno 7 R.

Letha [15]94 přijato od Adama Hranického peněz
purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Kuně mateři 2 R.
Mikolášovi též dáno 2 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Martoše Broumovského 2 R.
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136 S[irotci] n[ebožky] Anny Srnové
Jest jich dvý: Jan a Maruše.
Ty sou malé a mezi přáteli se přichovali a přechovají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Adama Bošáckýho po
též Anně mateři jejich, tak jakž o tom při nápadnících
n[ebožtíka] Jana Srnového v listu 105 položeno najdeš 28 R
24 gr 5 den.
Na to jest jim ku právu položeno do truhlice sirot[čí] 2 R
5 gr 2 den.
A ostatek jak se jim vyplniti má, o tom při témž zápisu
položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato z gruntu Adama Bošáckýho 3 R.
Z toho dáno na pohřeb Jana nahoře psaného 1 R.

Též zaplaceno dluhu po nebožce Anně Srnové za obilí 1 R
15 gr.
Leta [15]97 přijato na vejš psanou summu po tejž Anně
Srnové z statku Jana Srnového 4 ½ R.
Z toho dáno za obilí do Strážnice ostatních peněz 1 ½ R.
A tak za to obilí není nic dlužno.
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137 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Vodného
Jest jich sedmero: Václav, Mathouš, Jíra, Anka, Johanna,
Zuzanna, Běta a Dorotha mateř jejich osmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Václava Ševce
v Městečku 31 R 28 gr ½ den. Ty jak jim jíti mají, registry
purgkrechtními se spravíš.
Více jim náleží na vinohradě Martina Hajanova a Jíry Hudce
v Dolní hoře 36 R. Ty se mají klásti od letha [15]96 při
Vánocích po 4 R.
Tychž sirot[ků] prodány 16 včely Bartošovi Petlejchovu
otčímu jejich za 10 R 20 gr, placením od letha [15]96 po 4 R.
Item na gruntě Mikuláše Vranicového v Javorníku náleží jim
52 R 14 gr. Ty jak jim jíti mají, registry tejž dědiny
purgkrechtními se spravíš, totiž po 5 R.

Letha [15]96 přijato z vinohradu Martina Hajana 1 R.
Téhož letha přijato od Bartoše Petlejcha za včely 4 R.
Těch 4 R dáno Dorotě, mateři těch sirot[ků].
Dáno Matoušovi Hýškovi za dluh do Blatnici 1 R. A ještě se
jemu jeden zlatý dáti má.
Leta [15]97 přijato z gruntu Mikoláše Vranicového
z Javorníka 3 R 26 gr.
Téhož leta přijato z vinohradu Martina Hajana 1 R.
Více přijato z vinohradu kněze Jiříka 1 R.
Ty 2 R dány Dorotě, mateři těch sirotků.
Letha [15]97 a 1598 položil Václav Švec za grunt svůj
dvojích peněz 6 R.
Též přijato od Martina Hajanova za vinohrad 2 R.
Též přijato od Jíry Tomášového na místě Jíry Hudce za
vinohrad 15 gr.
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Leta [15]98 přijato od Bartoše Petl[ejch]ového za včely
4 R.
Ty sou vydány Dorotě mateři na díl její.
Vyhledalo se při posudku letha [15]98, že náleží těmto
sirotkům i z mateří jejich na vinohradě kněze Jiříka od letha
[15]99, jakž zápis v knihách horenských v listu 92 ukazuje
8 R.
Letha [15]98 přijato přijato z gruntu Mikuláše
Vranico[vého] z Javorníka 5 R.
Ty jsou vydány Dorotě mateři na díl její.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Václava Ševcova za g[runt] 3 R.
Též přijato od Martina Hajana za vinohrad 2 R.
Od Bartoše Petlejcha za vinohrad 3 R ost[atní].
Též přijato od Jana Tomášového za vinohrad 15 gr.
Též přijato od Mikuláše Vranicového z Javorníka za grunt
5 R.
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Též přijato od Václava Kováře za vinohrad 3 R na místě
kněze Jiříka ut s[upr]a.
Anně dáno na díl její 5 R.
Dorotě mateři dáno ostatního dílu jejího 3 R.
A tak ona svou spravedlnost vyzdvihla.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Vaška
Ševcova za grunt 3 R.
Od Václava Kováře přijato za vinohrad 15 gr.
Od Martina Hajana a Jíry Tomášova od každého za polovici
vinohradu po 15 gr – 1 R.
Od Jana Santala za vinohrad 1 R 15 gr.
Bětě v nemoci dáno na díl její 1 R.
A po Ance, která se zmrhala, na Jeho [Mil]ost Pána přijato
6 R.
Zůstává ještě 6 R 11 gr dovzíti na Jeho Mi[l]ost Pána.

Od Mikuláše Vranicového přijato za g[runt] 5 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Vaška Ševcového za g[runt] 1 ½ R.
Do statku Matěje Vodného dáno pokládaných za grunt od
Václava Ševce, neb nenáležely ještě do tohoto statku pokládati
13 ½ R a z vinohradu kněze Jiříkového 6 R, čehož učiní 18 R
15 gr.
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Od Mikuláše Vranicového z Javorníka za grunt přijato 5 R.
Z toho dáno Matoušovi Hýškovi do Blatnice ostatek dluhu
je[mu] povinného 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato
z Javorníka od Vranicové za g[runt] 5 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato za
vinohrad od Vaňka Ševčíkového na místě Martina Hajana 1 R.
Z gruntu Jíry Vranice z Javorníka přijato 5 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Vaňka
Ševčíka za g[runt] [a] vinohrad 1 R.
Od Jíry Tomášového za druhú polovici vinoh[radu] 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Ondry
Prakšického na místě Jíry Tomášového za vinoh[rad] 15 gr.
Přibylo těmto sirotkom z grunthu Jíry Bouchala v Lipově
podle vyhledání 18 R 5 gr. Ty sou ukázány Jírovi Šarovcovi na
díl Zuzany manželky jeho, aby je sobě sám tam vyzdvihoval.
Václav, Jíra, Anka a Johanna zemřeli a dílů svých po sobě
zanechali jeden každý po 16 R 11 ½ gr, což učiní summy 65 R
16 gr. Ta spravedlnost jejich připadla na Matouše, Zuzannu a
Bětu, bratra a sestry jejich, přijde toho nápadu každému po
21 R 25 gr 2 den.
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NB. Z toho nápadu sráží se předně z dílu Anniného
sirotků[m] těm, která se zmrhala, k ruce Jeho [Mil]osti Páně,
což poraženo z dluhu panského 6 R 11 ½ gr. To se srážeti [má]
při vyhledávání z dílu Matoušového, Zuzaniného a Bětiného.
Jírovi Šarovcovýmu na díl Zuzanny manželky jeho odvedeno i
což jí nápadu po bratřích a sestrách zemřelých náleží na
gruntě 13 Mikuláše Vranicového, aby sobě sám upomínal a
vyzdvihoval 17 R 28 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jana Martina
Mikového za jednu polovici vinoh[radu] v Dolní hoře přijato
1 R.
f 298b
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Mikového
za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 15 gr.
Letha 1615 od Vaška Štěrby za vinoh[rad] druhú polovici

1 R.
Ty sou vydány Bětě na díl její.
Matouš a Běta ujali ten vinohrad, za nějž se jim prve
platilo.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina
Hlávkového za gr[unt] 29 2 R.
Z toho vydáno Matoušovi 1 R a Bětě 1 R.
Leta Páně 1620 z důchodů J.M. Páně přijato na vyšlou
spravedlnost 6 R.
Ty jsou vydány Valentovi Tkadlci do Souchova, manželu
Bětinému, a dáno jemu místo peněz obilí.
(Na přiloženém lístku:)
Městečko Veliká
S[irotci[ n[ebožtíka] Martina Vodného jinak Petrejchy:
Bylo sirotků Václav, Matouš, Jíra, Anka, Johanka, Zuzanna,
Běta a Dorota mateř jejich osmá.
K tomu statku nejsou než dva, Matouš a Běta.
Bětu má Valenta Tkadlec na Souchově.
Podle regimenu a bedlivého v registřích vyhledání náleží
těm 2 spravedlnosti vyšlé za JM Pánem mimo sražení dílu Anny
zmrhalé 19 R.
1620 dáno na to Bětě 3 m[ěřice] rži v 6 R.
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138 Sirotek nebožt[íka] Pavla Šidlákového
Jest jedna Kateřina a mateř její též Kateřina.
Kterážto matka díl svůj všecken vyzdvihla a na gruntě
srazila.
Ten sirotek jest malý a při mateře zůstává.
Vyhledalo se jí spravednosti na gruntě mateři její, kterejž
Lukáš otčím její platí 57 R 18 gr.
Ty se jim od letha, když jiní nápadníci podle rejster
purgkrecht[ních] svou spravedlnost vyzdvihnou, po 6 R platiti
mají.
Letha [15]96 dáno z dílu mateřiného s poručení Její
[Mil]osti Paní, které se od chování toho sirotka dalo, nebo by

matka toho sirotka nebedlivým opatrováním svým to dítě byla
umořila 4 R 18 gr.
Též dáno z dílu mateřininý[ho] a sirotčího za panské platy
1 R 12 gr.
A tak Šturm, manžel té Kateřiny, povinen bude zase takové
peníze s[irotčí] nahraditi a dáti.
Na vydání těch peněz přijali od Šturma ročních peněz letha
[15]96 6 R.
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Letha [15]96
139 Sirotci nebožtíka Jíry Baťovýho
Jest jich dvý: Manda, Kateřina a mateř Lida třetí.
Ti s[irotci] sou malí a při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Krejčího 6 R.
Ty se jim od letha [15]96 pokládati mají.
Více jim náleží na gruntě 49 na Závodí 7 R 15 ½ gr.
Více jim náleží vinohrádek nad Starou horou, kterejž mateř
jejich drží zaplacenej, ten matka do zrostu sirotčího užívati
má.
Letha nahoře psaného [15]96 přijato z gruntu Jana Krejčího
2 R.

Z toho dáno Lidě na díl její 15 gr.
A Martinovi Šubelovi za dluh nebožt[íka] Jíry Baťovýho dáno
15 gr.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Krejčího 2 R.
Leta [15]98 přijato z gruntu Jana Krejčího 2 R.
Letha [15[99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Krejčího za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Juráka do Javorníka,
neb sou do tohoto statku přeplaceny.
Z dílu Lidy, mateře těchto sirotků, vydáno Kateřině za
krávu, kterou matka za sebou měla a potom umřela, hotových
peněz 2 R 25 gr 1 den.
A tak díl její zouplna vydán.
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Letha 1596
140 Sirotci nebožtíka Matěje Fulneckého
Jest jich trý, kterejchž jména jejich se neví.
Ti sirotci v Slizku se přechovají, neb se oni tam zrodili.
A Margeta mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Štěpánovýho
21 R 15 gr. Ty se jim pokládati mají po 3 R.
Letha [15]96 položil Jíra Štěpánů 3 R.
Z toho dáno za dluh nebož[tíka] Fulneckého Bratru Petrovi
1 R.
Bratru Pavlovi též dáno 1 ½ R.
Za desky na truhlu k pohřebu 7 ½ gr.

A od pohřebu též dáno 7 ½ gr.
Letha [15]96 přijato od Jíry Štěpánovýho do truhly 1 ½ R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Štěpánového 1 ½ R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jíry Štěpánového 1 ½ R.
Dáno Jírovi Hulínskýmu za dluh jeho 1 R 20 gr ost[atní].
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu
Martina Dodkova 1 R 15 gr.
Více přijato za ten grunt 1 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Dodka za g[runt] 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Martina Dodkova za grunt 2 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Martina Dotkova za grunt 1 R.
Markytě dáno na díl její hotových 3 R.
Zuostává se jí dodati 1 R 6 gr 1 ½ den.
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Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Dotkova za grunt 2 R.
Markytě dodáno ostatek spravedlnosti jí na díl náležité 1 R
6 gr 1 ½ den.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Martina Dotkova za g[runt] 2 R.
Sirotci svrchu psaní zemřeli a spravedlnosti po sobě
zanechali 14 R 7 gr 5 den. Ta spravedlnost s těch sirotků na
Jana Fulneckého strejce jejich podle práva připadla. Kteráž se
nachází na těchto věcech níže psaných:
Na gruntě Martina Dotkového 3 R 15 gr.
Za Jeho [Mil]ostí Pánem vypůjčených peněz 10 R 12 gr 5 den.
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Letha 1608 za purgmistra Daniele Třískala přijato
z důchodův panských na dluh Jeho [Mil]osti Páně 10 R 12 gr
5 den.
Ty přijal Jan Fulnecký, strejc těchto sirotků, nápadu po
zemřelých sirotcích.
Od Václava Gejdoše přijato za grunt 1 R.
Ten přijal Jan Fulnecký nápadník.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od
Václava Gejdoše za grunt 2 R.
Ty přijal Jan Fulnecký nápadník.
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Letha [15]96
141 Sirotci nebožtíka Jana Kopřivy
Jest jich štvero: Václav, Tomáš, Pavel, Jan a Kateřina
matka jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnost na gruntě 4 na Závodí,
kterejž Mikoláš Pecnů drží 65 R. Na to jim položeno od téhož
Pecna 2 R.
Z toho dáno za dluh Mackovi na Tuří 1 R 7 ½ gr.
Grošů sobotních dáno za téhož neb[ožtíka] 20 gr.
A mateři dáno na díl její ostatek 2 ½ gr.
A platiti se má od letha [15]97 po 3 R.
Letha [15]97 přijato od Mikolá[še] Pecna z gruntu 3 R.

Letha [15]97 Václavovi dáno od učení řemesla tkadlcovského
na díl jeho 1 R.
A mateři též dáno těch s[irotků] 2 R.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Pecna za grunt 3 R.
Z toho dáno Václavovi na díl jeho 1 R.
A na dluh n[ebožtíka] otce jejich, což se z regimenu našlo,
dáno 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Mikuláše Pecna za grunt 3 R.
Z toho dáno z dílu Tomášového na pohřeb jeho 1 R.
Dluhu se našlo z regimenu, že do peněz s[irotčích]
n[ebožtík] Jan Kopřiva dlužen jest 6 R 28 ½ gr.
Na ten dluh dáno do peněz míšených sirotčích 1 R.
Kateřině, mateři těch s[irotků], na díl její dáno 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Pecna za g[runt] 1 ½ R.
Ty sou dány do peněz sirotčích míšených na dluh svrchu
psaný.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Mikoláše Pecna za g[runt] 1 R 15 gr.
Ty sou vydány do peněz s[irotcích] míšených na dluh svrchu
psaný.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Pecna za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Mikuláše Pecna za g[runt] 3 R.
Ty sou dány do peněz s[irotčích] míšených na dluh otce
těchto sirotků, jakž se z regimenu našel.
Více zaplaceno dluhu do peněz míšených 28 ½ gr.
A tak dluh do regime[nu] zaplacen.
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Sečtení toho statku:
Kateřině mateři náleží dílu jejího mimo předešlé vyzdvižení
6 R 15 ½ gr.
Václavovi dílu jeho i po Tomášovi, Pavlovi a Janovi,
bratřích jeho zemřelejch, zuostává se dodati mimo prvnější
vyzdvižení 39 R 14 ½ gr.
Summa toho 39 R 14 ½ gr.
Ta summa náleží jim na těchto věcech:
Na gruntě Jana Pecna 46 R 15 gr, placením od leta 1604 po
3 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Václava
Šidlákového za g[runt] 3 R.
Přijato z důchodův panských na dluh J.M. Páně 3 R. Ty jsou
vydány Václavovi na díl jeho.

Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od něho
na místě Václava Šidlákového za grunt 3 R.
Ty přijal Václav na díl svůj.
Jakož náleželo Václavovi ut s[upr]a dovzíti dílu jeho mimo
prvnější vyzdvižení summy 33 R 14 ½ gr, z toho pustil z lásky
a dobrovolně předních peněz na zbor velický 6 R 14 ½ gr.
A Bratru Janovi Ejvanovi prodal 27 R. Jíti jemu mají, když
se na zbor přední peníze vyplatí po 3 R.
A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihl.
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Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava
Jíry Šidlákového za g[runt] 2 R.
Jsou vydány na zbor odkázaných od Václava ut s[upr]a.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava
Šidláka 2 peníze po 2 R – 4 R.
Ty přijali hospodáři na zbor velický ostatních peněz.
A tak tu nic nemají.
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Letha [15]96
142 Sirotci nebožtíka Jana Petlejcha
Jest jich štvero: Kateřina, Manda, Martin, Bartoš.
Kromě mateře jejich, kterouž Bartoš syn její do smrti
dochovati a každého roku jedny hony žita neb rži, též hony
ovsa doosívati má.
Vyhledalo se těm třem sirotkům kromě Bartoše, kterejž souc
na gruntě neboštíka otce těch sirotků, spravedlnosti 30 R. Ty
platiti má od letha [15]97 po 2 R.
A letha [15]96 položil Bartoš za grunth 3 R.
Z toho dáno Martinovi 1 R.
A Mahdě dáno též 2 R.

Item Kateřina ta jest v díle svém přijala včely devatery
v 10 R.
A tak ona tu nic nemá.
A Bartoš bratr jejich nebude povinen toliko Martinovi a
Mahdě vyplniti 17 R.
Letha [15]97 přijato od Bartoše Petlejcha za grunth 3 R.
Letha [15]98 přijato od Bartoše Petlejcha za grunt 3 R.
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Letha [15]96
143 Sirotci nebožtíka Vaňka Ďatlového
Jest jich trý: Eliáš, Martin, Jan a Zuzanna mateř jejich
štvrtá.
Ti sirotci sou při mateři zanechány do vůle vrchnosti.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Matěje Kozuba
92 R 10 gr. Na to jest jim ku právu položeno 11 R 10 gr.
Z toho dáno od spravování novejch restr dáno Letovskýmu
25 gr.
A ostatek se jim platiti má od Tomáše Ležakuja pořadně od
letha [15]97 po 4 R.
Tyto s[irotky] najdeš na 8 listu napsáno.
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144 S[irotci] n[ebožtíka] Kuby Žádalových
Jest jich patero: Martin, Jan, Margeta, Babuše, Kuna a Anka
mateř jejich šestá.
Ti s[irotci] na gruntě nebožt[íka] otce jejich zůstávají a
na něm se spolu s mateří živí.
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145 S[irotci] n[ebožtíka] Lukáše Nedoťala
Jest jich tři: Kateřina starší, Kateřina mladší, Jakub a
Kateřina matka jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na podsedku Řehořovým 20 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Řehořovýho 2 R.
Ty sou vydány mateři těch sirotků.
Letha [15]98 přijato z gruntu Řehořo[vého] ut s[upr]a 1 R.
Ten jest vydán na Vrbovce za dluh n[ebožtíka] otce jejich
za oves, má se ze všech dílů porážeti.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za
g[runt] od Řehoře 1 R.

Ten jest dán za dluh n[ebožtíka] otce jejich na Vrbovce.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Řehoře
za grunt 1 R.
Ten přijala Kateřina, mateř toho sirotka.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Řehoře
za grunt 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Řehoře
za grunt 1 R.
Ty přijala Kateřina mateř na díl svůj.
Kateřině starší dáno na díl její 1 R.
Zuostává se jí ještě dodati dílu jejího i po Jakubovi,
b[ratru] jejím zemřelém 5 R 22 ½ gr.
Ty jest prodala Řehořovi za hotových 1 R 7 ½ gr.
A tak díl svůj zouplna přijala.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Řehoře za grunt 1 R.
Ten přijala Kateřina mateř.
Kateřina mateř prodala Řehořovi ostatek spravedlnosti své
5 R 7 ½ gr za hotových 1 R 10 gr.
A tak tu nic nemá.

246
f 311a
99
146 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Huňky
Jest jich dvý: Jíra a Martin.
Ti u Daniele Blanaře jsú v Javorníku.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě Jana Zámečníka 14 R. Ty se jim pokládati mají od
leta 1600 po 2 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Zámečníka 2 R.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich, což se
z regimenu našlo 1 R.
A Holomkovi Židu za dluh dáno též 1 R.

Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt
od Jana Zámečníka 2 R.
Z toho dáno Holomku Židu za dluh 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z gruntu
Jana Zámečníka 1 R.
Ten jest dán za dluh n[ebožtíka] otce těch sirotků dluhu za
žito do peněz sirotčích, kterýž se z regimenu našel.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Zámečníka za g[runt] 15 gr.
Ty sou vydány do peněz míšených sirotčích na dluh otce
jejich.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana
Zámečníka za g[runt] 1 R.
Z toho dáno do peněz míšených na dluh otce těchto s[irotků]
a tak doplacen ten dluh 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Zámečníka za g[runt] 2 R.
Ty přijali nápad[níci] Holomkovi. Zuostává jemu ještě
dodati 15 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidlákového Srnového
přijato od Janka Zámečníka za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Holomkový[m] nápad[níkům] ost[atní] 15 gr.
f 311b
Jakož náleželo Jírovi a Martinovi oběma společně
spravedlnosti jeho 6 R 15 gr, ta spravedlnost jakožto po
zběhlých jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo
vyšlé spravedlnosti, která za Jeho [Mil]ost Pánem na dluhu
zuostávala 3 R, ostatek Pánu po letech jíti má. Act[um] letha
1610 za purgmistra Jiříka Žilky.
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147 S[irotci] n[ebožtíka] Daniele Mhúrka
Jest jedna Anka.
Ta má své spravedlnosti na gruntě Bartoně Louckýho 15 R.
Na to jest přijato z téhož gruntu 3 R 22 gr 1 den.
Letha [15]98 přijato z gruntu Bartoně Louckýho 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Bartoně Louckého za g[runt] 2 R.
Letha 1600 [za purgmistra Martina Šidláka] přijato od
Bartoně Louckého za grunt svůj 1 R.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Bartoně Louckého 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jíry
Štěrby za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry
Štěrby za grunt 2 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Jíry
Štěrby za g[runt] 2 R.
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S[irotci] n[ebožtíka] Mikoláše Kuby Němcového
Jest jich jedna Běta.
Ta jest v Kašnej.
Vyhledalo se je[mu] spravedlnosti na gruntě Jakuba Poláka,
kterejž Zuzanna Hloupá platí 13 R 15 gr.
[Leta 15]97 na to je přijato z toho gruntu 1 R.
Letha 1598 přijato za grunt od Zuzanny Hloupé 1 R.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Václava Pernového za grunt 1 R.

Běta vejš psaná umřela a spravedlnost její na Martina
strejce jejich vlastního připadla.
Téhož leta dáno tomuž Martinovi z hotových peněz 3 R.
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148 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Blanaře jinak Trkvy

f 313a

Jest jich dvý: Mikoláš, Jan a Marta mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Macka Zámečníka,
kterejž ukoupil s půl lánem roli, s Koutem, ze dvěma
roubanicemi, pluhem, vozem, bránami, z osmerým hovězím
dobytkem, ze dvěma koňmi, ze dvanácti ovcemi, z osetím
všelijakým i jiným vším hospodářstvím, cožkoli se k tomu
gruntu po dotčeném Trkvovi s tím našlo 130 R.
Závdanku přijato od Macka Zámečníka 10 R a platiti má od
leta [15]98 po 7 R.

Více jim náleží na podsedku, kterejž Daniel Blanař koupil
30 R. Ty platiti má od leta [15]98 po 2 R.
Více jim náleží na podsedku Matouše Šavary 13 R 7 ½ gr. Na
to přijato leta [15]97 1 R a ostatek platiti má od leta [15]98
po 1 R.
Summa všeho statku 373 R 7 ½ gr.
z toho se snímá za dluhy neboštíka otce jejich 2 R 6 gr. Ty
jsou již zaplatcený.
A ještě doplátceti má za grunt od leta [15]98 po 7 R –
110 R 7 gr 2 ½ den.
Zůstává čistého statku všeho 260 R 24 gr 1 den.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každý díl
po 86 R 28 gr.
f 313b
Marta, mateř těch s[irotků], srazila sobě díl svůj na
gruntě a statku 86 R 28 gr. A tak ona tu více žádné
spravedlnosti nemá.
A obzvláštně mají ti dva s[irotci] Mikoláš a Jan při
Mackovi otčímovi svém dobytka hovězího dvý a ovec čtvero. Ty
jest jim povinen, když by toho potřebovali, vydati.
Více jim náleží spolu s mateří jejich roubanice ze
29 včelami a oulů prázdných též 18.
Ta roubanice jest s těmi včelami prodána Mackovi
Zámečníkovi za 35 R. Z toho jest sobě díl manželky své srazil
11 R 20 gr a ostatek pokládati má od leta [15]98 po 3 R.
Letha [15]98 přijato od Matouše Šavary za grunt 1 R.
Též přijato od Macka Zámečníka za včelín 3 R.
Z položeného závdanku za grunt od Daniele Blanaře přijato
2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato za grunt
od Matouše Šavary 1 R.
Též přijato od Mikuláše Rabáčkova syna 2 R.
Též přijato od Macka Zámečníka za včelín 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato za grunt
od Vaška Šavarových 1 R.
Od Mikuláše Rabáčka za grunt 1 R.
Od Macka Zámečníka za včelín 1 ½ R.
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Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Vaška
Šavary za grunt 15 gr.
Od Martina Rabáčka přijato 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Vaška Šavary za grunt 1 R.
Od Martina Rabáčka za podsedek 2 R.
Od Macka Zámečníka za včelín přijato 1 ½ R.
Z statku n[ebožtíka Vaška Ševce dílu mateřininého
nedobraného přijato 3 R 20 gr.
314a

Ještě po též Martě mateři jejich přijíti jim má z statku
n[ebožtíka] Vaška Ševce od letha 1604 3 R 7 gr 1 den.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srny přijato od Vaška
Šavary za g[runt] 1 R.
Od Martina Rabáčka za grunt přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševcového po Martě mateři nápadu
přijato ost[atní] 3 R 6 gr.
Z dílu Mikulášového dáno od hojení ruky vyvinuté a zlámané
i na šaty 5 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Macka Zámečníka za včelín 3 R.
Ten jest vydaný od učení řemesla Janovi Hoškovému z dílu
Mikulášovýho.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Šimka
Pasíra za g[runt] 1 R.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Od Vaška Šavary přijato za grunt 15 gr.
Přijal je Mikuláš na díl svůj.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry
Jankového za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.
Od Šimka Pasíra za grunt přijato 2 R.
Přijal je Mikuláš na díl svůj.
Od Macka Zámečníka za včelín přijato 2 R 10 gr.
Přijal je Mikuláš na díl svůj.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jíry
Jankového za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.
Od Šimka Pasíra za grunt 1 R.
Přijal jej Mikuláš na díl svůj.
Letha 1613 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Kubového za grunt 1 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jana Kouřila na
místě Šimka Pasíry za grunt přijato 4 R.
Od Macka Zámečníka za včelín přijato 3 R.
Mikulášovi na díl jeho dáno hotových 8 R.
A jakož témuž Mikulášovi 1 kráva za týmž Mackem Zámečníkem
náležející zůstávala, jest témuž Mikulášovi u něho ukázána,
aby ji sobě od něho vzal, na čemž přestal.
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Leta Páně 1615 za purgmistra Jana Baňaře od Martina
Kubového přijato za grunt peněz ročních 1 R.
Od Jana Kouřila za grunt přijato peněz 2 R.
Ty 3 R jsou vydány Mikulášovi na díl jeho.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina
Kubového za grunt peněz přijato za 2 leta 2 R.
Z těch vydáno Mikulášovi na díl jeho 1 R a Janovi 1 R.
Téhož leta od Macka Zámečníka přijato za včely peněz 4 R
15 gr.
Ty jsou vydány Mikulášovi na díl jeho.

Též přijal Mikuláš na díl svůj od Macka 2 ovce.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina
Kubového za grunt 1 R.
Od Kateřiny, vdovy po n[ebožtíku] knězi Danielovi zůstalé,
na místě Jana Kouřila za gr[runt] 2 R.
Jan sirotek umřel a spravedlnost po něm zůstalá připadla na
Mikuláše Trkvu, bratra jeho.
Letha 1624 za purgkmistra Jana Baňaře dáno jest Mikulášovi
z důchodův JM Páně na vyšlou spravedlnost 2 m[ěřice] rži za
4 R.
Více z důchodův JM Páně na touž vyšlou spravedlnost dáno
jest témuž Mikulášovi sirotku 5 v[ěder] vína za 22 R 15 gr.
Item dáno jemu z důchodův JM Páně 2 m[ěřice] rži za 3 R.
Více letha 1623 dne 9. Februarii přijato jest z důchodův JM
Páně na vyšlou spravedlnost 7 R 20 gr.
Kteréž sou vydané Mikulášovi a dáno jemu za ně 3 m[ěřice]
pšenice a 3 m[ěřice] rži.
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149 S[irotci] n[ebožtíka] Tomáše Srnového
Jest jich štvero: Kateřina, Zuzanna, Jíra, Mikoláš a
Kateřina matka jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Kuchyňka 9 R.
Ty sou peníze poslední.
A mimo to ještě těm s[irotkům] náleží spolu z mateří jejich
na vinohradě v Dolní hoře, kterejž Jan Kuchyňka otčím jejich
koupil 50 R.

Z toho se předně z těch 50 R zaplatiti má nápadníkům Jana
Srny 6 R 5 gr 2 den.
Summa toho statku čistého mimo těch 6 R 5 gr 2 den
52 R 4 gr 5 den.
Letha 1598 přijato za vinohrad od Jana Kuchyňky 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Kuchyňky za vinohrad 3 R.
A mimo to týž Jan Kuchyňka dílu sobě po manželce své
Kateřině na tom vinohradě srazil 10 R. Ty se jemu za položené
jich vypisují.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Kuchyňky za vinohrad 1 R.
NB. Náleží těmto sirotkom z statku n[ebožtíka] Jana Srny
nápadu po Anně Srnovej, tetě její, což jim přišlo 4 R 24 gr.
Ty mají jim z toho statku docházeti.
Na to přijato hotových 1 R 14 gr 1 ½ den.
Ty sou dány na chování sirotkuov malých.
f 316b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato z statku
n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně 1 R 10 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato
z statku n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně 1 R 10 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato z statku
n[ebožtíka] Jana Srny nápadu po Anně 1 R 10 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky od Jana Kuchyňky za
vinohrad přijato 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Kuchyňky za
vinoh[rad] přijato2 R.
Ty jsou dány Kateřině na díl její.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Kuchyňky za
vinohrad přijato 3 R.
Z toho dáno Kateřině do Blatničky 1 R a na s[irotky]
zanecháno 2 R.
Ty 2 R obrácené k ruce JM Páně po Jírovi a Mikulášovi
sirotcích zběhlých a své vůle užívajících.
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Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od Jana
Kuchyňky za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Kateřině do Blatnice 1 R a k ruce JM Páně po
sirotcích zběhlých obrácen 1 R.
A jakož zůstávalo za JM Pánem těmto sirotkům vyšlé
spravedlnosti 13 R, ta jest sražena po Jírovi a Mikulášovi
sirotcích zběhlých.
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150 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Kopřivy

f 317a

Jest jich trý: Martin, Kateřina a Jan, Zuzanna mateř jejich
čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě a achteli
vinohradu, kterejž otčím těch s[irotků] ukoupil 50 R. Na to
jest položeno od otčíma jejich za týž statek 2 R. Ty jest
matka na díl svůj přijala.

A dílu sobě na gruntě Pavel Mlynář manžel Zuzanin porazil
11 R 22 ½ gr.
Příjem a vydání:
Letha 1603 a 1604 přijato od Ondry Tesaře za g[runt] dvoje
peníze po 1 R – 2 R.
Ty sou dány Martinovi na učení řemesla.
Zuzanna mateř zemřela a díl její připadl na Martina,
Kateřinu a Jana dítky její, totiž 11 R 22 ½ gr.
Vinohrad v Dolní hoře prodán Vaškovi Hobžovi za summu 30 R
bez závdanku, platiti má od letha 1608 podle ourody po 2 R.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Vaška
Hobže za vinohrad lonských peněz 1 R.
Z toho dáno na díl Kateřinin 10 gr.
Kateřinin muž prodal na tomto vinohradě díl manželky své
Vaškovi Hobžovi sunmmy 9 R 20 gr za 7 čtvrtí žita.
A tak ta Kateřina na tom vinohradě nic více nemá.
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151 S[irotci] n[ebožtíka] Víta Zháňala

f 319a

Jest k tomu kromě Václava a Mikuláše, kteříž svou
spravedlnost prodali, a Martina a Jíry ženatých, jeden sirotek
jménem Pavel.
Vyhledalo se tomu Pavlovi samému spravedlnosti na gruntě
104 v Městečku, na kderémž Martin Rabáček jest 29 R 12 gr. Ty
jemu jíti mají od leta [15]97 po 2 R.

Letha [15]97 a [15]98 přijato z gruntu Martina Rabáčka
peněz ročních 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu
Martina Rabáčka 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Rabáčka z jeho gruntu 2 R.
K ruce J.M. Páně vyzdviženo po Pavlovi s[irotku] zběhlým
6 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato z gruntu
Martina Rabáčka 1 R 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce panské po si[rotku] zběhlým.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Rabáčka za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Pavlovi 1 R.
A k ruce panské po Pavlovi zběhlém přijato 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato z grunthu
Martina Rabáčka 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato z gruntu
Martina Rabáčka 2 R.
Pavlovi dáno z dílu jeho ty 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše Rabáčkova za g[runt] 1 R.
Ten 1 R přijal Pavel na díl svůj.
K ruce J.M. Páně po Pavlovi sirotku zběhlým přijato 2 R.
f 319b
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od
Mikuláše Rabáčka za grunt 3 R.
Ty přijal Pavel na díl svůj.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Rabáčka za grunt 2 R.
Přijal je Pavel na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Rabáčka za g[runt] 1 R.
Přijal je Pavel.
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Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše
Rabáčka přijato za grunt 1 R.
Ten jest vydán Pavlovi na díl jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Rabáčka
přijato za gr[unt] 1 R.
Z toho vydáno Pavlovi Víta Zháňalového 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Rabáčka za gr[runt] 1 R.

Ten 1 R jest vydán Pavlovi.
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152 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Třískala

f 321a

K tomu statku jsou sirotci čtyři, totiž Kuna, Dorota,
Martin, Šimek a Zuzanna mateř jejich pátá.
Našlo se jim spravedlnosti náležité na gruntě 125
v Městečku, kterýž drží Jan Rabas, summy 25 R. Ty jim jíti
mají od letha 1598 po 1 R.
Rukojmě při gruntě jsou zapsáni.

O jiné spravedlnosti aby kde býti měla, věděti se nemůže.
Příjem a vydání:
Letha 1598 přijato závdanku za grunt od Jana Rabase 2 R.
Ty sou vydány za platy Jeho [Mil]osti Páně a na jiné dluhy,
kteréž se našly.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Rabasa za grunt 1 R.
Též přijato z statku neboštíka Jana Martinového podli
odvodu po s[irotku] zběhlým 1 R.
Zůstává se ještě toho odvodu vyplniti od leta 1600 po 1 R –
18 R.
Letha 1600 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Rabasa za grunt 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Rabasa za g[runt] 15 gr.
Tento statek jest prve napsán na listu 139 napřed.
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153 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Hafrového

f 322a

Jest k romu sirotků čtvero: Jan, Manda, Václav, Mikuláš a
Zuzana mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 114 Jíry Petrášového na Závodí náleží jim od
letha [15]98 11 R. Ty jim jíti mají od letha [15]99 po 1 R.

Na vinohradě v Ležhoře, který drží Bartoš Soukopů
z Kuželového, náleží 16 R. Ty jim půjdou, když jiní což na něm
mají svou spravedlnost vyzdvihnou, po 2 R, jakž zápis
v rejstřích horenských v listu 173 ukazuje.
Summa toho statku učiní 27 R.
O více spravedlnosti aby jim kde náležeti měla, věděti se
nemůže.
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154 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Hložka

f 324a

Jest jich k tomu trý: Zuozana, Kateřina, Dorota a Lida
mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 93 v Městečku zaplatceného 72 R. Ty jim jíti mají
od letha [15]99 po 1 R.

A když jiní nápadníci spravedlnost svou z toho gruntu
vyzdvihnou, půjdou jim po 4 R.
Dluhů se žádných nenašlo.
Dělíce tu summu na 4 díly, dostane se každému na díl jeho
po 18 R.
Jíra Mikla Havranových po Lidě manželce své dílu jejího
sobě na gruntě ut s[upr]a srazil 18 R.
Zuostává mimo poražení dílu svého doplátceti samým sirotkům
z gruntu 54 R, a to těmto takto:
Zuzaně 18 R.
Dorotě 18 R.
Kateřině 18 R.
Více mimo ten díl otcovský náleží těm 3 sir[otkům] z gruntu
vejš psaného, což jim Anka Barvínková tetka jejich poručila
6 R, z nich přijde každé[mu] po 2 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka našlo se těmto
sirot[kům] na vinohradě Jana Smilovýho v Ležhoře, že jim
náleží od leta [15]99 25 R, platiti se má od téhož leta podli
ourody po 3 R.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému po 6 R 7 ½ gr.
Téhož leta a za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Jana
Smilového za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Smilového za vin[ohrad] 1 R.
f 324b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka dáno Jírovi Mikle
Havranových, což na díl ženy jeho z vinohradu v Ležhoře Jana
Smilových [náleželo] 2 R a ostatek sobě na gruntě svém srazil
4 R 7 ½ gr.
A tak díl své ženy zouplna vyzdvihl.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry
Havranového za g[runt] 1 R.
Od Jana Smilového za vinohrad přijato 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jíry
Havranova za grunt 1 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Lazar
Žid Pinkus na místě Jíry Havranova za vinohrad 2 R.
Ty přijal Jan Babirád na díl Zuzany ženy své.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Jíra
Bednář na místě Lazara Žida za vinohrad v Dolní hoře 2 R. Ty
přijal Jan Babirád na díl Zuzany ženy své.
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Dorotha a Kateřina zemřely a dílů svých po sobě zanechaly
každý po 18 R, činí 36 R. Ta spravedlnost připadla na Zuzannu,
sestru jejich vlastní.
Janovi Babirádovi na díl Zuzanny manželky jeho a na ten
nápad ut s[upr]a odvedeno, aby sobě vyzdvihoval na vinohradě
Alžběty, manželky B[ratra] Jana Ejvana v Dolní ho[ře] 46 R.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato z gruntu
Jana Tomášového 1 R 15 gr.
Ty jsou dány Zuzaně na díl její.
Z důchodů panských přijato vyšlé spravedlnosti, kteráž
zuostávala na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem 3 R 15 gr.
Ty přijala Zuzanna na díl svuoj.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z grunthu
Jana Tomášového 1 R.
Přijala jej Zuzanna na díl svůj.
NB. Což se do statku tohoto z vinohradu v Ležhoře od Jana
Smilového ještě vyplniti mělo, to všecko jest Janovi
Babirádovi na témž vinohradě ukázáno, aby sobě to po letech
vyzdvihoval.
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f 326a
155 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pejhového
Jest jich k tomu čtvero: Lida, Kača, Jíra, Jan a Dorota
mateř jejich pátá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 12 Jana Hlavy zaplatceného 30 R.

Vinohrad v Starej hoře zaplatcenej za 40 R.
Summa toho statku učiní 70 R.
Dluhův žádnejch není.
Tu summu dělíc na 5 dílů, dostane se každému na díl jeho po
14 R.
Dorota mateř sobě na gruntě a vinohradě dílu svého srazila
14 R.
Zuostává doplátceti sirotkům svým 56 R. Ty platiti má od
leta [15]99 po 6 R.
Příjem a vydání:
Leta [15]99 závdanku přijato od Jana Hlavy z gruntu 4 R.
Z toho dáno písaři od vložení statku do rejster 18 gr.
To se má ze všech dílů poraziti.
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f 328a
156 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Benedíkového
Jest k tomu sirotků trý: Dorota, Kateřina, Martin a Anna
mateř jejich čtvrtá.

Našlo se jim spravedlnosti na gruntě 74 Martina Lukšového,
otčíma těch sirotků, a na vinohradě v Klučové hoře, kderej
j[es]t z gruntu prodaný, summy 350 R.
To dělíc na čtyri díly, dostane se každému na díl jeho po
87 R 15 gr.
Martin Lukšů na místě Anny manželky své dílu svého sobě na
gruntě a vinohradě srazil 87 R 15 gr.
A tak mimo poražení dílu manželky své zuostává sirotkům
svým doplátceti 262 R 15 gr, platcením od leta [15]99 po 10 R.
Z tej summy náleží sirotkům jednomu každému na díl jeho
toto:
Dorotě 87 R 15 gr.
Kateřině 87 R 15 gr.
A Martinovi 87 R 15 gr.
Summa toho, což se těm sirotkům na díly jejich
vyplniti má, učiní 262 R 15 gr.
A tak se summa sirotčí zouplna nachází.
Příjem a vydání:
Leta [15]98 přijato závdanku od Martina Lukšového za statek
20 R.
Z toho dáno písaři od rozdílu a vložení statku do rejster
2 R 15 gr.
To se má ze všech dílů poraziti.
f 328b
Dorotě na díl její dáno 8 R 22 ½ gr.
Martinovi též dáno 8 R 22 ½ gr.
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f 331a
157 S[irotci] n[ebožtíka] Matouše Kolacije

K tomu statku j[es]t trý sirotků: Pavel, Martin, Barbora,
kromě Jana a mateře jejich, kteří sou podli kšaftu vinohrady
vyděděny.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Grunt s rolí za summu 150 R.
Na gruntě 5 Václava Tučka na Závodí zaplatceného 9 R 15 gr.
Na vinohradě Macka Moškorových v hoře Slavkov[ské] 26 R.
Hříbě jedno a svinský dobytek za 3 R 15 gr.
Obilí 18 měřic rži po 15 gr za 9 R.
Peněz hotových 9 R.
Summa toho statku 207 R.
To dělíc na 3 díly,, dostane se každému na díl jeho po
69 R.
A mimo ten rozdíl zuostává obilí nemlátceného několiko kop,
to když se vymlátí a zprodá, což na ty 3 svrchu psané sirotky
přijde, k tomuto statku se přiložiti má.
Ta summa sirotčí nachází se na těchto níže psanejch věcech:
Na gruntě Jana, bratra těch sirotků, kterejž j[es]t za
živnosti otce svého z statku jeho vydělen 150 R.
Též za svině a hříbě dlužen 3 R 15 gr. Ty má položiti při
posudku příštím leta [15]98.
Na gruntě Václava [Tučka] 9 R 15 gr, platcením od leta
[15]98 po 2 R.
Na vinohradě Macka Moškorových 26 R, platcením od leta
[15]99 po 2 R.
f 331b
Dluhu na Zuozaně, mateři těch sirotků, za obilí 9 R,
platcením od leta [15]98 po 2 R.
Též ona peněz hotových jí půjčených dlužna 6 R 15 gr. Ty
položiti má při posudku příštím leta [15]99.
Příjem a vydání:
Leta [15]98 přijato závdanku od Jana za grunt 4 R.
Od Václava Tučka za grunt na Závodí 2 R.
Peněz hotových přijato 2 R 15 gr.
Ty sou vydány Pavlovi a Barboře na díly jejich na šaty.
Písaři od vložení statku do rejster dáno 2 R.
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158 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Ličky

f 333a

K tomu statku jsou dva sirotci: Martin a Jíra, Manda matka
jejich díl svůj sobě na gruntě porazila.
Náleží těm sirotkom spravedlnosti jim náležité na gruntě 29
na Závodí Mandy mateře jejich summy 46 R 20 gr.
Přijde každému na díl jeho po 23 R 10 gr.
Ty peníze jim jíti mají od leta 1600 po 2 R.
Rukojmě za to při gruntě zapsáni jsou.
Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Mahdy
vdovy za g[runt] 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Martina Havrano[va] 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Martina Havranova za g[runt] 1 R.
Jíra sirotek zemřel a díl jeho na Martina bratra jeho
připadl, kteréhož přišlo 23 R 20 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Tomáše
Paškového za g[runt] 2 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Tomáše
Paškového za g[runt] 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Tomáše
Paškového za grunt 2 R.
Ty přijala Manda mateř na nápad po dítkách svých.
NB. Martin zemřel a poněvadž se žádných přátel krevních po
meči nenašlo, ta všecka spravedlnost připadla na Mandu mateř
jeho.
f 333b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Tomáše
Paškového za g[runt] 2 R.
Přijal je muž Mandin na díl její.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky Tomáš Paška zkoupil na
svém gruntě od manžela Mandiného Daniele Baťového 15 R 20 gr
za hotové 3 R 7 ½ g.
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f 335a
159 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Halíka

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a
zinventován jest tento statek, ku kterémuž sou sirotci dva:
Jan a Zuzanna a Markéta macocha jejich třetí.
Našlo se jim spravedlnosti náležitej na níže psaných věcech
zejména toto:
Na gruntě 101 v Městečku Mikuláše Škrobenýho 93 R.
Na gruntě Markyty Janošky, který ukoupila 47 R.
Kůň prodán a dobytka kravského pět kusů a ovec deset po
rozdílných penězích za 29 R 15 gr.
Roubanice dolní nevyklučená za 7 R.
Kotel sanitrnický prodán za 6 R.
Vína 2 bečky prodáno po 28 R za 56 R.
Žita tři měřice prodáno po 1 R 10 gr za 4 R.
Na vinohradě Jana Miklova 50 R.
Na statku n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu po babce těch
sirotků přijíti má 10 R.
Za drobné svršky domovní utrženo 2 R 7 ½ gr.
Peněz hotových našlo se 225 R 6 gr.
Summa všeho statku učiní 529 R 28 ½ gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Na s[irotky] n[ebožtíka] Vaška Ševce za grunt 7 R, dáno.
Dluhu za obecní oves 20 gr.
Rektorovi od učení pacholete 1 R 15 gr.
Pohunkovi služby dáno 1 R.
Dluhů rozličných po drobnu splaceno 24 R 10 gr 2 den.
Summa dluhů všech učiní 34 R 15 gr 2 den.
f 335b
A tak po zaplacení dluhův napřed psaných zůstává čistého
statku k rozdělení 495 R 13 gr 1 ½ den.
To dělíc na tři díly, dpstane se každému na díl jeho po
165 R 4 gr 2 ½ den.
Toto jeden každý na díl svůj přijímá:
Markyta macocha podli kšaftu n[ebožtíka] Jíry Halíka muže
svého vydáno peněz hotových 67 R 27 gr 4 den.
Též přijala pět věder vína za 14 R.
Kotel a almariji vzala za 2 R 7 ½ gr.
Summa toho, což ona na díl svůj přijala,
učiní 86 R 5 gr ½ den.
Zůstává se jí k doplnění dílu jejího dodati ještě 78 R
29 gr 2 den.
Janovi přijde dílu jeho 165 R 4 gr 2 ½ den.
Zuzanně tolikýž 165 R 4 gr 2 ½ den.
Summa všeho, což se těm dvěma sirotkom
a macoše jejich na díly dodati, učiní 409 R 8 gr.
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Ta summa nachází se na těchto věcech:

Na gruntě 101 v Městečku Mikuláše Škrobeného 93 R, placení
od letha 1600 po 4 R.
Na gruntě Markyty Janošky 47 R, placení od leta 1600 po
7 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Jana Miklova 50 R, placení od
letha 1600 po 2 R.
f 336a
Jan Oulehla dlužen za krávu 3 R, placení od leta 1600 po
1 R. Rukoj[mě] Pavel Pastýř a Jíra Skalička S.R.S.N.
Tobiáš Oulehla dlužen za krávu 3 R, placení od leta 1600 po
1 R. Rukoj[mě] Jan Kubíčků, Jan Hafrů S.R.S.N.
Jíra Močihuba za tele roční dlužen 1 R 15 gr, položiti má o
posudku leta 1600. Rukoj[mě] za to Jan Karas.
Markyta Janoška dlužna za krávy a ovce 18 R, platiti má od
letha 1600 po 4 R.
Mikuláš Žilka dlužen za kotel sanitrnický 6 R, placením od
leta 1600 po 1 R. Rukojmě Adam Bošácký, Tobiáš Oulehlů, Václav
Slovák S.R.S.N.
Peněz hotových mimo zaplacení dluhuo i za svršky utržené a
do truhlice vloženo summy 223 R 5 gr 1 ½ den.
Summa toho ut s[upr]a.
A mimo díly sirotčí náleží samým dvěma sirotkom podli
kšaftu otce jejich vinohrad v Klučové hoře na Lipovsku, kterýž
jest puštěn k užívání Markytě Janošce na ten spůsob, aby ty
sirotky do zrostu jejich při sobě chovala, je opatrovala, jim
křivdy nečinila a Jana sirotka do školy dala, od něho svými
penězi platila.
Rukojmě za ni Vašek Švec, Macek Zámečník, Jan Tomášů,
Tobiáš Radějovský slíbili R.S.N.
Též těm samým oběma sirotkom náleží 20 měřic ovsa a 6 měřic
ječmene, nebo macocha jejich díl svůj na obilí přijala a jest
prodané za 16 R 20 gr.
Více jim náleží žita nemláceného několiko kop. Má se
vymlátiti a co ho bude, prodati a potom při posudku ouřad za
ně peníze do truhlice odvésti mají. Namlátilo se 16 m[ěřic],
prodáno každá měřice po 1 ½ R, utrženo 24 R.
f 336b
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Janošky závdanku za grunt 20 R.
Též od ní přijato za koně jí prodaného 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu po babce přijato
10 R.
Od Janošky za roubanici přijato 7 R.
Z toho dáno za grunt peněz ročních 7 R.
Dluhův rozdílně zaplaceno 8 R 5 gr.
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Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Škrobenýho za grunt 2 R.
Od Markyty Janošky přijato za g[runt] 7 R.
Též od ní přijato za krávy 4 R.
Markytě dáno na díl její hotových peněz 15 R.
Elišce Halíkové dáno za outraty při pohřbu n[ebožtíka]
Matina Halíkového 4 R.
Ty peníze mají se ze všech dílů při vydávání peněz na díly
porážeti.
Též pacholku za službu dáno 1 R.
Více náleží těmto sirotkom samým v statku n[ebožtíka] Vaška
Ševce dílu mateřiného, což jí nápadu po bratřích jejích přišlo
12 R 5 gr 2 den.
Na to přijato hotových peněz do truhlice 1 R 3 gr.
NB. Skoupeno těmto sirotkom k dobrému jejich od Martina
Pavla Jakšového, což je[mu] v statku n[ebožtíka] Vaška Ševce
po Mandě macoše jeho náleželo summy 24 R, dáno jemu za ně
peněz hotových 13 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Janošky za dobytek ost[atní] 14 R.
A tak zaplatila.
Od Martina Ševčíkového za 2 měř[ice] žita 3 R.
Od Jana Oulehlova za 1 měř[ici] žita 1 R 15 gr.
Izákovi Polákovi dluhu dáno, kterýž se po rozdílu statku
našel 1 R 6 gr. Má se z dílů sirotčích porážeti.
Od Jana Oulehlova za krávu přijato 1 R.
Od Vaška Havranového za 1 m[ěřici] žita 1 ½ R.
f 337a
Od Jíry Močihuby přijato za krávu 1 R.
Od Tobiáše Oulehlova za krávu 1 R.
Od Martina Kštice za obilí přijato 22 ½ gr.
Od Mikuláše Žilky za kotel přijato 1 R.
Z díly Markyty macochy a z dílů sirotčích zaplaceno dluhu
Šimonovi Mozolovi, který se po rozdílu našel, dáno 2 R.
Od Jana Měsíčka za obilí přijato 1 R.
Od Mikuláše Žilky za obilí 22 ½ gr.
Markytě macoše dáno na díl její 6 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu mateřiného přijato
2 R.
Letha 1601 a 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato
od Mikuláše Škrobeného za g[runt] dvoje peníze 4 R.
Vinohrad napřed psaný v Klučové hoře na Lipovsku, který
Janoška užívala a dělala, prodán jest Tomášovi Pěkníkovi do
Lipova za summu 120 R. Závdanku dáti má 10 R a platiti uroď se
neb neuroď po 5 R až do vyplnění tej summy. Odevzdán za volný
a svobodný.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu po Zuzaně babce
jejich přijato 1 R 2 ½ gr.
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Markytě, macoše těchto sirotků, dodáno ostatek dílu jejího,
což jí zuostávalo se dodati 56 R 28 gr.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidlákového z poručení
Její [Mil]osti Paní půjčeno Janovi Matouškovýmu z Velké Vrbky
ku potřebě jeho hotových peněz 10 R. Ty peníze oplatiti má o
posudku nejprve příštím. A místo rukojemství podstavil v té
summě vinohrady v Slavkovské hoře na Lipovsku.
Též půjčeno z poručení Její [Mil]osti Paní Pavlovi
Pavelkovi ku potřebě jeho 6 R. Ty má oplatiti o posudku
nejprve příštím beze všech odporů.
Janovi dáno z dílu jeho na šaty, které k sobě přijal Pavel
Pavelků a má jemu šaty zjednati 6 R.
f 337b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Mikuláše Škrobeného za g[runt] 4 R.
NB. Více těmto sirotkom náleží spravedlnosti po Kateřině
n[ebožtíka] Jonáše Zámečníka, mateři jejich, na gruntě 130
Jíry Holinky summy 10 R.
To dělíc na 2 díly, půjde na každého s[irotka] po 5 R, jíti
jim mají od letha 1603 po 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry
Holinky za podsedek 1 R.
Od Jana Oulehlova přijato ost[atek] za krávu 2 R.
Od Jana Měsíčka za obilí 1 R.
Od Jana Miklového za obilí 1 R.
Od Thobiáše Oulehle za obilí 1 R 15 gr.
Od Martina Kštice za obilí 1 R.
Od Jana Kšticového za obilí 15 gr.
Od Vaška Ševce za obilí 1 R 15 gr.
Od Mikuláše Žíly za obilí 22 ½ gr.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu po Zuzaně, babce
těch sirotků, přijato půl dílu 1 R 25 gr.
Od Jana Matouškového přijato na půjčku 6 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Mikuláše Škrobeného za g[runt] 4 R.
Od Jana Matouškového na půjčku ost[atní] 4 R.
Od Jíry Holinky přijato za grunt 1 R.
Od Jana Miklového za vinohrad 2 R.
Od Jana Měsíčka za obilí přijato ost[atní] 1 R.
Od Jana Miklového za obilí ost[atní] 1 R.
Od Jíry Močihuby přijato za obilí 1 R.
Od Tomáše Pěkníka závd[anku] za vinohrad v Klučové hoře
přijato 10 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce nápadu po Zuzaně babce
přijato ost[atní] půl dílu 1 R 18 gr.
Letha 1605 za purg[mistra] Martina Šidláka půjčeno těchto
sirotků peněz hotových z truhlice sirotčí obci velické summy
91 R 22 ½ gr. Ty mají zase do truhlice sirotčí oplatiti,
placením od letha ut s[upr]a po 15 R.
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Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a z poručení J.M.
pánů poručníků půjčeno těchto sir[otků] peněz hotových na
zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří 1605, totiž 79 R.
Takové peníze mají oplaceny bejti z důchodův, když jich
potřebovati budou.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jana
Staňkova z Souchova za vinohrad na místě Jana Miklového
položených 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše Santala za g[runt] 15 gr.
Od Mikuláše Škrobenýho za g[runt] přijato 1 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od
Mikuláše Santala za grunt 1 R.
Od Mikuláše Škrobenýho za g[runt] přijato 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Škrobenýho za g[runt] 2R.
Dluhův nejistých za obilí prodané a jiné věci zuostávalo
jmenovitě 6 R 22 ½ gr. I poněvadž ti dlužníci dávno zemřeli a
statku žádného po nich nezuostalo, nevědělo se, odkud takové
dluhy zaplatiti, protož takové peníze sirotci škodují.
Od Mikuláše Santala za g[runt] přijato 15 gr.
Janovi dáno od učení řemesla 2 R 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Škrobeného za g[runt] čtverých peněz 6 R.
Od Mikuláše Santala 4 peníze přijato 3 R 15 gr.
Od Mikuláše Košťála za jednu polovici vinohradu v Dolní
hoře přijato 1 R.
Od Jana Staňkova z Souchova za druhou polovici téhož
vinoh[radu] 1 R 15 gr.
Janovi na díl jeho dáno 6 R.
Ten vinohrad v Klučové hoře na Lipovsku puštěn Janovi, aby
jej prodal, kterýž zač prodá, polovici z těch peněz na Zuzannu
sestru svou sem do statku tohoto odvésti má.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Santala
za grunt přijato 1 R.
Od Mikuláše Košťála za vinoh[rad] v Dolní hoře 15 gr.
Od Mikuláše Škrobenýho za g[runt] přijato 3 R.
Těch 4 R 15 gr jsou vydány Janovi na díl jeho.
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Ten vinohrad na Lipovsku v Kučové hoře Jan, sirotek svrchu
psaný, prodal za hotových 20 R.
Od obce měst[ečka] Veliké přijato na dluh půjčený jim letha
1605, totiž 16 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše
Škrobeného za grunt peněz ročních 3 R.
Od purgkmistra a starších na dluh povinný přijato 15 R.
Ty přijal Jan na díl svůj, totiž těch 15 R.
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Téhož leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od
Mikuláše Santala za 2 leta 2 R.
Ty přijal na díl svůj Jan ut s[upr]a.
Více od purgkmistra a starších na dluh povinný 4 R.
Ty přijal Jan ut s[upr]a.
Od Mikuláše Košťála za vinohrad jednu pol[ovici] 2 R.
Ty přijal týž Jan.
Od Jana Šenovského za druhou polovici téhož vino[hradu]
2 R.
Ty sou vzaté k ruce JM Páně.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Škrobenýho za gr[unt] 3 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Od Mikuláše Santala za gr[unt], kterýž Jan přijal 1 R.
Od Mikuláše Košťála za 1 polovici vinohradu 1 R.
Ten 1 R přijat jest k ruce JM Páně.
Od purgkmistra a starších na dluh povinný přijato 8 R.
Těch 8 R vydáno Janovi na díl jeho.
A jakož jest těchto sirotků peněz vyšlých na dluhu za Jeho
Mi[l]ost Pánem zůstávalo 158 R 29 gr 3 den, ty sou poraženy
z téhož dluhu po Zuzanně zběhlé.
Letha 1626 od purgkmistra a starších na dluh povinný
přijato 6 R.
Ty přijal Jan n[ebožtíka] Martina Halíkového.
Letha 1628 od purgmistra a starších na dluh povinný přijato
10 R a letha 1629 4 R a letha 1630 6 R, činí toho 20 R.
Ty přijal Jan neb[ožtíka] Martina Halíkového.
Letha 1632 za purgmistra Vácslava Pivky týž purgmistr a
starší od obce na dluh povinný položili 3 R.
Ten přijal Jan neb[ožtíka] Martina Halíkového.
f 339a
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového týž purgkmistr
a starší od obce městečka Velikej na dluh povinný, totiž za
dvě letha položeno jest a ty přijal Jan n[ebožtíka] Martina
Halíkového do Velikej Vrbky 8 R.
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr od
obce městečka Velikej položili na dluh peněz za rok 1640 a za
rok 1641, totiž 6 R.
Ty přijal Jan n[ebožtíka] Martina Halíkového do Hrubé
Vrbky.
Letha 1645 a 1646 od Mikuláše Planéřového, purgkmistra toho
času, položených peněz od obce velické na sirotky Jana Halíka
za dvě letha pořad zběhlý 6 zlm.
A tak již Jan Halíkh souplna zaplacen a za obcí více nic
nemá. Stalo se u přítomnosti pana Valentina Schreyera
ouředníka a purgkmistra Martina Drahotouský[ho] dne
20. Februarii 1652.
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160 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Šubele
Letha 1599 za purmistra Martina Ševčíka zepsán a
zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotků pět:
Jura, Mikuláš, Pavel, Matěj, Jan a Anka mateř jejich šestá.
Našlo se jim spravedlnosti jejich toto:
Item na gruntě 52 v Městečku, kterýž jest prodán Ance,
mateři těch s[irotků], summy 210 R.
Item na vinohradě v Dolní hoře 70 R.
Summa všeho statku učiní 280 R.
Z toho se dluhů toto zaplatiti má:
Item na termíny do peněz sirotčích 23 R 7 gr 4 den,
placením od leta [15]99 po 8 R.
Item nápadníkům n[ebožtíka] Kašpara Šubele 120 R.
Summa všeho dluhu učiní 143 R 7 gr 4 den.
Zůstává čistýho statku mimo zplacení dluhů 136 R 22 gr
3 den.
To dělíc na 6 dílů, přijde na každého díl jeho po 22 R
23 gr 5 den.
Jan Moňka, manžel vejš psané Anky, grunt se vším
hospodářstvím, což k němu přináleží, i z vinohradem v Dolní
hoře koupil za summu vejš psanou 280 R.
f 340b
Z toho sobě srazil dílu manželky své 22 R 23 gr 5 den a tak
zůstává mimo poražení dílu manželky své dopláceti 257 R 6 gr
2 den.
Místo závdanku položiti má ročních peněz na termíny 8 R,
ostatek platiti od leta 1600 po 8 R. A když se termíny
zaplatí, platiti má po 6 R.
Jírovi
Mikulášovi
přijde každému na díl jeho
Pavlovi
po 22 R 23 gr 5 den.
Matějovi
Janovi
Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Moňkového za g[runt] 6 R.
Též on položil za rok 1599 za grunt 8 R.
Těch 14 R dány sou na termíny do peněz sirotčích míšených.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry
Moňkového za vinohrad v Dolní hoře 3 R.
Jsou vydány na termíny.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry
Moňkového za Dolní horu 10 R.
Z toho dáno ostatek na termíny 6 R 7 gr 4 den.
A tak termíny doplaceny.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Janovi na díl jeho
dáno 3 R 23 gr 3 den.
272
f 341a

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Moňkového
přijato za vinohrad v Dolní hoře 3 R.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho, totiž Jírovi.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Moňkového
přijato za vinohrad v Dolní hoře 6 R.
Ty sou vydané Jírovi na díl jeho.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od Jíry
Moňkového za vinohrad 3 R.
Ty sou vydané Jírovi.
Letha Páně 1626 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jíry
Moňkového za vinohrad v Dolní hoře 4 R.
Ty jsou vydány Aleně, Jíry Šoubele (v jeho zajetí od
nepřátel) manželce.
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161 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Fňukala
Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a
zinventován jest tento statek, ku kterémuž jest sirotků šest,
jmenovitě Matěj, Mikuláš, Jan, Jíra, Kateřina, Martin a Babuše
mateř jejich sedmá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech jmenovitě
toto:
Na gruntě 60 na Závodí Václava Michálkova zaplaceného 44 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Vaňka Vsetínského zaplaceného
40 R 1 ½ gr.
Summa všeho statku učiní 84 R 1 ½ gr.
Z toho dluhů rozličných lidem zaplaceno 3 R 1 gr 4 ½ den.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 80 R 29 gr
6 den.
To dělíc na 7 dílů, dostane se každému na díl jeho po 11 R
17 gr 5 ½ den.
Příjem a vydání:
Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka závdanku za
vinohrad a peněz ročních 7 R.
Z toho zaplaceno dluhu ut s[upr]a 3 R 1 gr 4 ½ den.
Babuši mateři na díl její dáno 3 R 28 gr 2 ½ den.
Letha 1600 za purgmistra Martina Jakšového přijato od
Václava Michálkova za g[runt] 20 gr.
Ty jsou vydány Martinovi na šaty.
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Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Václava Michálka za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Václava
Michálkova za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Václava Michálkova za grunt 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Václava
Michálkova za g[runt] 2 R.
Od Vaňka Vsetínského za vinohrad 1 R.
Mikuláš a Kateřina zemřeli a každý dílu svého po sobě
zanechali po 11 R 17 gr 3 ½ den. Babuše mateř jejich též
umřela a dílu nedobraného odemřela 7 R 19 gr 3 den, učiní toho
všeho 30 R 25 gr.
Ta všeckna spravedlnost připadla na Matěje, Jana, Martina a
Jíru bratry jejich, přijde na každého po 7 R 21 gr 1 ½ den.
Z důchodův J.M. Páně přijato na dluh panský 4 R.
Ty jsou vydány Matějovi na díl jeho.
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162 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Zvedinosa
Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a
zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotků dvý,
totiž Kateřina a Zuzanna.
Našlo se jim spravdlnosti na níže psaných věcech zejména
toto:
Na gruntě 11 na Závodí Jana Zvedinosového, strejce jejich,
zaplaceného 30 R, placením od letha [15]99 po 2 R.
Na vinohradě Martina Petlejcha v Dolní hoře zaplaceného
zuostává 41 R, placením od leta [15]99 po 3 R.
Summa všeho statku učiní 71 R.
Z tej summy tito dluhové zaplatiti se mají:
Abrahamovi Židu Mejtnému 2 R, zaplaceno.
Matějovi Hájkovi půjčených 1 R, zaplaceno.
Bratru Petrovi dluhu 11 gr.
Martinovi Halíkovi 10 gr.
Ance dceři Zvedinosové na šaty dáti se má ze všeho statku
3 R, zaplaceno.
Summa všech dluhův 6 R 21 gr.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův na rozdíly
64 R 9 gr.
To dělíc na 2 díly, přijde každému na díl jeho po 32 R
4 ½ gr.
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Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana
Zvedinosova za grunt 2 R.
Od Jana Petlejcha za vinohrad 3 R.
Z toho zaplaceno Martinovi Hájkovi dluhu 1 R.
Abrahamovi Židu Mejtnému dluhu 2 R.
Od spravování a vložení statku dáno 18 gr.
Zuzanně na díl její na vychování dáno 1 R 12 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Zvedinosa za g[runt] 2 R.
Od Martina Petlejcha přijato za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Bratru Petrovi za dluh 15 gr.
Z dílu sirotčího Zuzanniného dáno Martinovi Hajanovi, co ji
v nemoci opatroval a na pohřeb 1 R 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Jana Zvedinosa za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana
Zvedinosa za grunt 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Zvedinosa za g[runt] 2 R.
Od Jíry Holinky na místě Jana Petlejcha za vinohrad přijato
1 R.
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Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana
Zvedinosa za grunt 2 R.
Od Jíry Holinky přijato za vinohrad 2 R.
Ance dáno, což jí Martin Zvedinos na šaty poručil 3 R.
Kateřina a Zuzanna sirotci ut s[upr]a zemřely a dílů po
sobě zanechaly summy 60 R 24 gr. Ta spravedlnost připadla na
Jana Zvedinosa strejce jejich a on sobě na ten nápad na gruntě
svém poráží 20 R.
A na vinohradě Jíry Holinky je[mu] k vyzdvižení náleží
33 R, na dluhu vyšlý spravedlnosti má 7 R 24 gr.
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163 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Duchkova
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a
zinventován jest tento statek, ku kterémuž jest jeden sirotek
jménem Kateřina a Babuše mateř její druhá.
Našlo se jim spravedlnosti na gruntě 40 a vinohradě, kterýž
Babuše mateř sirotka koupila, summy 125 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Sirotkom dvěma n[ebožtíka] Martina Duchkova za grunt
doplatiti se má 11 R, placením od letha [15]99 po 2 R.
S[itrotkům] n[ebožtíka] Matěje Škrobeného dluhu 10 R 15 gr,
placením od letha [15]99 po 3 R.
Jozefovi Židu do Brodu Uherského dluhu za vlnu 23 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Janoše do Veliké Vrbky za vlnu 9 R.
Mlynáři pod Omižnú dluhu 4 R 15 gr.
Byčanskýmu dluhu 4 R 15 gr, dáno.
Summa všech dluhův učiní 62 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův na rozdíly
62 R 15 gr.
To dělíc na dva díly, dostane se každému na díl jeho po
31 R 7 ½ gr.
Babuše mateř dílu svého na gruntě 40 v Měst[ečku] a
vinohradě srazila 31 R 7 ½ gr. A tak mimo poražení dílu svého
dopláceti ještě má summy 93 R 22 ½ gr.
Závdanku položiti má letha [15]99 6 R a ostatek platiti od
letha 1600 po 5 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni sou.
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Kateřině sirotku dílu jejího náleží 31 R 7 ½ gr.
A mimo to náleží jí dvě krávy, ovec starých 5, svině 2 a
z lože šatuo. To zůstává při Babuši mateři a má jí dochovati
až do vdaní jejího.
Rukojmě za to Jan Zvedinosů, Martin Ďaďků, Jan Tomášů
S.R.S.N.
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato závdanku
od Babuše vdovy 6 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Duchkového
2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina
Hrubého za grunt 15 R.
Ty sou dány Jozefovi Židu do Brodu na dluh jeho.
Více přijato od něho 4 R 15 gr.
Ty vydány Byčanský[mu] za dluh jeho.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Duchkového do truhlice
vloženo na doplacení gruntu 2 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Škrobeného dáno na dluh
2 R.
Ty 2 R sirotkom n[ebožtíka] Martina Duchkova sou dány.
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Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Martina Hrubého 8 R.
Ty sou vydány Jozefovi Židu ostatek dluhu jeho.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Ondry
Duchkových za g[runt] 4 R 15 gr.
Ty sou dány mlynáři pod Omiznú dluhu jeho.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Ondry
Duchkova za grunt 1 R 15 gr.
Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Duchkova na
dluh napřed psaný.
Jakož náleželo Kateřině dílu jejího mimo zaplacení dluhů
summy 31 R 7 ½ gr, ty jest prodala Martinovi Hrubýmu otčímovi
svýmu za hotových 7 R, kteréž on sobě na místě jejím, když ty
peníze půjdou, vyzdvihovati má po čemkoliv půjdou.
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Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka dáno Janovi na
šaty, s[irotku] n[ebožtíka] Martina Duchkového, z pokládaných
peněz 5 R 15 gr.
A tak ona díl svůj vyzdvihla.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Ondry
Duchkova 3 R.
Ty zuost[ávají] v truhlici sirotčí na Jana n[ebožtíka]
Martina Duchkova.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Martina Hrubého za grunt 1 R.
Zuost[ávají] v truhlici na nápad[níky] Martina Duchkova.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Martina Hrubého za grunt 2 R.
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164 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Votického
Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a
zinventován tento statek, ku kterýmuž jest sirotkův pět,
zejména Jan, Anna, Václav, Kateřina, Jíra a Maruše mateř
jejich šestá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména
toto:
Na gruntě 105 v Městečku 240 R.
Achtel vinohradu v Dolní hoře za 60 R.
Na vinohradě Jíry Karasového 28 R 23 gr, placením půl
víne[m] za vědro po 1 ½ R.
Vína zuostala 1 b[ečka] prodaná za 31 R.
Za klisnu prodanou přijato 4 R.
Summa všeho statku učiní 363 R 23 gr.
Z toho se mají tito dluhové zaplatiti:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Kotačky za grunt 29 R,
placením od leta [15]99 po 3 R.
Dluhu Jeho Mi[l]osti Pánu povinného 14 R 15 gr.
Janovi Vděkovi do Radějova za víno dluhu 28 R, placením od
leta 1600 po 7 R.
Sirovátkovi do Podivína dluhu 2 R.
Na kostel strážnický převedeného dluhu od p[ana] Čačka
10 R.
Jírovi Barvínkovi dluhu 6 R 21 ½ gr.
Martinovi Baňařovi 1 R.
Summa všech dluhův 90 R 26 ½ gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 272 R
26 ½ gr.
To dělíc na 6 díluo, dostane se každému na díl jeho po 45 R
14 gr 2 ½ den.
f 353b
Maruše, mateř těch sirotků, grunt z vinohradem v Dolní hoře
za summu 300 R koupila a dílu svého sobě 45 R 14 gr 2 ½ den
srazila a tak po vyvázání dílu svého dopláceti má 254 R 15 gr
4 ½ den. Na to závdanek leta [15]99 položiti má 15 R a ostatek
platiti od letha 1600 po 7 R a když se do Radějova dluh
zaplatí, platiti má po 6 R.
Anně a Kateřině Maruše mateř jejich má každé dáti z lože
šatuo, když by k vdaní přišly.
Anně náleží dílu jí náležitého 45 R 14 gr 2 ½ den.
Janovi tolikýž 45 R 14 gr 2 ½ den.
Václavovi 45 R 14 gr 2 ½ den.
Kateřině též 45 R 14 gr 2 ½ den.
Jírovi tolikýž 45 R 14 gr 2 ½ den.
A mimo ten statek svrchu psaný nachází se dluhu na roli
v Podhájí Kuby Žádalového, zastavené n[ebožtíku] Mikulášovi
Votický[mu] 5 R.
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Též na druhé roli v Podhájí Baďourovské, zastavené
n[ebožtíku] Votickýmu 5 R 5 gr.
Summa toho 10 R 5 gr.
Ty roli když by se vyplatily, těch 10 R 5 gr na šest díluo
rozděleno býti má.
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato závdanku
od vdovy 15 R.
Též přijato hotových mimo vydání za dluhy 12 R 5 gr.
Z toho dáno dluhu J.M. Pánu 14 R 5 gr.
Janovi Vděkovi do Radějova na dluh 10 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Kotačky za g[runt] 3 R.
f 354a
Letha 1600 za purgmistra Martina Ševčíka jinak Šidláka
přijato od Pavla Tomášového na místě vdovy za g[runt] 10 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky za
g[runt] 3 R.
Janovi Vděkovýmu do Radějova 7 R.
Od Jíry Karasového za vinohrad 1 ½ R.
Ty sou vydány na chování s[irotků] malých.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Pavla Tomášového za g[runt] 5 R.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Vávra Kotačky na
doplacování grunthu 3 R.
Od Jíry Karasového za vinohrad 22 ½ gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Pavla
Tomášového za g[runt] 3 R.
Z toho dáno dluhu Martinovi Banařovi 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky za g[runt] 2 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jíry
Karasového za půl vína za vinohrad položených 2 R 7 ½ gr.
Od Pavla Tomášového za g[runt] 4 R.
A skoupil od Jíry Barvínkového, což jemu dluhu z tohoto
statku zaplatiti se mělo 6 R 21 ½ gr.
Z toho dáno do Radějova na dluh n[ebožtíka] Jana Vděkového
povinný 7 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Kotačky dáno 2 R.
A Mikuláš Kotačků což jemu z tohoto statku zaplatiti se
mělo, totiž 16 R, prodal je Pavlovi Tomášový[mu]. A tak jemu
dluh zaplacen.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Pavla
Tomášového za grunt 4 R.
Od Jíry Karasového přijato za 4 vědra vína, co platí půl
vínem 6 R.
Více přijato, že se to víno dráže prodalo, nežli se od Jíry
Karasového vzalo 1 R 13 ½ gr.
Do Radějova dáno ostatek dluhu 4 R.
Na kostel strážnický dáno na dluh 7 R.
Jírovi dáno od školy 13 ½ gr.
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f 354b
Jakož Jíra Karasů zuostával za vinohrad dopláceti těmto
sirotkom placením půl vínem 20 R 15 ½ gr, ten vinohrad puštěn
a prodán Mikulášovi Švehlovi, aby jej platil podle ourody po
3 R.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala položil Mikuláš
Švehla za vinohrad na místě Jíry Karasového 1 R.
Ten jest vydán na díl Jírovi od učení školního.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od něho
za grunt 2 R.
Ty jsou dány na kostel strážnický na dluh.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad přijato 1 R.
Dán jest Jírovi od učení školního.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla
Tomášového za g[runt] 3 R.
Z toho dáno na kostel strážnický ost[atní] 1 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad přijato 1 R.
Dán jest Jírovi od učení školního.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla
Tomášového za grunt 3 R.
Z toho dáno Jírovi na šaty 1 R.
Od Mikuláše Švehly přijato za vinohrad v Dolní hoře 15 gr.
Kateřině dáno na díl její 2 R 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Pavla Tomášového za
grunt i za předešlá letha přijato 8 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad přijato 4 R.
Jírovi na koupení vinohradu dáno 9 R.
Kateřině na kožich dáno 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Tomášového
za grunt přijato 4 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Z toho dáno Jurovi na díl jeho 2 R a Kateřině 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Pavla
Tomášového za grunt 4 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad 4 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 4 R a Kateřině 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od Pavla
Tomášového za grunt 4 R.
Od Mikuláše Švehly za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 3 R a Kateřině 3 R.
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165 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Duného

f 358a

Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a
zinventován jest tento statek, ku kterýmuž jest sirotkuo
osmero, jmenovitě Anka starší, Anna mladší, Mikuláš, Zuzanna,
Jan, Pavel, Václav a Kateřina.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména
toto:
Na gruntě 40 na Závodí Mikuláše bratra jejich, kterýž jemu
i z vinohradem prodán podli kšaftu 150 R.
Na vinohradě Jíry Poláška v Lipově v hoře Radostné zuostává
11 R 15 gr, placením od leta 1599 po 4 R.
V statku 47 Eliáše Hemrichového v Javorníku nedobraného
dílu Barbory, manželky n[ebožtíka] Vaňka Duného 34 R 27 gr
5 den, ty jdou od letha [15]99 po 2 R.
Na vinohradě Pavla Nevrlýho v Dolní hoře 2 ½ R, placením od
letha 1599 po 2 R.
Summa všeho statku učiní 198 R 27 gr 5 den.
Z toho se zaplatiti má s[irotkům] n[ebožtíka] Martina
Srnového za vinohrad 8 R, placením od leta [15]99 po 5 R.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 140 R 27 gr
5 den.
To dělíc na 8 díluo, dostane každému na díl jeho po 23 R
25 gr 6 ½ den.
f 358b
Mikuláš sirotek ujal grunt z vinohradem podli kšaftu otce
svého v summě 150 R, z toho sobě srazil dílu svého, což na něj
přišlo 23 R 25 gr 6 ½ den.
A tak mimo poražení dílu svého zůstává ještě dopláceti
summy 123 R 24 gr 5 den. Závdanku dáti má leta [15]99 5 R a
ostatek platiti od leta 1600 po 4 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni.
Anně starší dílu jejího 23 R 25 gr 6 ½ den.
Anně mladší 23 R 25 gr 6 ½ den.
Zuzanně 23 R 25 gr 6 ½ den.
Janovi 23 R 25 gr 6 ½ den.
Pavlovi 23 R 25 gr 6 ½ den.
Václavovi 23 R 25 gr 6 ½ den.
Kateřině 23 R 25 gr 6 ½ den.
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Mikuláše závdanku 5 R.
Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Od Jíry Poláška z Lipova za vinohrad 4 R.
Od Pavla Nevrlého za vinohrad přijato 2 R.
Z Javorníka z statku Eliáše Emrichového 2 R.
Z toho dáno písaři od statku vkladení z dílův sirotčích
2 R.
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Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Duných za grunt 2 R.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Srnového na
doplacení vinohradu.
Z statku Eliáše Hemrichového z Javorníka 2 R.
Zuzanně dáno na díl její, které přijal muž 2 R.
Od Jíry Poláška z Lipova za vinohrad 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Mikuláše za grunt 3 R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Srnového za vinohrad 2 R.
f 359a
Od Martina Matouškového z Javorníka za grunt, které pokládá
do statku n[ebožtíka] Eliáše Emrichového, přijato 1 R.
Anně starší dáno na díl její 1 R 15 gr.
Zuzaně tolikýž dáno 1 R 15 gr.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše za g[runt] 2 R.
Od Martina Matoušového z Javorníka, které se pokládají do
s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Emrichového, přijato 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Mikuláše Duného za g[runt] 4 R.
Od Martina Matoušového z Javorníka, které se kladou do
s[tatku] n[ebožtíka] Eliáše Emrichového 1 R 15 gr.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Martina Srnového na
doplacení vinohradu 2 R.
Od Pavla Krčmy, náměstka Pavla Nevrlýho, za vinohrad
přijato ostatních 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od
Mikuláše Duného za g[runt] 4 R.
Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Srnova za
v[inohrad] ost[atní] 2 R.
A Anně starší dáno dáno na díl její 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Martina Mokrých za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Martina Mokrých za g[runt] 2 R.
Z toho dáno z dílu Anny starší Lukášovi Sládkovi, nápadníku
jejímu 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Martina
Mokrých za grunt 2 R.
Z toho dáno Lukášovi z dílu Anny starší 1 R.
NB. Anna, Jan, Václav a Kateřina zemřeli a dílů svých po
sobě zanechali každý po 23 R 25 gr 6 ½ den, což učiní summy
95 R 13 gr 5 den. Ta spravedlnost jejich připadla na Pavla
bratra jejich, který jest od nepřátel zajatý.
Letha 1612 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Mokrého za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Anně starší 1 R.
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f 359b
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Zálešáka
Vrbovčanského dvojích peněz za grunt 8 R.
Z toho dáno Lukášovi Sládkovi na místě Anny starší 1 R
10 gr.
Eliášovi Vaňka Ďatlového na místě Zuzanny 1 R 10 gr.
A Pavlovi sirotku i po zemřelých bratřích a sestře jeho
nápadu přišlého zanecháno 5 R 10 gr.
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166 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Halíka

f 362a

Letha 1599 za purgmistra Martina Ševčíka sepsán a
zinventován tento statek ku kterýmuž jest sirotkův tři: Anna,
Zuzanna, Jan a Eliška mateř jejich čtvrtá.
Našlo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména
toto:
Na gruntě 100 v Městečku 330 R.
Dva achtele vinohradu na Lipovsku, jeden v Klučové hoře a
druhý v Petrušovci, summy 190 R.
Ve Veliké Blatnici na gruntě a vinohradě Eliščiného dílu
nedobraného 32 R 3 gr.
Vína zuostalo 4 ½ bečky, utrženo za ně peněz po rozdílných
penězích 106 R.
Dluhův rozličných na lidech vedle kšaftu našlo se 10 R.
Summa všeho statku toho učiní 668 R 3 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Činže J.M. Pánu, což za jeho rychtářství za ním zuostalo
2 R 15 gr.
Na zbor velický podli poručenst[ví] 2 R.
Grošův sobotních, což za n[ebožtíkem] zuostalo 21 R 10 gr.
Jírovi Janošový[mu] dluhu 30 R.
Na kostel velický podli kšaftu 2 R.
Martinovi Hnátkovi do Blatnice dluhu 7 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Janoše do Veliké Vrbky 8 R.
Dluhův po drobno splaceno 41 R 10 gr.
Summa všech dluhův učiní 114 R 5 gr.
f 362b
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 553 R 28 gr.
Z toho se vynímá podli poručenství Jíry Halíka otce jejich na
Anku a Zuzannu sirotky proti tomu vinohradu, který jest na
Blatnicku a Janovi poručen, na každou po 50 R, což učiní
100 R.
A tak mimo těch 100 R, které se z toho statku vynímají,
zuostává k rozdělení summy všeckej 453 R 28 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 113 R
14 ½ gr.
Eliška, mateř těch sirotků, ujala grunt s polouláním a se
dvěma vinohrady na Lipovsku, z koňmi, z dobytkem a jiným
hospodářstvím v summě 520 R. Z toho sobě srazila dílu svého,
což na přišlo 113 R 14 ½ gr a tak mimo poražení dílu svého
zuostává dopláceti 406 R 15 ½ gr. Závdanku položiti má 22 R a
platiti od leta 1600 po 16 R takto: za grunt po 10 R a za
vinohrady po 6 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni jsou.
Janovi náleží dílu jeho mimo ten vinohrad na Blatnicku
113 R 14 ½ gr.
Zuzaně i s tím, což jí otec 50 R mimo díl svůj poručil,
přijde 163 R 14 ½ gr.
Anně týmž spuosobem jako Zuzaně přijde všeho 163 R 14 ½ gr.
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Summa toho, což se těm třema sirotkom na díly jejich
dodati má, učiní 440 R 13 ½ gr.
f 363a
Ta summa nachází se na těchto věcech:
Na Elišce mateři jejich, což mimo poražení dílu svého
dopláceti má 406 R 15 ½ gr, placením po 16 R, jakž napřed
psáno.
V Veliké Blatnici v statku n[ebožtíka] Martina Zubále 32 R
3 gr.
Eliška vdova dluhu za víno jí prodané dlužna 35 R 25 gr,
placením od letha 1600 po 8 R.
Dluhu na Martinovi Sedláčkovým v Havřicích 3 R.
Dluhu na Václavovi Kazíkovi kovářovi 1 R.
Dluhu na Martinákovi v Senici 1 R.
Summa toho ut supra.
A mimo to zanechává se na ty sirotky toto podli poručenství
otce jejich: na každého jedna kráva, ovce 4 a svině 3, na
děvčata obzvláštně na každou z lože šatuo. To všecko zůstává
za Eliškou mateří jejich, má jim to vydati, když k zrostu
přijdou.
Rukojmě za to Tobiáš Oulehla, Jan Zvedinos a Eliáš
Radějovský S.R.S.N.
Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od
Elišky vdovy závdanku 22 R.
Z toho dáno na zbor velický 2 R.
Na kostel velický 2 R.
Martinovi Hnátkovi do Blatnice dluhu 7 R.
Od spravení statku a za obecní oves zaplaceno 7 R 3 gr.
Letha 1601 Mikulášovi Mirošovskýmu, otčímu těchto sirotků,
puštěn jest od pana Jana Skřičkovského, ouřed[níka] na
Strážnici, k užívání vinohrad na Blatnicku, kterýž náleží
Janovi sirotku, až by tomu sirotku 16 let bylo, bez uplacování
za užitky a po vyjití těch 16 let bude povinen Mikuláš ut
s[upr]a tomu Janovi peníze za pátý vědro dávati.
f 363b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Halíka na místě Elišky 14 R.
Z toho dáno dluhu na s[irotky] n[ebožtíka] Janoše do Vrbky
8 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od
Mikuláše Mirošovského 16 R.
Též od něho na dluh za víno přijato 35 R.
Jírovi Janošový[mu] dáno dluhu 30 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Mikuláše Mirošovského 3 R.
Též od něho přijato ostatek dluhu za víno 25 gr.
Ty sou vydány na chování sirotkuo.
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Více náleží samým sirotkom nápadu puštěného v statku
n[ebožtíka] Vaška Ševce dílu po Zuzaně babce její 12 R 5 gr
2 den.
Přijato z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce z dílu Zuzanny
babky jeho půl dílu 1 R 2 ½ gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Mikuláše Mirošovského za g[runt] 10 R.
Též od něho přijato za vinohrad 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce z dílu Zuzany, babky
těchto sirotků, půl dílu přijato 1 R 25 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od
Mikuláše Mirošovského za grunt a vinohrad 13 R.
Z statku n[ebožtíka] Vaška Ševce po Zuzaně babce půl dílu
přijato ostatek 1 R 18 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše Mirošovského za g[runt] 2 R.
Leta 1614 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše
Mirošovského přijato za grunt 8 R.
Více k tomu přiložil 8 R.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře vod Mikuláše
Mirošovského přijato peněz ročních 8 R.
Z toho dáno Ance na šaty 6 R a Zuzanně na šaty tolikéž 6 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše
Mirošovského za gr[unt] za 2 leta 16 R.
Ty sou vydané k svadebnímu veselí a za kožich šamlatový
Zuzanně.
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167 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Sučanského

f 366a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento
statek, k němuž jest sirotků 4, totiž Kateřina, Marta,
Mikuláš, Jan a Běta mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 24 a na vinohradě
v Dolní hoře 174 R 10 gr.
To dělíc na pět díluo, dostane se každýmu na díl jeho po
34 R 26 gr.
Běta, mateř těch sirotků, grunt i z vinohradem v Dolní hoře
ujala v summě nahoře psané a dílu svého sobě srazila 34 R
26 gr. A tak zuostává dopláceti na s[irotky] mimo sražení dílu
svého 139 R 14 gr, placením po 6 R, když jiní nápadníci prve
svou spravedlnost vyzdvihnou.
Kateřině a Matrkytě zanechává se každé z lože šatuo.
Mikulášovi a Janovi též každému jedna kráva, ty sou vydány
Kateřině.
To všeckno zuostává při mateři, bude jim to povinna vydati,
když toho potřebovati budou.
Marta, Mikuláš a Jan zemřeli, spravedlnost jejich, které
náleží summy 104 R 15 gr, na Kateřinu sestru jejich vlastní
připadla. Act[um] za purg[mistra] Jíry Žilky letha 1610.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry
Bartoňového přijato za grunt prvních peněz 2 R.
Ty sou vydány Mikulášovi Kozubovi na místě Kateřiny
manželky své.
f 366b
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Bartoňového
za gr[unt] přijato dvojích peněz 8 R.
Ty sou vydané Kateřině.
Od Jíry Moňkového za vinohrad v Dolní hoře 4 R.
Ty sou vydány Kateřině.
Jakož Mikulášovi a Janovi náležela každému jedna kráva, po
smrti jejich přijala je Kateřina sestra jejich, i šaty ložné,
k čemuž se sama přiznala.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jíry
Bartoňového za gr[runt] 4 R.
Ty sou vydané Kateřině.
A jakož Jíra Moňků ještě povinen zůstával do tohoto statku
za vinohrad v Dolní hoře dopláceti 14 R, ty jest skoupil od
Kateřiny za hotových 4 R 15 gr. A tak již ten Jíra Moňků za
ten vinohrad sem do tohoto statku nic dlužen není.
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f 368a
168 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Ležakuje
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento
statek, k němuž jest s[irotků] čtvero, totiž Markyta, Kuna,
Jan a Kateřina.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 13 a vinohradě v Dolní
hoře summy 110 R 15 gr.
Z toho dluhův toto se zaplatiti má:
Na kostel velický 4 R 15 gr.
Dluhův po drobno splaceno 2 R.
Summa dluhův 6 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo dluhy k rozdělení 104 R.
To dělíc na 4 díly, dostane se každýmu na díl jeho po 26 R.
Kateřina ut s[up]ra grunt i z vinohradem za svrchu psanou
summu koupila a dílu svého sobě na ně[m] porazila 26 R. A tak
mimo poražení dílu svého zuostává dopláceti 84 R 15 gr,
placením od letha 1600 po 3 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni jsou.
Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Kateřiny za grunt 3 R.
Z toho dáno za dluhy ut s[upr]a 2 R.
Písaři od statku spravení dáno 1 R.

f 368b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Kateřiny mateře za g[runt] 3 R.
Ty sou dány na kostel velický dluhu.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Václava Kštice za g[runt] 1 R 15 gr.
Ty sou dány na kostel velický dluhu.
A dílu sobě na gruntě svém srazil po Markytě ženě své, též
co Jan manželce jeho díl svůj poručil 52 R.
Kateřina sobě díl svůj na vinohradě svém v Dolní hoře
ukázaný má, za kterýž dopláceti zuostává od letha 1604 podli
ourody po 4 R summy 33 R 15 gr.
Z toho náleží Kuně dílu jejího 26 R.
A Markytě též dovzíti dílu jejího 7 R 15 gr.
Kuna zemřela a dílu svého po sobě zanechala 26 R, taková
spravedlnost připadla na Martina Kotačku manžela jejího. A po
smrti téhož Martina Kotačky přišla na Markytu manželku jeho
polovice toho, totiž 13 R, a na Jana syna jeho též 13 R.
Markyta což jí spravedlnosti tuto náleželo, totiž těch
13 R, ty jest prodala Mikulášovi Santalovi manželu
Kateřininému za 2 R, které se jemu za zaplacený za vinoh[rad]
v Dolní hoře vypisují.
Markyta, dcera Martina Ležakuje, což jí dílu jejího odtud
dovzíti náleželo, tolikéž témuž Mikulášovi Santalovi prodala,
totiž 7 ½ R, za hotových 1 R 10 gr. Těch 7 R 15 gr též se jemu
na zaplacení za týž vinohrad vypisují.
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Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Mikuláše Santala za
vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Santala
za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato na s[irotky] n[ebožtíka]
Martina Kotačky 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše
Santala za vinohrad v Dolní hoře přijato na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Kotačky 3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od
Mikuláše Santala za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Jsou přijaté k ruce JM Páně.

290

169 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Duných

f 370a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento
statek, k němuž nápadníkův šest, totiž Běta, Dorotha, Mikuláš,
Jíra, Hedvika a Kateřina, též Anka macocha jejich sedmá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 30 Vávry Koláče
Nivnického 18 R.
Dělíc to na 7 díluo, přijde každýmu na díl jeho po 2 R
16 gr 2 den.
Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Vávry
Koláče za grunt 1 R.
Ten jest vydán na chování sirotkuo.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Vávry
Koláče za g[runt] 1 R.
Ten jest dán Šilhavý[mu] Židu za dluh, kterýž se po rozdílu
statku našel.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Vávry
Koláče za grunt 15 gr.
Ty sou vydány Ance, macoše těch sirotků.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Vávry
Koláče za grunt 1 R.
Ty sou vydány Ance macoše na díl její.
A tak díl svůj vyzdvihla.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Srnova přijato
od Vávry Koláče za g[runt] 1 R.
Ten jest vydán Ance macoše na díl její.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Vaňka
Petrova za grunt 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Vaňka
Petrova za g[runt] 1 R.
f 370b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaňka
Petrova za grunt 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaňka
Petrova za g[runt] 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vaňka
Petrového za grunt 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vaňka
Petrového za grunt za 2 leta 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Vaňka
Petrového za grunt přijato peněz ročních 1 R.
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170 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Kozuba

f 372a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento
statek, k němuž jest sirotkuo čtvero: Mikuláš, Pavel, Jíra,
Kateřina a Zuzanna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 112 a vinohradě v Dolní hoře 200 R.
Na vinohradě Mikuláše Zdeňka 15 R, placením od letha 1601
po 2 R.
Summa všeho statku 215 R.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Janovi Řepovi podli smlouvy 11 R, placením od letha 1600 po
2 R.
Nápadníkom Holomkovým 3 R 15 gr.
Židovi Mejtný[mu] velickýmu 3 R 15 gr.
Do Boršic dluhu 3 R 15 gr.
Summa dluhův 21 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 193 R 15 gr.
To dělíc na 5 díluo, dostane se každýmu na díl jeho po 38 R
21 gr.
Zuzanna mateř grunt i z vinohradem koupila za 200 R, z toho
sobě srazila díluo svého 38 R 21 gr. A tak dopláceti zuostává
ještě 161 R 9 gr, placením od letha 1600 po 5 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni jsou.
f 372b
Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Matouše
Chladného za grunt závdanku a peněz ročních 9 R 15 gr.
Z toho dáno nápad[níkům] Holomkovým na dluh 2 ½ R.
Mejtnýmu velickýmu na dluh 2 ½ R.
Do Boršic dluhu dáno 3 ½ R.
Písaři od spravení statku dáno 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato [od]
Prokše na místě Chladného 2 R.
Ty sou vydány Janovi Řepovi za roli.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Prokše náměstka Chladného 2 R.
Ty sou vydány Janovi Řepovi na dluh jeho.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Prokše
Staroměstského 4 R.
Ty sou vydány Janovi Řepovi na dluh jeho.
Od Mikuláše Zdeňkového za vinohrad přijato 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Prokše
Staroměstského za g[runt] 4 R.
Z toho dodáno ostatek dluhu Janovi Řepovi 3 R.
Holomkovi Židu ostatek dluhu 1 R.
Mejtnýmu velickýmu ostatek dluhu 1 R.
Od Mikuláše Zdeňkového za vinohrad přijato 2 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Mikuláše Zdeňkového za vinohrad 1 R.
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Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Mikuláš
Zdeňků za vinohrad v Dolní hoře 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Mikuláše Zdeňka za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R.
Ten jest vydán Mikulášovi na díl jeho.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho 38 R 21 gr, ta
spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena.
Z níž jest poraženo vyšlé spravedlnosti, která byla na dluhu
za Pánem 4 R, ostatek jíti má po letech k ruce panské. Act[um]
za purgmistra Jíry Žilky letha 1610.
f 373a
Mikuláš sirotek ujmouc grunt dílu svého sobě na něm porazil
38 R 16 gr.
Vinohrad v Dolní hoře prodán Lukášovi Ševcovi za summu
55 R, placení podle hory práva po 3 R.
Letha 1613 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Lukáše
Ševce za vinohrad 5 R.
Ty sou půjčeny Mikulášovi, bratru těchto sirotkův, na
stavení požáru a má je splatiti o posudku leta 1615.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Lukáše
Ševce za Dolní horu 2 R.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše
Kozuba za grunt přijato 3 R.
Letha 1615 ut s[upr]a od literátů velických na místě Lukáše
Ševce za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše
Kozuba za grunt za 2 leta 4 R.
Od Václava Kroměřížského na místě literátů za vinohrad
v Dolní hoře 3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Václava
Kroměřížského za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Z těch dán 1 R Pavlovi a 1 R Jurovi, synům Matěje Kozuba.
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171 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Dřímala

f 375a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento
statek, k němuž jest sirotků čtvero, totiž Jan, Jíra, Anka,
Markyta a Kuna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 53 Jana, bratra těch
sirotků 117 R.
To dělíc na pět díluo, dostane se každýmu na díl jeho po
23 R 12 gr.
Jan ten grunt koupil za summu svrchu psanou a díluo svého
sobě na něm porazil 23 R 12 gr. Zuostává ještě dopláceti mimo
poražení dílu svého ještě 93 R 18 gr, placením po 4 R, když se
prve na s[irotky] n[ebožtíka] Skoumala 33 R vyplatí.
Více mimo to jest vinohrad zaplacený v Dolní hoře, kteréhož
mají všickni sirotci společně dělati a užívati až do smrti
mateřiny, potom po smrti její má se prodati a penězi
rozděliti.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Kuna mateř
zemřela a dílu svého po sobě zanechala 23 R 12 gr. To připadlo
na Jana, Jíru, Annu a Markytu dítky její, přijde na každého po
5 R 25 ½ gr.
Též pozůstal po ní vinohrad v Dolní hoře, kterýž jest
prodán Jírovi n[ebožtíka] Matěje Dřímala za 50 R. Z toho sobě
srazil dílu svého otcovského i po mateři, což mu přišlo tak i
z vinohradu 44 R 26 gr 1 ½ den, zůstává za ten vinohrad
dopláceti 5 R 3 gr 5 ½ den, placením každého roku po 2 R.
f 375b
Anně, sirotku svrchu psanému, dílu jejího 23 R 12 gr
ukázáno na gruntě Michala Pivkového.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Dřímalového
za vinoh[rad] přijato 2 R.
Ty přijal Jan Sup na místě Anny manželky jeho.
Od Michala Pivky za vinohrad v Dolní hoře za druhú polovici
2 R.
Ty přijal tolikéž Jan Sup na místě Anny manželky jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Dřímala za
vinohrad přijato 1 R.
Od Michala Pivky za druhou polovici vinohradu 1 R 15 gr.
Ty 2 R 15 gr sou vydané Janovi Supovi.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jíry
Dřímala za vinohrad (neuvedeno).
NB. Za tento vinohrad v Dolní hoře Jíra Dřímal přeplatil
1 R 11 gr 1 ½ den.
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Jan Sup přijal peněz od Jíry Dřímala za vinohrad
pokládaných 6 R 15 gr. Ty jemu nenáležely, nežli takové peníze
za vinoh[rad] svrchu psaný náleží do statku Macka Kováře po
Anně, dceři n[ebožtíka Matěje Dřímalového, protož povinen jest
ten Jan Sup zase takových 6 R 15 gr navrátiti. A ty se
připsati mají s[irotkům] n[ebožtíka] Macka Kováře.
Tolikéž z gruntu 53, což Michal Pivko do tohoto statku
vyplniti má 23 R 12 gr, ty se do statku Macka Kováře přijímati
a zapisovati mají.

295

172 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Hájka

f 377a

Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka sepsán tento
statek, k němuž jest sirotků dva, totiž Anna, Běta a Kateřina
mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 5 a vinohradě v Dolní
hoře 48 R.
Ty půjdou, když nejprve s[irotci] n[ebožtíka] Martina
Sadového za grunt a s[irotci] n[ebožtíka] Marka za vinohrad
doplatí po 5 R.
To dělíc na tři díly, dostane se každýmu na díl jeho po
16 R.
Kateřina, mateř těch sirotků, grunt i z vinohradem za summu
ut s[upr]a koupila a na něm sobě dílu svého 16 R srazila.
Zuostává ještě dopláceti placením nahoře psaným na sirotky ut
s[upr]a summy 32 R.
Jakož náleželo Anně a Bětě spravedlnosti jejich každé po
16 R – 32 R, ta spravedlnost jakožto po zběhlých jest k ruce
panské obrácena. Act[um] za purgmistra Jíry Žilky letha 1610.
Omylná správa dána, nejsou zběhlí, zuostávají u přátel na
Souchově a k rejstrom je postavují.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Adama Zimy
z Souchova za vinohrad v Dolní hoře přijato 3 R.
Ty jest položil na místě Kateřiny ženy své.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Adama Zimy
z Souchova za vinohrad v Dolní hoře přijato 5 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Adama
Zimy z Souchova za vinohrad 1 R.
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173 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Juráčového

f 379a

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového sepsán jest
tento statek, k němuž sou sirotci 3: Anna, Pavel, Václav, Jan
pastorek jeho a Zuzanna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 12 na Závodí Zuzanny, mateře těch sirotků 60 R.
Závdanku dáti má 6 R, placením od letha 1602 po 2 R.
Půl achtele vinohradu v Dolní hoře, na němž jest
zaplaceného 44 R, placením po 2 R, když se Pavelkovi předních
peněz 7 R vyplatí.
Summa všeho statku 104 R.
Z toho dluhův se zaplatiti má toto:
Panu Vojskovi za žito 1 R 20 gr.
Pavelkovi za panskou pšenici 20 gr.
Martinovi Šidlákovi dluhu 1 R.
Mikulášovi Jakšovýmu dluhu 1 R.
Janovi Supovi dluhu 22 ½ gr.
Do Hluku za 2 m[ěřice] žita po 20 gr – 1 R 10 gr.
Pavelkovi za vinohrad 1 R.
Václavovi Juráčovi do Hluku 4 R.
Na zbor velický poručených 2 R.
Summa dluhův 13 R 2 ½ gr.
Zůstává čistého statku 90 R 27 ½ gr.
f 379b
To dělíc na 5 dílů, přijde každému na jeho díl po 18 R
5 ½ gr.
Zuzanna, mateř těch sirotků, grunt s vinohradem v Dolní
hoře ujala v summě 104 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 18 R 5 ½ gr a dluhův
zaplatila 13 R 2 ½ gr.
A tak ještě zůstává dopláceti sirotkom vejš psaným 72 R
22 gr, placením za grunt od letha 1602 po 2 R a když se
Pavelkovi vinohrad doplatí, bude povinna platiti po 4 R.
Janovi pastorku náleží dílu jeho v tomto statku podle
poručenství Ondry napřed psaného (za tou příčinou, že se jemu
pomáhal z maličkosti živiti) 18 R 5 ½ gr.
Anně náleží dílu jejího 18 R 5 ½ gr.
Pavlovi náleží dílu jeho 18 R 5 ½ gr.
Václavovi náleží dílu jeho 18 R 5 ½ gr.
Summa 72 R 22 gr.
Anně samé zanechává se při mateři 3 kusy šatův ložných,
totiž duchna, poduška a peřina, do vdaní jejího a má jí
přisaditi 1 jalovici.
Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Zuzanny vdovy za g[runt] 2 R.
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Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Zuzany
vdovy za statek 2 R.
Ty sou vydány Juráčovi do Hluku na dluh ost[atní].
f 380a
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Srnového
přijato od Jana Juráčového za g[runt] 2 R.
Více položila na zaplacení dluhu Zuzanna Juráčová 7 R
2 ½ gr.
Ty sou přijaty na dluhy a zaplacené jsou.
Anna sirotek zemřela a dílu po sobě zanechala summy 18 R
5 ½ gr. To připadlo na Pavla a Václava bratry její, přijde na
každého po 9 R 2 gr 5 den.
Zuzanna mateř zemřela a dílu svého po sobě zanechala i
s tím, což zaplatila 29 R 8 gr. To připadlo na Pavla, Václava
a Jana syny její, přijde na každého po 9 R 22 gr 4 ½ den.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala přijato
z položeného závd[anku] od Jana Mitáčka za grunt 4 R.
Ty jsou vydány Václavovi Juráčovi do Hluku na sirotky
svrchu psané, strejci jejich, neb jsou tam napsáni [u] pana
Arkleba z Kunovic i spravedlnosti jejich propuštěny.
Též jemu vydány ložné šaty, což těm sirotkom náležely.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Mitáčka za grunt 2 R.
Letha Páně 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Jana Mitáčka za g[runt] 3 R.
Od Václava Dodtka za vinohrad v Dolní hoře 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Martina
Žádalova za g[runt] 1 R.
Od Jana Mitáčka přijato za grunt 3 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Mitáčka 2 peníze po 3 R – 6 R.
Těch 6 R vydáno jest Vácslavovi Juráčovýmu do Hluku na
sirotky vejš psané.
f 380b
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava
Křižanového přijato za grunt 3 R.
Od Jana Mitáčka za grunt přijato 3 R.
Od Martina Zálešáka za vinoh[rad[ v Dolní hoře na místě
Václava Dotka přijato 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jana
Mitáčka za grunt 5 R.
Od Martina Zálešáka za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina
Zálešáka za vinohrad 1 R.
Od Jana Mitáčka za grunt přijato 3 R.
Ty 4 R jsou vydány Pavlovi sirotku do Hluku a přijal je
Vácslav Juráč, strejc jeho, též do Hluku.
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f 382a
174 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Patajskýho
K tomu statku sou sirotci 2: Jan, Kateřina a Lida mateř
jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 28 na Závodí Lidy, mateře těch sirotků 30 R.
Závdanku dáti má 1 R a platiti od letha 1602 po 2 R.
Půl achtele vinohradu v Dolní hoře zaplacenej za 45 R.
Vína mladého 2 v[ědra] za 4 R.
Summa všeho statku 79 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Abrahamovi Židu Mejtnýmu 10 R.
Bratru Petrovi 15 gr.
Václavovi, bratranci neboštíkovému podle poručenství 10 R.
Summa dluhův 20 R 15 gr.
Zuostává čistého statku 58 R 15 gr.
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 19 R 15 gr.
Lida mateř podsedek ujala s půl achtelem vinohradu v Dolní
hoře v summě 75 R.
f 382b
Z toho sobě srazila dílu svého 19 R 15 gr a tak zůstává
dopláceti sirotkům a na splacení dluhův 55 R 15 gr, placením
od letha 1602 za grunt po 2 R a za vinohrad podle hory práva
po 2 R.
Příjem a vydání:
Letha 1602 přijato od Lidy závdanku 1 R.
Od Mikuláše Mirošovského za 2 v[ědra] vína 4 R.
Z toho dáno Abrahamovi Mejtnému na dluh 4 R.
Bratru Petrovi dluhu dáno 15 gr.
Písaři od spravování statku dáno 15 gr.
Od Vaňka Vsetínského, muže Lidiného, přijato za grunt
15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Vaňka
Vsetínského za g[runt] 2 R.
Dáno na chování malých sirotků 1 R 15 gr.
Též přijato od Vaňka Vsetínského za vinoh[rad] 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Vaňka
Vsetínského za g[runt] 2 R.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala prodán vinohrad
v Dolní hoře těchto sirotkův Tomášovi Peškovému za summu 44 R.
Z toho ukázáno předních peněz Václavovi bratranci, což je[mu]
neboštík Jíra Patajský poručil 10 R, placením po 2 R. A potom
naposledy platiti bude těmto sirotkom, totiž 34 R. Odevzdán mu
za volný a svobodný.
Rukojmě Mikuláš Hašaša, Jíra Škromachů S.R.S.N.
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Tomáš
Pešků za vinohrad 2 R.
Ty přijal Václav, bratranec Jíry Patajského, podle odkázání
a poručení ut s[upr]a.
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f 383a
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Tomáše
Peškového za vinohrad 1 R.
Ten přijal Václav bratranec na dluh svůj.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Jíry
Hrnčíře za grunt 2 R.
Od Tomáše Peškového za vinoh[rad] přijato 1 R.
Vydán jest Václavovi bratranci.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Pavla
Vítového za grunt 2 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla
Vítového za g[runt] troje peníze 6 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Thomáše Peškového za
vinoh[rad] v Dolní hoře trojích peněz přijato 9 R.
Z toho dáno Vácslavovi Patajskýmu 2 R.
A Janovi Šenovskýmu, což jemu týž Vácslav Patajský za
opatrování jeho v nemoci poručil, dáno 2 R.
A na kostel velický podle poručenství téhož Vácslava
Patajskýho odvedeno jest 2 R.
A tak těch 10 R témuž Vácslavovi z toho vinohradu
náležitých jest zouplna vyplněno.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla
Víthového přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Od Thomáše Peškového za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato
2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Pavla
Víthového za grunt za 2 leta 3 R.
Od Thomáše Peškového za vinohrad v hoře ut s[upr]a 3 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jana
Havranového za grunt přijato peněz 1 R 15 gr.
Od Tomáše Peškového za vinohrad přijato 2 R.
letha 1625 Jan Thomášů za vinohrad v Dolní hoře a za
purgkmistra Jana Baňařového položil peněz 1 R.
Ten 1 R dán Kateřině, dceři n[ebožtíka] Jíry Patajského.
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175 S[irotci] n[ebožtíka] Tomana Smolinského
K tomu statku sou sirotci 2: Anka, Markyta a Dorota mateř
jejich třetí.
Náleží jim spravednosti na těchto věcech:
Na gruntě 7 na Závodí Jana Kuchyňky zaplaceného 107 R 21 gr
2 den, placením po 5 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jana
Čejky summa jejich na předních penězích vyplní.
Achtel vinohradu v Dolní hoře, kterýž prodán Dorotě, mateři
těch sirotků, zaplacenej za 60 R. Závdanku dáti má 3 R a
platiti od letha 1602 podle hory práva po 2 R.
Rukoj[mě] Mikuláš Srnů, Jan Zdeňků, Jan Kuchyňka S.R.S.A N.
Summa všeho statku 167 R 21 gr 2 den.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Do Brodu Židovi dluhu 2 R.
Do Vrbky dluhu Janovi Kovářovi na louku půjčených 4 R.
Summa dluhův 6 R.
Zůstává čistého statku k rozdělení 161 R 21 gr 2 den.
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 53 R 27 gr ½ den.
Dorota mateř vinohrad svrchu psaný koupila za 60 R a dílu
svého sobě na něm srazila 53 R 27 gr ½ den.
f 385b
A tak zůstává dopláceti sirotkům 6 R 2 gr 6 ½ den, placením
jakž nahoře dotčeno.
Anně dílu jejího náleží 53 R 27 gr ½ den.
Markytě dílu jejího náleží 53 R 27 gr ½ den.
Příjem a vydání:
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Kuchyňka
položil závdanku za grunt 10 R.
Z toho dáno dluhu Janovi Kovářovi do Vrbky 4 R.
Židovi do Brodu dluhu dáno 2 R.
Od spravování statku dáno 1 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Doroty ut s[upr]a závdanku za vinoh[rad] 3 R.
Na chování malých sirotků dáno 1 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Doroty Smolinské za vinohrad 2 R.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Doroty Smolinské za vinohrad ostatní 1 R 2 gr 6 ½ den.
A tak vinohrad doplatila.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu
Pavla Pivkového prvních peněz 1 R 21 gr 2 den.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Pivky za
grunt přijato 5 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Pavla
Pivky za grunt za 2 leta 10 R.
Ty přijala Margeta na díl svůj.
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f 388a
176 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Peškového
K tomu statku jest sirotků 6: Kateřina, Mikuláš, Jan,
Manda, Dorota, Běta.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 45 Mikuláše, bratra těch sirotků, zaplaceného
182 R 15 gr 5 den. Závdanku dáti má 10 R a platiti po 5 R,
když se s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Ježe přední summa 17 R
14 gr 2 den doplatí.
Achtel vinohradu v Dolní hoře, který jest prodán Janovi,
bratru těch sirotků, bez závdanku za 60 R, placením od letha
1602 podle hory práva po 3 R.
Rukojmě Jan Karas, Jan Vachňů, Mikuláš Pešků S.R.S.A N.
Summa všeho statku 242 R 15 gr 5 den.
Z té summy má se Bětě za ložné šaty vydati 5 R.
Zůstává čistého statku 237 R 15 gr 5 den.
To dělíc na 6 dílů, přijde každému po 39 R 17 gr 4 den.
Mikuláš vejš psaný grunt s půl lánem roli a jiným
příslušenstvím koupil a dílu sobě na něm srazil 39 R 17 gr
4 den. A tak zůstává dopláceti sestrám svým 142 R 28 gr 1 den,
placením po 5 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Ježe
doplatí. Rukojmě při gruntě zapsáni.
f 388b
Jan, bratr těch sirotků, achtel vinohradu v Dolní hoře na
díl svůj ujal v 60 R. Z toho sobě srazil dílu svého 39 R 17 gr
4 den, zůstává dopláceti 20 R 12 gr 3 den.
Kateřině náleží dílu jejího
Mandě náleží dílu jejího
každej po 39 R 17 gr 4 den
Dorotě náleží dílu jejího
Bětě náleží dílu jejího i za šaty 44 R 17 gr 4 den.
Mandě, Dorotě a Bětě Mikuláš bratr jejich povinen jest
každej jalovici ve 2 letech a po 1 ovci s jedním jehnětem
přisaditi a do zrostu jejich dochovati a když od něho toho
potřebovati budou i vydati.
Příjem a vydání:
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Mikuláše závdanku za grunt 10 R.
Z toho dáno písaři od spravování statku 2 R.
Kateřině na díl její dáno 3 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Jana, bratra těch sirotků, za vinohrad 1 R 15 gr.
Kateřině dáno na díl její 3 R 7 ½ gr.
Mandaleně též dáno 3 R 7 ½ gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana
Peškova bratra jejich za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Mandě na díl její 1 R.
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Jakož náleželo Dorotě dílu jejího dovzíti 39 R 17 gr 4 den,
takové peníze Mikuláš Vachún z lásky pustil Janovi švagru
svému na gruntě jeho. A tak díl manželky své zouplna vyzdvihl.
Stalo se za purg[mistra] Daniele Třískala letha 1607.
f 389a
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana
Peškového za grunt 2 R.
Z toho přijala Manda 1 R, Kateřina 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Peškového za g[runt] 9 R.
Z toho dáno Bětě na díl její 5 R, Mandě dáno 2 R, Kateřině
tolikýž 2 R.
Od Mikuláše Šelpickýho na místě Jana Peškového za vinohrad
v Dolní hoře přijato 2 R.
Ty 2 R sou dány Bětě na díl její.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Peškového za
grunt přijato 4 R.
Ty jsou přijaly Běta, Manda a Kateřina, každá po 1 R 10 gr.
Od Mikuláše Šelpickýho za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R.
Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Našlo se v knihách horenských velických, že Mikuláš
Šelpický za vinoh[rad] v Dolní hoře svrchu psaný položil za
rok 1610, 1611, 1612 a 1613 pokaždý po 1 R, totiž 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše
Šelpického za vi[nohrad] 2 R.
Od Jana Peškového za grunt za 2 leta 4 R.
Z toho dáno Kateřině 2 R, Mandě 2 R a Bětě též dáno 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana
Peškového za grunt 4 R.
Od Mikuláše Šelpickýho za vinohrad 1 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R 20 gr, Mandě 1 R 20 gr a Bětě též
1 R 20 gr.
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177 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Plška
K tomu statku jest sirotků 6: Dorota, Pavel, Martin,
Mikuláš, Zuzanna, Kateřina a Kateřina mateř sedmá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě a poloulání 57, kterýž jest prodán i s vinohrady
v Ležhoře summy 240 R. Závdanku dáti se má 16 R 20 gr a
platiti od letha 1602 po 6 R.
Na gruntě 67 Martina Hlahola na Závodí 59 R 17 gr, placením
od letha 1602 po 2 R.
Summa všeho statku 299 R 17 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Blanaře za grunt 4 R 20 gr.
Vaňkovi Jakšovýmu dluhu 5 R 15 gr.
Šimonovi Mozolovému 2 R.
Do Vnorov za kaši 22 ½ gr.
Hrnčíři do Strážnice od dělání kamen 2 R 15 gr.
Jírovi Barvínkovi dluhu 4 R.
Summa dluhův 19 R 12 ½ gr.
Zuostává čistého statku 280 R 4 ½ gr.
To dělíc na 7 díluo[v], přijde každému po 40 R 4 gr ½ den.
Po rozdílu statku tohoto našlo se v rejstřích horenských
velických, že sirotkům těmto náleží na vinohradě v Dolní hoře,
kterýž drží Jan Kuchyňka, placením od letha 1613 po 1 ½ R –
10 R 7 ½ gr.
f 391b
Kateřina, mateř těch sirotků, grunt s půl lánem roli,
s vinohrady a jiným k tomu příslušenst[vím], jakž při gruntu
rozepsáno jest, ukoupila za summu 240 R. Z toho sobě srazila
dílu svého 40 R 4 gr ½ den, zůstává dopláceti ještě 199 R
25 gr ½ den, placením od letha 1602 po 6 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni.
Dorotě sirotku zanechává se při Kateřině mateři její
1 kráva a z lože šatů, bude jí to povinna vydati, když k vdaní
svému přijde.
Příjem a vydání:
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Kateřiny na závdanek 1 R 10 gr.
Ty sou dány Anně Duných do Pavlovic ostatek na díl její. A
tak tu nic nemá.
Od Václava Hobži ostatek závd[anku] za g[runt] přijato 15 R
10 gr.
Z toho jest dluhů napřed psaných zaplaceno kromě Matěje
Blanaře s[irotků] za podsedek summy 4 R 22 ½ gr.
A na chování malých sirotků vydáno 17 ½ gr.
Od Martina Hlahola přijato za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Václava Hobži za g[runt] prvních peněz 3 R 5 gr.
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Od Martina Hlahola za grunt přijato 2 R.
Dáno dluhu za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Blanaře
4 R 20 gr.
Více po rozdílu statku našlo se těmto sirotkům na vinohradě
v Ležhoře Řehoře z Mrákotína 2 ½ R.
Na to přijato od něho za rok 1603 1 R.
f 392a
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Václava
Hobži za grunt 6 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 3 R.
Od Martina Hlahola za g[runt] přijato 2 R.
Od Řehoře z Mrákotína za vinohrad 1 R.
Dorotě dáno na díl její 2 R.
Pavel, Mikuláš, Zuzanna a Kateřina zemřeli a dílův svých po
sobě zanechali 160 R 13 gr 5 ½ den. Ta spravedlnost připadla
na Martina bratra a Dorothu sestru jejich, přijde na každého
po 80 R 6 gr 6 den.
Pavel Pivko koupíc vinohrad v Ležhoře, který těchto sirotků
býval, od Václava Hobže, za kderýž dopláceti těmto sirotkom
zůstávalo 50 R, takové peníze sobě Pavel Pivko na nápad svrchu
psaný porazil a má jej zouplna docela zaplacený.
Zůstává se jemu ještě dodati toho nápadu 30 R 13 gr
5 ½ den a dílu po Dorotě manželce jeho 35 R 4 gr ½ den.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Václava Hobže za grunt 1 R.
Od Mikuláše, syna Hlaholového za g[runt] 1 R.
Martinovi dáno od učení řemesla krejčovského 2 R.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od
Václava Hobže za grunt 3 R.
Vydány jsou Martinovi od učení řemesla.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava
Hobže za grunt 1 R.
Dán jest Martinovi od učení řemesla.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Hlahola za g[runt] 6 R.
Od Václava Hobže za g[runt] přijato 8 R.
Z toho dáno Martinovi 4 R.
Od Jana Kuchyňky za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R
15 gr.
Více Martinovi dáno na díl jeho 11 R 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Hobže za
grunt přijato 3 R.
Ty přijal Martin na díl svůj.
Od Mikuláše Hlahola za grunt přijato 2 R.
Přijal je Martin na díl svůj.
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Od Mikuláše Peškového na místě Jana Kuchyňky za vinoh[rad]
v Dolní hoře přijato 1 R.
Ten přijal Martin na díl svůj.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše
Hlahola za grunt položeno peněz ročních 2 R.
Ty jest přijal Martin na díl svůj.
Od Mikuláše Peškového za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Ty sou vydané Martinovi.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Peškového za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Martinovi.
Od Mikuláše Hlahola za grunt přijato 2 R.
Ty 3 R jsou vydané Martinovi.
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178 S[irotci] n[ebožtíka] Bartoně Prčka

f 395a

K tomu statku jest sirotků 4: Kateřina, Zuzana, Jan,
Mikuláš a Anna jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 87 Beneše Holého summy
40 R.
Tu summu dělíc na 5 dílů, přijde na každého po 8 R.
Anna, mateř těch sirotků, grunt se čtvrtí roli i
s vinohradem v Ležhoře koupila a dílu svého 8 R sobě srazila.
A tak zůstává dopláceti sirotkům 32 R, placením pd letha 1601
po 2 R.
Ruk[ojmě] při gruntě zapsáni.
Kateřině a Zuzanně bude povinna mateř jejich když by
k vdaní přišly, 4 kusy ložných šatů vydati, kteréž sou na
smlúvách svadebních vymíněny.
Příjem a vydání:
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato za
grunt od Beneše Holého 2 R.
Z toho dáno z díluo sirotčích písaři od spravení statku
15 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Beneše Holého za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Pavla
Matuličky za g[runt] 1 R.
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179 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Morousa
K tomu statku sou sirotci 4: Anna, Matěj, Ondra, Jíra a
Kateřina mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 64 Ševčíkového Jíry náleží jim 29 R, ty jim jíti
mají od letha 1602 po 2 R.
Dělíc tu summu na 5 dílů, přijde každému po 5 R 24 gr.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidlákového přijato od
Jana Hafrova za g[runt] 2 R.
Z toho dáno za oves panský dluhu 10 gr.
Má se ten dluh ze všech dílů porážeti.
Kateřině mateři dáno na díl její 1 R 20 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jana
Hafrova za g[runt] 2 R.
Anna zemřela a dílu po sobě zanechala 5 R 24 gr. Ten
připadl na Matěje a Ondru bratry její, přijde na každého po
2 R 27 gr.
Jíra zemřel a dílu po sobě zanechal 5 R 24 gr. To připadlo
na Matěje a Ondru bratry a Kateřinu mateř jeho, přijde po 1 R
28 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Čaplů
položil za grunt na ty sirotky 2 R.
Z toho dáno Matějovi 20 gr, Kateřině mateři 20 gr a na
chování sirotka Ondry na nohy bolavého dáno 20 gr.
Více se těmto sirotkům vyhledalo spravedlnosti v Javorníku
na gruntě Martina Řehoříka po Kateřině manželce Jana Morúsa,
dcery n[ebožtíka] Martina Húdka, mimo prvnější vybrání 18 R
3 gr 4 ½ den, to na rozdíly tolikéž se přijíti má.
f 397b
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Macka
Čaple za grunt 2 R.
Z toho dáno Kateřině mateři na s[irotka] nemocnýho 1 R
10 gr a Matějovi Morousovi do Radějova 20 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Macka
Čaple za grunt 2 R.
Z toho vydáno Kateřině mateři a Ondrovi sirotku nemocnýmu
1 R 10 gr a Matějovi Morousovi do Radějova dáno 20 gr.
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180 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Barinusa
K tomu statku jest sirotek 1 Zuzanna a Kateřina mateř její
druhá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 41 summy 60 R, placením
od letha 1602 po 3 R.
Vína 5 věder, to jest prodáno a dluhy zaplaceny.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému po 30 R.
Kateřina, mateř toho sirotka, grunt se čtvrtí roli a jiným
k tomu příslušenstvím i s vinohradem v Dolní hoře ujala
v summě 60 R. Z toho sobě srazila dílu svého 30 R a tak
zůstává sirotku dopláceti ještě 30 R, placením po 3 R.
Ruk[ojmě] při gruntě zapsáni.
Příjem a vydání:
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od
Kateřiny za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Petlejcha za g[runt] 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Martina Petlejcha za g[runt] 2 R.
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala položil Martin
Petlejch za vinohrad 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Vaňka
Petrova na místě Petlejchovým za vinohrad 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Vaňka
Petrového za vinohrad 1 R.
f 398b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaňka
Petrového za vinohrad v Dolní hoře 22 ½ gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Martina Petrového za
vinohrad v Dolní hoře přijato 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Vaňka Petrového za
vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Vaňka
Petrového za vinohrad přijato za 2 leta 3 R.
Vydáno Zuzanně na potřeby a šaty 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Martina
Petrového za vinoh[rad] v Dolní hoře 2 R.
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181 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Štěpánova

f 399a

K tomu statku sou sirotci 3: Jan, Mikuláš, Anna a Anka
mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 38 v měst[ečku] Martina
Hrnčíře summy 37 R 25 gr, ty jíti mají od letha 1603 po 2 R.
Rukojmě při gruntě zapsáni.
Z toho dluhů zaplaceno:
J.M. Pánu za 2 m[ěřice] ovsa purkrechtního zasedělého po
7 ½ gr – 15 gr.
Zůstává čistého statku 37 R.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému po 9 R 7 ½ gr.
Příjem a vydání:
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od
Martina Hrnčíře za grunt 15 gr. Ty sou vydány na oves Jeho
[Mil]osti Pánu.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Martina Hrnčíře za g[runt] 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Martina Hrnčíře za g[runt] 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato za grunt
od Jíry Ježe 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry
Ježe za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Ježe
za grunt 1 R.
Jakož náleželo Janovi, Mikulášovi a Anně dílů jejich
každému po 9 R 7 ½ gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlých
k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo vyšlé
spravedlnosti, která na dluhu za Pánem byla 7 R 15 gr, ostatek
k ruce panské po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
f 399b
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry Ježe
za grunt čtverých peněz po 1 R – 4 R.
Přijaty jsou k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Ježe
přijato za grunt k ruce panské 2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jíry Ježe
za grunt k ruce panské za 2 leta 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jíry
Ježe k ruce JM Páně 2 R.
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182 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Ďuřkové[ho]

f 401a

K tomu statku sou sirotci 3: Zuzanna, Pavel, Dorota a
Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 93 na Závodí, který Kateřina, mateř těch sirotků,
koupila 28 R, placením od letha 1603 po 2 R.
A což Jan Ďuřků, strejc těchto sirotků, na podsedku ut
s[upr]a zaplaceného měl, držíc jej spolu s Martinem bratre[m]
svým, otcem sirotků ut s[upr]a, to jest všecko těmto sirotkům
pustil. A oni jemu za to dali jedny hony žita a 2 m[ěřice]
mláceného, ovsa 4 m[ěřice], ovce 2, svini 1, polet slanin a
plece 2.
Těch 28 R dělíc na 4 díly, přijde na každého po 7 R.
Kateřina, mateř těch sirotků, grunt s rolí a jiným
hospodářstvím ujala a sobě na něm dílu svého porazila 7 R.
Zůstává za něj dopláceti sirotkům svým 21 R, placením ut
s[upr]a.
Rukojmě při g[runtu] zapsáni.
Příjem a vydání: (neuvedeno)
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183 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Huňky

f 403a

K tomu statku sou sirotci 4: Jan, Jíra, Kateřina, Markyta a
Kuna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na gruntě 105 na Závodí Kuny
mateře jejich zaplaceného 50 R, placením od letha 1603 po 2 R.
Z toho se zaplatiti má dluhů:
Jírovi Janošovýmu 2 R.
Zůstává čistého statku mimo zaplacení dluhů 48 R.
To dělíc na 5 dílů, dostane se každému po 9 R 18 gr.
Kuna mateř srazila sobě dílu svého na gruntě 9 R 18 gr,
ostatek má dopláceti, jakž nahoře položeno a zapsáno jest.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Jana
Stravy za grunt 2 R.
Ty sou vydány Jírovi Janošový[mu] dluhu.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jana
Stravy 2 R.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Stravy 15 gr.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Stravy za grunt 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Stravy za grunt 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Stravy za grunt 3 R.
f 403b
Kateřina prodala dílu svého, i což jí po Janovi a Jírovi
bratřích jeho nápadu přišlo, Janovi Stravovi, totiž 19 R 6 gr.
A tak dílu svého tu nic nemá.
Jakož Margetě náleželo na gruntě Jana Stravy i po Janovi a
Jírovi, bratřích její[ch] zemřelých, nápadu mimo vyložené
peníze 7 R 15 gr, kteréž za Jeho [Mil]ost Pánem jsou, ještě
k vyzdvihování, totiž 11 R 21 gr, ty jest Jan Zubatý, manžel
Margety svrchu psané, Janovi Stravovi za hotových 4 R prodal.
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f 405a
184 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Karasového
K tomu statku jest sirotků 5: Mathouš, Kateřina vdaná,
Mahda, Jan a Dorota.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 57 v Městečku Martina Havranového zaplacených
50 R, placením od letha 1603 po 2 R.
Achtel vinohradu v Dolní hoře zaplacenej, kterej jest
prodán Mathoušovi sirotku za 60 R. Závdanku dáti má z užitku
7 ½ R a placením podle ourody po 3 R.
Summa všeho statku 110 R.
Z toho dluhův zaplatiti se má:
Martinovi Rabáčkovi 7 R 15 gr.
Martinovi Baňařovi 5 R 15 gr.
Janovi Zámečníkovi 2 R 5 gr.
Janovi Syslovi 6 gr.
Mikulášovi Čejkovi 2 R 6 gr.
J.M. Paní ovsa 5 čt[vrtí] za 12 ½ gr.
Rektorovi půjčených na víno 1 R.
Jírovi Janošovýmu [za] 3 ½ m[ěřice] ovsa 1 R 5 gr.
Summa dluhův 19 R 4 ½ gr.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 90 R 25 ½ gr.
Dělíc to na 5 dílů, přijde na každého po 18 R 5 gr
1 2/5 hal.
f 405b
Mathouš sirotek vinohrad ujal v 60 R, z toho sobě srazil
dílu svého 18 R 5 gr 1 2/5 hal. A tak dopláceti zůstává mimo
to placením ut s[upr]a 40 R 25 gr 6 den 3/5 hal.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidlákova přijato od
Mandy Havranovej za g[runt] závdanku 3 R.
Od Mikuláše přijato závdanku 7 R 15 gr.
Ty sou vydány Rabáčkovi za dluh jeho.
Janovi Zámečníkovi dluhu 2 R 5 gr.
Janovi Syslovi dluhu 6 gr.
Jeho Mi[l]osti Paní za oves 13 gr.
Rektorovi dluhu zaplaceno 1 R.
Mikulášovi Čejkovi dluhu 1 R 6 gr.
Jan Mlynářuo[v] z Javorníka na díl Kateřiny ženy své přijal
půl vinohradu v Dolní hoře v summě 30 R.
S toho sobě srazil dílu svého i s tím, což závdanku položil
21 R 27 gr 4 ½ den. A tak mimo to zuost[ává] dopláceti 8 R
2 gr 2 ½ den, placením od letha 1604 po 1 ½ R.
Samým pěti sirotkom náleží na gruntě 93 Jíry Havranového,
což jim poručila Anka Barvínková babka jejich 4 R, přijde na
každého po 24 gr.
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Matouš sirotek srazil sobě na půl achteli vinohradu v Dolní
hoře, kterýž ukoupil, summy 18 R 5 gr 1 ½ den. A tak zuostává
ještě dopláceti mimo to sirotkom 4 R 9 gr 2 den, placením od
letha 1604 po 1 R 15 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Mandy
Havranového za grunt 2 R.
Z toho dáno ostatek dluhu Mikulášovi Čejkovi 1 R.
Martinovi Baňařovi na dluh 1 R.
f 406a
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Krčmového za vinohrad v Dolní hoře 1 R, nebo on ten celý
vinohrad drží a což Jan Mlynářů a Mathouš sirotek za obě
polovice doplatiti měli, to on na jejich místě sám vyplniti
má.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Václava
Kaše za 1 polovici vinoh[radu] v Dolní hoře 1 R.
Od Mikuláše Krčmového za druhú polovici vinoh[radu] v Dolní
hoře 1 R.
Ty dva zlaté dány jsou Mahdě na její díl.
Jakož jest náleželo Mandě dílu jejího k dobírání 6 R, ty
jest prodala Václavovi Kašovi podle smlouvy.
A tak již ona tu nic více nemá.
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f 408a
185 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Znakhudy
K tomu statku jest sirotků (kromě Jíry ženatého a Maruše
vdané) trý: Matěj, Anna, Václav a Maruše mateř jejich čtvrtá.
Náleží těm samým sirotkům i s mateří jejich:
Na vinohradě v Ležhoře Jíry Krušpánka summy 14 R.
To dělíc na 4 díly, přijde na každého po 3 R 15 gr.
Více těm sirotkům náleží podsedek ze čtvrtí roli na Závodí
Jíry bratra jejich zaplacenej.
Ten když se prodá, mají ty peníze na rozdíly jíti.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Jíry Krušpánka za Ležhoru 15 gr.
Ty sou dány Maruši mateři na díl její.
Matěj užívajíc své vůle k rejstrom se nestavuje,
spravedlnost jeho k ruce panské jest obrácena, kteréž se
nachází 3 R 15 gr.
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f 410a
186 S[irotci] n[ebožtíka] Beneše Holého
K tomu statku jest sirotek 1 (kromě Bartoně ženatého, který
jest v Kuželovém) Václav a Anna macecha jeho druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 38 Vaňka Petrového zaplacených 16 R 7 ½ gr,
placením po 2 R, když se předních peněz jiným nápadníkům 21 R
22 ½ gr vyplní.
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 5 R 12 ½ gr.
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f 411a
187 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Vítových
K tomu statku sou sirotci 3: Jan, Jíra, Barbora a Zuzanna
mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 54 a poloulání na Závodí Jana Lekařových
zaplacenejch 27 R 15 gr, placením po 3 R, když nápadníci jiní,
kteříž na tom gruntě mají, svou spravedlnost vyzdvihnou.
Achtel vinohradu v Ležhoře zaplacenej za 40 R, ten se má
prodati. Prodán Janovi Lekařovi na placení po 3 R.
Na gruntě 104 v Městečku Martina Rabáčka zaplacených 20 R
15 gr, jdou od letha 1603 po 2 R.
Summa všeho statku 88 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Panu ouředníkovi za 3 m[ěřice] rži 3 R 3 gr.
Mikulovi Jurčových na Souchově za 2 m[ěřice] žita 2 R
20 gr.
Kateřině Halíčce za 4 m[ěřice] žita 4 R.
Summa dluhův 9 R 23 gr.
Zůstává čistého statku 78 R 7 gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 19 R
16 gr 5 den.
f 411b
Jan Lekařů na díl Zuzanny manželky své srazil sobě na
gruntě, kterýž ukoupil 19 R 16 gr 5 den, platiti má ostatek,
jakž ut s[up]ra dotčeno.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato
z gruntu Martina Rabáčka 2 R.
Od Jana Lekařového přijato závdanku za grunt 5 R 23 gr.
Z toho dáno dluhu panu ouředníkovi 3 R 3 gr.
Mikulášovi Jurčovýmu na Souchov dluhu za obilí dáno 2 R
20 gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato
z gruntu Martina Rabáčka 2 R.
Jakož náleželo Janovi dílu jeho otcovského 19 R 16 gr
5 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské
obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost
Pánem vyšlé spravedlnosti bylo 4 R, ostatek po letech jíti má
k ruce panské. Act[um] za purgmistra Jíry Žilky letha 1610.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu
Mikuláše Rabáčka trojích peněz 7 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 4 R 15 gr.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Rabáčka
přijato za grunt peněz 3 R.
Vydány sou Barboře na díl její 1 R, Jurovi 1 R a Pavlovi
Víta Zháňalového 1 R.
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Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Rabáčka za
grunt přijato peněz 2 R.
Dáno z nich Barboře 1 R, Jírovi 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Rabáčka za gr[unt] 2 R.
Dáno z nich Jírovi 1 R a Barboře 1 R.
Jakož zůstávalo těchto sirotků na dluhu za JM Pánem vyšlé
spravedlnosti 2 R 15 gr, ty sou po Janovi zběhlém poražené.
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f 414a
188 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Nezdenského
K tomu statku sou sirotci 3: Martin, Václav, Anna a Zuzana
mateř jejich čtvrtá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 56 na Závodí zaplaceného 17 R 15 gr, placením po
5 R až se předních peněz 72 R 15 gr vyplní.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Jeho [Mil]osti Pánu [za] 5 čt[vrtí] ovsa po 14 gr – 21 gr.
Do Němčí dluhu za obilí 6 R 20 gr.
Martinovi Bulovýmu půjčených na roli 3 R.
Mikulášovi Čejkových půjčených na roli 1 R 15 gr.
Summa dluhův 11 R 26 gr.
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189 S[irotci] n[ebožtíka] Vaška Pastýřového

f 415a

K tomu statku sou sirotci 5: Jíra, Jan, Mikuláš, Anka,
Thomáš a Kateřina mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě a čtvrti roli 44 Jana Santala v Městečku náleží
jim peněz vyplacených 35 R 15 gr, půjdou jim po 4 R, když
Vávra Barvíř 51 R 15 gr vyzdvihne.
Na vinohradě v Dolní hoře Eliáše Radějovského 33 R,
placením od letha 1603 po 2 R.
Summa všeho statku 68 R 15 gr.
To dělíc na 6 dílů, přijde každému na jeho díl po 12 R
1 ½ gr.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od
Eliáše Radějovského za vinohrad 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Eliáše
Radějovského za vinoh[rad] 1 R.
Anně dáno na díl její 1 R.
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala přijato od
Martina Škromacha za vinohrad 1 R.
Přijala jej Kateřina na díl svůj.
f 415b
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla
Tomášového na místě Eliáše Radějovského 15 gr.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od
Martina Žilky za vinoh[rad] 1 R.
Přijal jej muž Kateřinin na díl její.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky jakož náleželo
Jírovi, Janovi, Mikulášovi a Tomášovi dílů jejich každému po
11 R 22 ½ gr, ta spravedlnost jakožto po sirotcích zběhlých
jest k ruce panské obrácena.
A což na dluhu za J.M Pánem bylo 1 R 15 gr, ty sou z dluhu
panského sraženy.
Letha 1611 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od
Martina Žilky za vinohrad 1 R.
Přijal jej manžel Annin na díl její.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Martina
Žilky za vinohrad 4 R.
Z toho dáno Anně 15 gr, Kateřině mateři 15 gr a k ruce Jeho
[Mil]osti Páně po sirotcích zběhlých přijato 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Žilky za
vinoh[rad] přijato 1 R.
Ten přijat k ruce panské po sirotcích zběhlých.
Letha 1616 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Žilky za
vinoh[rad] přijato 1 R.
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Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Tuřanského na
místě Martina Žilky za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 2 R.
Z toho dáno Anně 1 R, Kateřině 1 R a po sirotcích zběhlých
Jeho [Mil]osti Pánu 1 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jana
Tuřanského za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Z toho dáno Anně 20 gr, Kateřině 20 gr a JMP 20 gr.
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f 417a
190 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Hajanové[ho]
K tomu statku sou sirotci 2: Pavel, Kateřina a Manda mateř
jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 17 na Závodí vyplacených peněz 20 R, placením po
2 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Nitky předních
peněz 15 R vyplní.
Na vinohradě Martina Bednáře v Dolní hoře vyplacených 4 R
15 gr, ty peníze sou poslední.
Na vinohradě Mikuláše Vlčkovského v Ležhoře a Jana Pivky
posledních peněz 10 R.
Summa všeho statku 34 R 15 gr.
Z toho se má dluhův zaplatiti toto:
Jírovi Maryasovi za žito 3 R.
Sestře n[ebožtíka] Martina Hajanového 2 R.
Summa dluhův 5 R.
Zůstává čistého statku 29 R 15 gr.
To dělíc na 3 díly, přijde každému na jeho díl po 9 R
15 gr.
f 417b
Mahda, mateř těch sirotků, dílu svého sobě na gruntě,
kterýž ukoupila, srazila 9 R 25 gr, ostatek platiti má, jakž
nahoře doloženo.
Příjem a vydání:
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Mandy
mateře za g[runt] 5 R.
Ty sou dány za dluhy napřed psané.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od
Martina Bednáře za g[runt] 2 R.
Ty sou dány Mandě mateři na díl její.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry
Moňkového za grunt 2 R.
Letha ut s[upr]a přijato od Vaňka Ševčíka na místě Martina
Bednáře 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry
Moňkového za grunt 2 R.
Jakož náleželo Kateřině dílu jejího otcovského 9 R 25 gr,
ta spravedlnost jakožto po zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně
jest obrácena. Z níž jest poraženo, co vyšlé spravedlnosti na
dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 6 R, ostatek po letech jíti
má. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry
Moňkového za g[runt] trojích peněz 6 R.
Z toho přijato k ruce panské po s[irotcích] zběhl[ých]
3 R.
Pavlovi na díl jeho dáno 3 R.
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f 418b
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Moňkového za
grunt přijato 2 R.
Ty sou vydány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jíry
Moňkového za gr[unt] za 2 leta 4 R.
Ty sou vydané Pavlovi 2 R a na JM Pána 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jíry
Moňkového za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Vydáno Pavlovi 1 R a na JM Pána obráceno 1 R.

323

f 419a
191 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Duných
K tomu statku jest sirotků 5: Kateřina, Zuzanna, Jíra,
Martin, Jan a Maruše mateř jejich šestá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě a poloulání 51 na Závodí Jakuba Mokrošového
vyplacených peněz 98 R 26 gr 5 den, placením po 5 R, když
nápadníci n[ebožtíka] Martina Duného 36 R 3 gr 2 den
vyzdvihnou.
Na vinohradě v Dolní hoře Jakuba Mokrošového zaplacených
posledních 24 R.
Kancionál bratrský zůstává ve zboru velickým až do zrostu
sirotkův.
Summa všeho statku 122 R 26 gr 5 den.
Z toho se dluhu má zaplatiti:
Mathoušovi Hýškovi do Blatnice položených 2 R.
Zůstává čistého statku 120 R 26 gr 5 den.
To dělíc na 6 dílů, přijde každému na jeho díl po 20 R 4 gr
3 den.
Jakub Mokrošů díl Maruše manželky své sobě na gruntě svém
srazil, totiž 20 R 4 gr 3 den, placením ostatek jakž ut
s[upr]a.
f 419b
Vyhledalo se při statku Mikuláše Škutle, že sirotkům těmto
náleží nápadu, jakž při témž statku doloženo jest, summy 58 R
10 gr ½ den.
Příjem a vydání:
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky z statku neb[ožtíka]
Mikuláše Škutle na nápad vejš psaný přijato 3 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře z statku n[ebožtíka]
Mikuláše Škutle na nápad vejš psaný přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Škutle přijato 15 gr.
Z toho dáno Kateřině 2 R a Jurovi na díl jeho také dáno 1 R
15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato [z]
s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Škutle na nápad ut s[upr]a 2 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R.
Z gruntu 51 od Jakuba Mokroše prvních peněz 2 R 3 gr 2 den.
Ty 2 R 3 gr 2 den jsou vydané Kateřině na díl její.
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f 422a
192 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Havranové[ho]
K tomu statku jest sirotek 1 Zuzanna a Mahda mateř její
druhá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 57 v Měst[ečku] zaplacených 5 R, půjdou jim po
2 R, když se 45 R s[irotkům n[ebožtíka] Jana Karasového
vyplní.
Na vinohradě Mikuláše Rabáčkového v Dolní hoře zaplacených
70 R, placením od letha 1604 podli hory práva po 4 R.
Summa všeho statku 75 R.
To dělíc na 2 díly, přijde každému na jeho díl po 37 R
15 gr.
Manda, mateř sirotka vejš psaného, srazila sobě na díl svůj
na gruntě, který ukoupila 5 R a z vinohradu v Dolní hoře
Mikuláše Rabáčkového vyzdvihnouti sobě má 32 R 15 gr.
A tak díl její zouplna ukázán.
Ti nápadníci sami sobě peníze z vinoh[radu] Mikuláše
Rabáčkového druhého velického vyzdvihují.
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193 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Byčanského

f 424a

K tomu statku jsou sirotci 2: Jan a Martin.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 31 v Měst[ečku] Jíry Košťálového zaplacených
předních peněz 40 R, placením při každých Vánocích po 3 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Jíry Tomášového 40 R. Závdanku
dal 2 R, placením podle ourody po 2 R.
Vína 3 vědra prodáno za 5 R 22 ½ gr.
Summa statku 85 R 22 ½ gr.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
Do Hradiště od podruství 1 R.
Zůstává čistého statku 84 R 22 ½ gr.
To dělíc na 2 díly, přijde na každého po 42 R 11 gr 1 den
1 víd.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Jíry
Tomášového závdanku za vinohrad 2 R.
Též přijato za 3 vědra vína 5 R 22 ½ gr.
Z toho dáno do Hradiště od podruství 1 R.
Písaři od rozdílův z dílův sirotčích 8 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry
Tomášového za vinoh[rad] 15 gr.
f 424b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato za
vinohrad od Jíry Tomášového 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry
Tomášového za vinohrad v Dolní hoře 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jíry Thomášového za
vinohrad v Dolní hoře přijato 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Thomášového
za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 1 R.
Leta 1617 našlo se v truhlici sirotčí peněz na zámku těmto
si[rotkům] 15 gr.
Ty sou obrácené k ruce JM Páně po s[irotcích] zběhlých.
Téhož leta od Mikuláše Švejskýho na místě Jíry Tomášového
za vinohrad v Dolní hoře přijato 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Mikuláše
Švejského za vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R.
Jest obrácen k ruce JM Páně.
Jakož jest těchto sirotků vyšlých peněz na dluhu za JM
Pánem zůstávalo 14 R 14 ½ gr, ty se porážejí po Martinovi
zběhlém.
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194 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Sučanského

f 426a

K tomu statku jsou sirotci 2: Martin, Pavel.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 21 v Měste[čku] Anny, manželky téhož Mikuláše
Sučanského, předních peněz 130 R, placením při každých
Vánocích po 4 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Vaška Šavary předních peněz 50 R.
Závdanku dal 1 R 15 gr a platiti má podle ourody po 3 R.
Peněz hotových našlo se po smrti nebo[žtíka] 8 R.
Summa statku 188 R.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
Pavlovi Petrášovýmu na Lhotky dluhu 8 R.
Zůstává čistého statku 180 R.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému po 90 R.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato peněz
hotových, kteréž se po smrti n[ebožtíka] našly 8 R.
Od Vaška Šavary závdanku za vinohrad 1 R 15 gr.
Z toho dáno Pavlovi Petrášové[mu] na Lhotky 8 R.
Písaři od rozdílu z dílův sirotčích 8 gr.
Od Vaška Šavary za vinohrad 1 R.
Více těm sirotkom náleží dílu Anny macechy jejich v statku
n[ebožtíka] Bartoše Kocourka v měste[čku] Lipově.
f 426b
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Vaška
Šavary za vinoh[rad] 1 R 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Václava Kroměřížského na místě Anny manželky jeho 4 R.
Od Vaška Šavary za vinohrad přijato 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava
Kroměřížského za g[runt] 2 R.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského 90 R, ta
spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým jest k ruce panské
obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost
Pánem bylo 9 R 7 gr, ostatek Pánu po letech docházeti má.
Act[um] ut s[upr]a.
Od Vaška Šavary přijato za grunt.
Omylně tuto vypsány, býti jsou při statku Mikuláše
Sučanského 70.
NB. Spravedlnost Pavlova, kteráž na Jeho [Mil]ost Pána
obrácena byla, poněvadž se ten sirotek postavil, zase jest
jemu od p[ana] Vilíma Žernovského, ouředníka na Strážnici,
puštěna. Všakž co jest vyzdviženo k ruce panské 9 R 7 gr, ty
za pokutu Jeho [Mil]osti Pánu zuostávají.
Téhož letha přijato od Vaška Šavary za vinohrad v Dolní
hoře 1 R.
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Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaška
Kroměřížského za g[runt] 8 R.
Od Vaška Šavary za vinohrad v Dolní hoře přijato 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Vaška
Kroměřížského za grunt přijato 4 R.
Od Vaška Šavary za vinoh[rad] v Dolní hoře 3 R.
Těch 7 R jest přijato k ruce Jeho [Mil]osti Páně po
sirotcích zběhlých.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Vaška
Kroměřížského za grunt přijato peněz ročních 6 R.
Od Vaška Šavary za vinohrad v Dolní hoře přijato 5 R.
Leta 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Vaška Šavary za
vinohrad v Dolní hoře 3 R.
Od Vaška Kroměřížskýho za gr[unt] 3 R.
Těch 6 R jest přijato k ruce JM Páně.
A jakož na dluhu za JM P[ánem] peněz vyšlých zůstávalo
25 R, ty se po sirotcích zběhlých porážejí.

328

195 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka

f 428a

K tomu statku jest nápadníků 4: Kateřina, Anna, Lida vdaná
a Markyta sirotek čtvrtý.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 32 v Měste[čku] Jana Baňaře předních peněz 100 R,
závdanku dal 8 R, placením po 4 R.
Na vinohradě v Ležhoře Václava Matěje Moňkového z Javorníka
předních peněz 70 R, závdanku dal 3 R, placením podle ourody
po 4 R.
Na druhém vinohradě v též hoře Jana Baňaře předních peněz
54 R, bez závdanku, placením podle ourody po 3 R.
Na třetím vinohradě v též hoře Jana Hafrového zaplacených
předních peněz 19 R, placením podle ourody po 2 R.
V statku nebo[žtíka] Jana Měsíčka dluhu 10 R.
Vína 6 věder prodáno Janovi Barvířovi za 15 R.
Dluhu na Lukášovi Ondřejových v Souchově 9 R.
Summa statku 277 R.
Tu summu dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po
69 R 7 ½ gr.
Jan Baňař na díl Lidy manželky své ujal grunt s půl lánem
roli, s krávou a dobytkem svinským v summě 100 R.
Vinohrad v Ležhoře ve 54 R.
Summa toho 154 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 69 R 7 ½ gr, zůstává
dopláceti 84 R 22 ½ gr, placením takto: za grunt po 4 R a za
vinohrad podle ourody po 3 R.
Mikuláš Pešků na díl Kateřiny manželky své přijal peněz
hotových 7 R.
Na vinohradě v Ležhoře Václava Moňkového odvedeno je[mu]
k vyzdvihování 62 R 7 ½ gr.
Summa toho 69 R 7 ½ gr.
A tak díl jemu zouplna ukázán.
Lukáš Ondřejových [z] Souchova na díl Anny manželky své
srazil sobě, což dlužen byl peněz hotových a za mentýk 9 R.
A na vinohradě Jana Hafrového v Ležhoře odvedeno jemu
k vyzdvihování 19 R.
Summa toho 28 R.
Zůstává se jemu dodati k doplacení dílu jeho ještě 41 R
7 ½ gr.
Markytě sirotku přišlo dílu jejího 69 R 7 ½ gr.
Více témuž sirotku mimo ten díl náleží včely 9, kderéž jsou
prodány Janovi Baňařovi švagru jejímu za 11 R, placením při
každých Vánocích po 1 R.
Též tomu sirotku zůstává při Janovi Baňařovi švagru jejím
kráva 1, kterouž mají dochovati do zrostu jejího.
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f 429a
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgkmistra Daniele Třískala přijato od Jana
Baňaře závdanku za gru[nt] 8 R.
Od Václava Moňkové[ho] zavdaného za vinohrad v Ležhoře 3 R.
Za 6 věder vína prodaného přijato 15 R.
Z toho dáno z dílů sirot[čích] od rozdílu písaři 4 gr.
Z dílu Anniného dáno písaři 8 gr.
Janovi Baňařovi půjčeno peněz hotových na koupení koní
15 R. Oplatiti je má o posudku nejprve příštím.
Z statku n[ebožtíka] Jana Měsíčka na dluh přijato 4 R.
Lukáš Ondřejových [z] Souchova, co se jemu dílu po Anně
manželce jeho dodati mělo 41 R 7 ½ gr, takové peníze prodal
Janovi Baňařovi za hotových 7 R. A tak díl manželky své
zouplna vyzdvihl.
Z statku Jana Měsíčka na dluh přijato 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Baňaře za grunt 1 R.
Též od něho přijato za včely 15 gr.
Od Václava Moňkového za vinohrad 1 R 15 gr.
Ty jsou vydány Mikulášovi Peškovi na díl Kateřiny manželky
jeho.
Nebude potřebí pokládání za týž vinohrad tuto vypisovati,
poněvadž jest témuž Mikulášovi z jiného napřed poukázán.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Baňaře za g[runt] 3 R.
Též od něho přijato za včely 15 gr.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana Baňaře
za grunt 3 R.
Též od něho přijato za včely 15 gr.
Maruši dáno na díl její na šaty 3 R 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Baňaře za g[runt] čtverých peněz po 2 R – 8 R.
Leta 1615 za purgkmistrovství svého Jan Baňař položil za 2
grunty peněz 3 R.
Z statku Jana Měsíčka přijato na dluh 1 R 15 gr.
Těch 4 R 15 gr jest dáno Margitě na díl její.
f 429b
Letha 1617 přijato od Jana Baňaře za jeho purgkmistrovsví
za dva grunty a za dvě leta 8 R 15 gr.
Ty sou vydané Margetě na díl její.
Z statku n[ebožtíka] Jana Měsíčka za rok 1616 přijato 1 R.
Ten jest vydán Margetě.
Leta svrchu psaného přijato z důchodů JM Páně na dluh, což
za JM Pánem bylo 12 R.
Ty sou vydány Vácslavovi Pivkovi do Velké muži Margetinému
a dáno jemu rži 1 met.
Jan Baňař zůstává ještě doplatiti za grunt a vinohrad
v Ležhoře 7 R 15 gr a dluhu půjčeného 15 R.
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Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Jana Baňaře za 2 gr[unty] 4 R.
Též od něho přijato na dluh ut s[upr]a 9 R.
Těch 13 R jest vydáno Margetě na díl její.
Leta 1619 Margetě vydáno, což z důchodů JM Páně přijato na
vyšlou spravedlnost 10 R a jest jí dáno místo peněz obilí
7. Junii.
Letha 1637 za purgmistra Jiříka Čejkového položil Jan
Baňař, kteréž přijal Václav Pivka 6 R.
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196 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Měsíčka

f 432a

K tomu statku jsou sirotci 3: Pavel, Jíra a Mikuláš zajatý
i s Kateřinou mateří jejich.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 48 a polulání v Měste[čku] posledních peněz
(neuvedeno).
Na vinohradě v Dolní hoře Jakuba Baňaře předních peněz
50 R. Závdanku dal 1 R, platiti má podle ourody po 2 R.
Žita 19 m[ěřic] po 20 gr prodáno za 12 R 20 gr.
Rži 10 m[ěřic] po 20 gr prodáno za 6 R 20 gr.
Žilkovi dáno na chování sirotků 8 měř[ic].
Summa statku (neuvedeno).
Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Na kostel velecký za krávu prodanou 8 R.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka 10 R.
Tobiášovi Oulehlovi za dobytek 8 R.
Summa dluhův (neuvedeno).
Zůstává čistého statku (neuvedeno).
To dělíc na 4 díly, přijde každému po (neuvedeno).
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato
závdanku za vinohrad od Jakuba Baňaře 1 R.
Za obilí prodané přijato 19 R 10 gr.
Z toho zaplaceno dluhu na kostel velický 8 R.
Tobiášovi Oulehlový[mu] dáno 8 R.
Na dluh s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka dáno 4 R.
Písaři od rozdílu ze všech dílův dáno 10 gr.
Od Jakuba Baňaře za vinoh[rad] přijato 1 R.
Dán jest na sirotky Jíry Ševčíka na dluh.

f 432b
Daniel Třískal dlužen za obilí těmto sirotkom 12 R. Ty
peníze položiti má o posudku letha 1609.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Šenovského na místě Jakuba Baňaře za vinoh[rad] 1 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jana Šenovskýho za
vinohrad přijato 3 R.
Našlo se, že ten Jan Měsíček dlužen byl Vaškovi Ševcovi do
Lipova 1 R. Ten jest Anně, vdově po n[ebožtíku] Vaškovi
Ševcovi, vydán při posudku ut s[upr]a 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Šenovského
přijato za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Ty jsou dány do statku Jíry Ševčíka za dluh.
Letha 1616 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Šenovského za
vinohrad v Dolní hoře přijato 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Ševčíka za dluh.
Jakož zůstávalo těchto sirotků peněz vyšlých na dluhu za JM
Pánem 3 R, ty jsou poražené po Jírovi s[irotku] zběhlém.
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f 434a
197 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Miklového
K tomu statku jsou sirotci 2: Kateřina, Kuna zajatá od
nepřítele a Anna mateř jejich též vzata od nepřítele třetí a
Matyáš v Turcích narozený.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 50 v Měste[čku] Jíry Řeháka předních peněz 80 R,
bez závdanku, placením při každých Vánocích po 3 R.
Na mlýně Mezným dílu nedobraného Anny, mateře těch sirotků,
zůstává 78 R 18 gr 5 den, půjdú jim po 6 R 20 gr až s[irotci]
n[ebožtíka] Bartoše Meznýho mlynáře svou spravedlnost
vyzdvihnou.
Na vinohradě v Dolní hoře Jana Staňkového z Suchova 12 R,
placením podle ourody po 4 R až se předních peněz na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Halíka 45 R vyplní.
Z 2 koně prodané utrženo 24 R.
Fridrich Nič v Hradišti dlužen 13 R, oddati je má v šesti
nedělích.
Summa statku 207 R 18 gr 5 den.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
Alžbětě Ryšavých do Strážnice 3 R.
Zůstává čistého statku 204 R 18 gr 5 den.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na díl jeho 51 R 4 gr
4 ½ den.
f 434b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato za
2 koně prodané 24 R.
Z toho zaplaceno dluhu Alžbětě Ryšavých 3 R.
Písaři ze všech dílův od rozdílu dáno 12 gr.
Kateřině dáno na díl její 1 R.
NB. Martinovi Žádalovýmu půjčeno těchto sirotkův hotových
peněz 29 R 18 gr. Ty má oplatiti o posudku příštím letha
tohoto 1609.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry
Řeháka za grunt 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry
Řeháka za grunt 2 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry
Řeháka za grunt 2 R.
Přijala je Anna mateř na díl svůj.
Letha ut supra od Martina Žádalovýho přijato za dluh
si[rotkům] ut supra povinný 19 R 18 gr.
Ty přijala Anna mateř na díl svůj.
Letha 1611 za purgmistra Pavla Tomášového přijato
z s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Šidlákova dluhu za koně, kterýž se
našel 6 R.
Ty přijala Anna mateř.
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Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jíry Řeháka za grunt
přijato za 3 letha 8 R.
Více za týž grunt položil týž Jíra Řehák 2 R.
Janovi Mezníkovi na dluh jemu povinný, což jest do Trnavy
na vejplatu Anny sestry jeho, mateře těchto sirotkův, též Kuny
dcery a Mathyáše syna jejího z Budína z zajetí nepřátelskýho
zaplatil, na ceduli řezanou dáno 10 R.
A což za Jeho [Mil]ost Pánem peněz těchto sirotkův na dluhu
zůstávalo, totiž 3 R 15 gr, ty sou tolikéž na tou ceduli témuž
Janovi Mezníkovi z peněz po sirotcích zběhlých přijatých
odvedeny.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Řeháka za
grunt přijato 3 R.
Ty jsou dány Janovi Mezníkovi na dluh povinný podle cedule
řezané.
f 435b
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Řehákového na
dluh povinný podle cedule přijato 3 R.
Ty sou vydány Janovi Mezníkovi.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jíry
Řehákového na dluh povinný podle cedule 3 R.
Ty sou vydané Janovi Mezníkovi, totiž ty 3 R.
Jan Mezník jsouce dlužen peněz hotových sirotku n[ebožtíka]
Mikuláše Srnového, kteréž vypůjčil na výplatu Anny sestry své,
totiž 14 R, ty jest odkázal na gruntě Pavla Radějovského
Janovi, synu n[ebožtíka] Mikuláše Srnového.
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198 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Moňkového

f 436a

K tomu statku jest sirotek 1 Kateřina.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Ležhoře Václava Perny a Jana Bohunskýho
zaplacených posledních peněz 18 R, placením podle ourody po
4 R až se předních peněz 56 R vyplatí.
Matěj Moňků dlužen za 15 m[ěřic] žita 15 R, platiti má za
něj při každých Vánocích po 2 R.
Summa statku 33 R.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Matěje Moňkova na dluh za žito 1 R 15 gr.
Jsou dány Krajáčovi do Kroměříže za sukni.
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199 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka

f 437a

K tomu statku jsou sirotci 2: Václav, Jan.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na vinohradě v Dolní hoře Jíry Škromacha 50 R. Závdanku dal
2 R, platiti má při každých Vánocích podle ourody po 3 R.
Na druhém vinohradě v Dolní hoře Jana Skaličky zaplacených
15 R 15 gr, placením při každých Vánocích po 2 R.
Na gruntě 71 na Závodí Jíry Rosy předních peněz 49 R,
placením při každých Vánocích po 2 R.
Vaněk Ševčíků dlužen za včely a krávu jednu je[mu] prodané
13 R, placením při každých Vánocích po 1 R. Rukojmě za to
Daniel Třískal, Pavel Tomášů S.R.S.N.
Summa statku 137 R 15 gr.
To dělíc na 2 díly, přijde každému po 68 R 22 ½ gr.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Jíry
Škromacha závdanku za vinohrad 2 R.
Z toho dáno písaři od rozdílu z dílův sirot[čích] 8 gr.
Od Jíry Škromacha za vinohrad přijato 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry
Rosy za grunt 1 R.
Od Jíry Škromacha za vinohrad 1 15 gr.
f 437b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Mikuláše syna Švejskýho za g[runt] 1 R 15 gr.
Od Jíry Škromacha přijato za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Jana Skaličky za vinohrad 1 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše
syna Švejskýho za g[runt] 1 R.
Od Jíry Škromacha přijato za vinohrad v Dolní hoře 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Švejskýho za g[runt] 6 R.
Od Jana Bánovského na místě Jana Skaličky za vinohrad
v Dolní hoře přijato 2 R.
Od Jíry Škromacha za Dolní horu přijato 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Švejskýho
za grunt přijato 2 R.
Od Jíry Škromacha za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Od Jana Bánovskýho za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
[Leta] 1617 jakož se v truhlici sirotčí, kteráž na zámku
v sklípku byla, našlo peněz sirotkům těm náležitých 1 R 15 gr,
ten jest obrácen k ruce JM Pána po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Švejskýho
za grunt přijato za dvě letha 3 R.
Od Jíry Škromacha za vinoh[rad] v Dolní hoře 4 R.
Od Jana Bánovského za vinoh[rad] v Dolní hoře 4 R.
Náleží Jeho [Mil]osti Pánu po zběhlých sirotcích.
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Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Švejskýho za grunt 2 R.
Od Jana Bánovského za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Od Jíry Škromacha za vinoh[rad] v Dolní hoře 1 R 15 gr.
Ty sou k ruce JM Páně přijaté.
A jakož jest těchto sirotků peněz vyšlých na dluhu za JM
Pánem zůstávalo 28 R 22 gr, ty se poráží po sirotcích
zběhlých.
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f 439a
200 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kštice
K tomu statku jest sirotků 4: Václav, Běta, třetí sirotek
Kateřina, Zuzanna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 82 v Měste[čku] (neuvedeno).
Na vinohradě v Ležhoře Václava Kšticové[ho] 96 R, placením
po 5 R rok po roku.
V statku n[ebožtíka] Martina Duných dílu nedobraného
Dorothy, manželky téhož Martina Kšticové[ho] 8 R 10 gr 5 den,
jíti jim mají po 1 R 3 ½ gr každého roku.
Summa statku 104 R 10 gr 5 den.
Z toho statku zaplatiti se má předních peněz na termíny do
peněz sirotčích vyšlých 46 R 20 gr 1 den.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 57 R 20 gr 4 den.
To dělíc na 2 díly, neb Kateřina a Zuzanna zemřely, přijde
na každého po 28 R 25 gr 2 den.
Václav na díl svůj ujal vinohrad v Ležhoře v 96 R, z toho
sobě srazil dílu svého 28 R 25 gr 2 den. Zůstává dopláceti
67 R 4 gr 5 den, placením po 5 R podli ourody.
Příjem a vydání:
Vyhledalo se po rozdílu statku tohoto, že dlužno bylo
Mrakovi na Tuří Louku za ječmen 4 R a Utlačilíkovi do
Javorníka za žito 2 R, kteréž Vácslav Kštice zaplatil, činí
6 R.
Ty se jemu na zaplacení za vinohrad vypisují.
Letha 1606 až do letha 1610 vyplnil týž Vácslav Kšticů za
týž vinohrad, jakž se z rejster horenských velických vyhledalo
14 R.
Těch 14 R dány sou na termíny na dluh ut s[upr]a.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky od Václava Kšticového
za vinoh[rad] přijato 4 R.
Ty sou dány na termíny na dluh ut s[upr]a.
f 439b
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Pivko a
Martin Hudec koupili ten vinohrad za 36 R.
Položili za něj každý po 1 R, dány sou k obci na termíny.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Václava
Pivky a Martina Hudce za vinohrad ut s[upr]a od každého po
1 R – 2 R.
Ty sou vydané k obci na termíny.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vácslava
Pivky a Martina Hudce za vinohrad od každého po 2 R, činí 4 R.
Ty přijal purgkmistr a ouřad a mají je odvésti do peněz
sirotčích na termíny na dluh svrchu psaný.
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201 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Ševčíka

f 441a

K tomu statku jsou sirotci 4: Jíra, Kateřina, Zuzanna,
Mikuláš.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 90 v Městečku Mikuláše Válkového předních peněz
120 R. Závdanku dáti má 10 R, placením při každých Vánocích po
4 R.
Na vinohradě v novosadě v Ležhoře Jíry syna jeho 30 R.
Na vinohradě v Ležhoře Jana Zháňala předních peněz 41 R,
placením podle ourody po 3 R.
Summa statku 191 R.
To dělíc na 4 díly, přijde každému po 47 R 22 ½ gr.
Jíra na díl svůj přijal vinohrad novosad v Ležhoře v 30 R,
zůstává se jemu dodati k doplnění dílu jeho 17 R 22 ½ gr.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Mikuláše Válkového na závdanek 5 R.
Kateřině dáno na díl její 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše Válkového závd[anek] 2 R.
f 441b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Mikuláše Válka ost[atek] závd[anku] 3 R.
Též od něho přijato na roční peníze 1 R.
Z toho dáno Kateřině na díl její 2 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Válkového za g[runt] 2 R.
Z toho přijala jest Kateřina na díl svůj 4 R.
A Zuzanně též dáno 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Válkového čtverých peněz 14 R.
Z toho přijal muž Kateři[ni]n 7 R a muž Zuzanin též na díl
její 7 R.
Přijato z termínových peněz, což půjčeno bylo na těch 9 R
napřed psaných 3 R 7 ½ gr.
Z toho dáno Kateřině 1 R 15 gr a Zuzaně dáno 1 R 22 ½ gr.
Ty 3 R jsou za příjem a vydání omylně napsány, náleží
s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Šidláka.
Našlo se z rejster horenských velicských, že Jan Zháňal za
vinohrad v Ležhoře od letha 1608 až do letha 1614 vyplatil
všeho 8 R 22 ½ gr.
Z toho přijal Vácslav Zdeňků na díl Zuzanny manželky své
4 R 3 gr 5 den.
A Mikuláš Švejský na díl Kateřiny manželky své přijal
4 R 18 gr 5 ½ den.
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Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou
spravedlnost těchto sirotkův na dluhu zůstávající 6 R.
Ty sou dány obilím Vácslavovi Zdeňkovýmu na díl Zuzany ženy
jeho.
Od Mikuláše Válkového za grunt i za vinohrad přijato 4 R.
Od Jana Zháněla za vinoh[rad] v Ležhoře přijato 2 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše
Válkového za gr[unt] za 2 leta 7 R.
Z toho dáno na díl Kateřiny 2 R 10 gr, Zuzanně 2 R 10 gr a
Mikulášovi 1 R a do truhlice schováno jemu 1 R 10 gr.
Od Jana Zháněla za vinohrad v Ležhoře 3 R 15 gr.
Ty přijal Jíra na díl svůj.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Válkového za gr[unt] 3 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R 15 gr a Zuzanně 1 R 15 gr.
Od Jana Zháněla za vinohrad v Ležhoře 2 R.
Z toho dáno Kateřině 20 gr, Zuzanně 20 gr a Jírovi 20 gr.
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202 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zámečníka

f 443a

K tomu statku jest sirotek 1 Johanna.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na gruntě 94 v Městečku a čtvrti roli posledních peněz
(neuvedeno), placením po 2 R až se předních peněz 4 R vyplatí.
Na vinohradě v Dolní hoře Lukáše Šturmového posledních
peněz 38 R, placením podle ourody po 4 R až se předních peněz
32 R vyplní.
Náčení zámečnické prodané Mikulášovi Santalovýmu za
hotových 16 R.
Vína 4 vědra prodáno za 10 R.
Summa statku (neuvedeno).
Z toho statku dluhův se zaplatiti má:
Lukášovi Šturmovýmu dluhu 3 R.
Anně manželce nebožtíkové dáno 5 R.
Dluhu do cechu kovářského a zámečnického do Strážnice za
železo 5 R 4 gr.
Dluhu do důchodů panských za pivo 2 R 26 gr.
Janovi Vlachovi za věci krámské 1 R.
Mikulášovi Šidlákovi za vinohrad peněz ročních položeno
2 R.
Summa dluhův 19 R.
Zůstává čistého statku (neuvedeno).
f 443b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato za
náčení kovářské prodané 16 R.
Za 4 vědra vína prodaného 10 R.
Písaři od rozdílu dáno 4 gr.
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f 445a
203 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Barvínka
K tomu statku jest sirotkou 3: Jíra, Jan a Kateřina vzatí
od nepřítele i Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 49 v Měste[čku] Lukáša Šturmového prodán jest za
120 R, placením při každých Vánocích po 4 R.
Na gruntě 97 v Měste[čku] zaplacených posledních peněz
19 R, placením po 2 R až se předních peněz 31 R vyplatí.
Na gruntě 93 v Měste[čku] Jíry Havranových předních peněz
17 R, placením při každých Vánocích po 2 R.
Na gruntě 106 v Měste][čku] Jíry Perny posledních peněz
33 R.
Na gruntě 36 v Měste[čku] Tomáše Horčice předních peněz
23 R 15 gr, placením po 3 R.
V statku n[ebožtíka] Tomáše Meznýho mlynáře dílu
nedobraného po Zuzanně, manžel[ce] n[ebožtíka] Jíry Barvínka
33 R 18 gr 5 den.
Na gruntě 46 na Závodí Jana Jakšového dluhu za víno, pivo a
jiné věci 4 R.
Na vinohradě v Ležhoře Matějovi Moňkovýmu prodaném 90 R.
Závdanku dal 5 R, platiti má podle ourody po 4 R.
Na druhým vinohradě v též hoře Jírovi Rosový[mu] a Janovi
Srnovýmu prodaném 100 R. Závdanku dali 5 R a platiti mají
podle ourody po 4 R.
f 445b
Více na vinohradě v též hoře Martinovi Hlávkovýmu prodaném
70 R, bez závdanku, placením podle ourody po 4 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Mikuláša Janíčkového skoupených
od Mikuláša Švihuta 19 R, placením podle ourody po 3 R až se
předních peněz 53 R vyplatí.
Na vinohradě v Staré hoře na Lipovsku Petrovi Janíčkovému
z Velké Vrbky prodaný 55 R. Závdanku dal 2 R, placením při
každých Vánocích podle ourody po 2 R.
Na druhém vinohradě na Lipovsku v též hoře Martina
Zastúpila z Velké Vrbky posledních peněz 26 ½ R, placením po
3 R až se předních peněz 28 R 15 gr vyplní.
Včely 13 prodaný knězi Pavlovi za 20 R, dáti je má při
posudku nejprve příštím.
V statku n[ebožtíka] Martina Šidlákového dluhu za dobytek
33 R 2 gr.
Za 2 koně prodané utrženo 40 R.
Za 1 bečku vína prodaného 20 R.
Summa statku 723 R 20 gr 5 den.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Rektorovi od učení sirotka 2 R.
Jiříkovi Křtěnci dluhu za oves 3 R.
Na pohřeb Václava sirotka naloženo 18 gr.
Poslu, který chodil hledati sirotka zajatého 10 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka dluhu za víno 14 R.
Summa dluhův 19 R 28 gr.
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Zůstává čistého statku 703 R 22 gr 5 den.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 175 R
28 gr 1 den.
f 446a
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Martina Moňkového závdanku za vinohrad v Ležhoře 5 R.
Od Jíry Rosovýho a Jana Srnového přijato závdanku za
vinohrad 5 R.
Od Petra Janíčkového z Velké Vrbky závdanku za vinohrad
v Staré hoře na Lipovsku přijato 2 R.
Za 2 koně prodané přijato 40 R.
Za 1 bečku vína prodaného 20 R.
Z toho zaplaceno dluhů napřed psaných 5 R 28 gr.
Jírovi sirotku dáno z dílu jeho na šaty 1 R 23 gr.
Písaři od rozdílův dáno ze všech dílů 16 gr.
Do statku n[ebožtíka] Jíry Hlaváčka na dluh za víno dáno
7 R.
P[anu] Janovi Urbanovi Domanskýmu z Domanína, ouředníku na
Strážnici, jakž šuldbrýf ukazuje, půjčeno 30 R 26 gr 2 den.
Dáti má o posudku letha 1608.
Od Martina Hlávkového za vinohrad přij[ato] 2 R.
Od Matěje Moňkového za vinoh[rad] přijato 1 R 15 gr.
Od Jíry Rosy a Jana Srnova za vinoh[rad] 1 R 15 gr.
Bartošovi písaři půjčeno 12 R, má je položiti o posudku
příštím letha tohoto 1608.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z gruntu
Tomáše Hrnčíře 1 R.
Od Lukáše Šturmy přijato za g[runt] 1 R.
Od Jana Tomášového na místě Jíry Havranového přijato 1 R.
Z gruntu Jana Jakšového na dluh za víno a pivo přijato 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Šidlákova přijato dluhu za
dobytek 33 R 2 gr.
Od Bartoše písaře půjčených jemu přijato hotových 12 R.
Od kněze Pavla na zaplacení za včely přijato 10 R.
f 446b
Po rozdílu statku našlo se dluhu Matyášovi Ostřešovskému do
Strážnice, když písařem obročním byl, že jest jemu dlužen ovsa
platového, což za svého ouřadu rychtářského neodvedl a za ním
zuostalo po 14 gr 48 měř[ic] - 22 R.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového přijato od
Martina Hlávky za vinoh[rad] 1 R.
Od Jana Srnového a Jíry Rose za vinoh[rad] 2 R.
Od Matěje Moňkového za vinoh[rad] 2 R.
Od Petra Janíčkového z Lipova za vinohrad 2 R.
Od kněze Pavla přijato za včely 10 R.
Pavlovi Tomášovýmu purgmistru velickýmu z poručení p[ana]
ouředníka půjčeno 10 R, oplatiti má o posudku letha 1609.
Šidlák též dlužen za dobytek doložiti 10 R.
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Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Lukáše
Šturmy za g[runt] 3 R.
Od Mikuláše Šidláka dluhu 10 R.
Z gruntu Jana Tomášového přijato 1 R 15 gr.
Z grunthu Jana Jakšového na dluh ost[atní] 2 R.
Od Matěje Moňkového přijato za vinohrad 3 R.
Od Jíry Rose za vinohrad 1 R 15 gr.
Od Martina Hlávky za vinohrad 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Kuchyňky za grunt 2 R.
Z gruntu Jana Tomášového přijato 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Kuchyňky za g[runt] čtverých peněz 8 R.
Z gruntu Jana Tomášového přijato 5 R.
Od Martina Hlávky za vinoh[rad] v Ležhoře přijato 3 R.
Od Matěje Moňkového za vinohrad v Ležhoře i za předešlá
letha přijato 13 R.
Vácslav Moňků, syn téhož Matěje Moňkového, položil ty
peníze.
Od Jíry Rose za jednu polovici vinoh[radu] v Ležhoře
přijato 4 R.
Od Jana Srnového za druhou polovici téhož vinoh[radu]
přijato 4 R.
Od kněze Pavla za včely přijato ostatek, totiž 10 R.
Od Pavla Thomášového oplacených, což jemu půjčeno bylo,
přijato 10 R.
Jírovi na díl jeho dáno 34 R 18 gr.
Matyášovi Ostřešovskýmu dluhu za oves zaplaceno a dáno 22 R
12 gr.
f 447a
Leta Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky od Tomáše Hrnčíře
za grunt přijato peněz 3 R.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Kuchyňky za
grunt položených přijato 4 R.
Od Jana Tomášového za grunt přijato 2 R.
Od Thomáše Hrnčíře za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 3 R.
Od Martina Hlávky za vinoh[rad] v Ležhoře přijato 2 R.
Od Václava Moňka za vinoh[rad] v Ležhoře přijato 3 R.
Od Jíry Rosového za 1 polovici vinoh[radu] v Ležhoře 1 R
15 gr.
Od Jana Srnového za druhú polovici vinoh[radu] v Ležhoře
1 R 15 gr.
Jírovi na díl jeho vydáno, což položeno jest 17 R.
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Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Hlávky
za vinohrad v Ležhoře přijato peněz ročních za 2 leta 4 R
15 gr.
Od Jana Kuchyňky za grunt Jírovi Barvínkovi 6 R.
Od Jana Tomášového za grunt 5 R.
Z toho vydáno Jírovi Barvínkovi 2 R.
A od Martina Hlávky přijal Jíra 4 R 15 gr.
Od Jíry Rosového za 1 polovici vinohra[du] v Ležhoře 4 R.
Od Jana Srnového za druhou polovici v Ležhoře 4 R.
Z toho dáno Jírovi 4 R a na sirotky zajaté zanechá[no] 4 R.
Od Václava Moňky za vinoh[rad] v Ležhoře za 2 leta
při[jato] 6 R.
Z toho dáno Jírovi 13 R.
Od Tomáše Hrnčíře za grunt přijato peněz za 3 leta 9 R.
Ty jsou také Jírovi vydané na díl jeho.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jana
Kuchyňky za grunt 4 R.
Od Václava Moňkového z Javorníka za vinohrad v Ležhoře
přijato 3 R.
Od Jana Tomášového za grunt přijato peněz 2 R.
Od Martina Hlávky za vinohrad v Ležhoře 2 R.
Od Jíry Rosového za 1 polovici vinoh[radu] v Ležhoře 2 R.
Od Jana Srnového za vinohrad v Ležhoře přijato 2 R.
Těch 15 R jsou vydané všecky Jírovi na díl jeho.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře položil Vácslav Moňků
za vinohrad v Ležhoře dvojích peněz 8 R.
Ty jsou vydány Jírovi Barvínkovi na díl jeho.
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204 S[irotci] n[ebožtíka] Macka Kováře

f 449a

K tomu statku jest sirotků 3: Zuzanna, Kače a Markyta, též
Anna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 115 v Městečku a čtvrti roli i z vinohradem
v Dolní hoře Janovi Supovi prodaném posledních peněz 93 R
24 gr, placením po 5 R až se předních peněz 9 R vyplatí.
Na gruntě 53 na Závodí Michala Pivkového dílu Anny,
n[ebožtíka] Matěje Dřímala dcery, manželky Macka Kováře 29 R
7 ½ gr, půjdú po 24 gr až se prve na s[irotky] n[ebožtíka]
Jíry Skoumala vyplatí.
Summa statku 123 R 1 ½ gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každé[mu] po 30 R 22 gr 6 den.
Jan Sup na díl Anny manželky své ujal grunt ze čtvrtí roli
a z vinohradem v Dolní hoře, na němž sobě srazil dílu svého
30 R 22 gr 6 den.
[Příjem a vydání:]
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého Jan Sup prodal
náčení kovářské těmto sirotkom náležité, kteréž byl z gruntem,
vinohradem a jinými věcmi koupil, Mikulášovi Čejkovi kováři za
summu 33 R. Závdanku je[mu] dal 5 R a platiti má od letha 1609
po 2 R. Ruk[ojmě] Pavel Vítů, Miku[láš] Santal.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš
Čejka za náčení kovářské 2 R.
Jsou vydány na místě Supovým na zbor.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Čejky za náčení 1 R.
f 449b
Jan Sup prodajíc podsedek od něho vinohrad odňal a náčení
kovářské odprodal. A tak povinen bude těmto sirotkom ještě
z vinohradu svého dopláceti 7 R 10 gr 1 den, placením uroď se
neb neuroď od letha 1611 po 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Čejky místo Jana Supa za náčení 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Mikuláše
Čejky za náčení kovářské 2 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato z gruntu 115
od Macka Zámečníka 1 R 21 gr.
Od Mikuláše Čejky přijato za náčení kovářské 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Mikuláše
Čejky za náčiní kovářské přijato 2 R.
Od Martina Hrubého za gr[unt] na místě Macka Zámeč[níka]
1 R.
Od Michala Pivky za grunt peněz položených přijato 3 R.
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205 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Kopřivy

f 451a

K tomu statku jsou sirotci 2: Jan, Jíra.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 8 na Závodí, prodaném hospodářům zboru veleckého
předních peněz 40 R, placením při každých Vánocích po 2 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Jana, sirotka vejš psaného 40 R.
Závdanku dal 1 R, platiti má podle ourody po 2 R.
Summa statku 80 R.
Z toho statku dluhu se má:
Mikulášovi Janíčkovýmu 1 R 22 ½ gr.
Zůstává čistého statku 78 R 7 ½ gr.
To dělíc na 2 díly, přijde každé[mu] po 28 R 3 gr 4 ½ den
1 víd.
Jan přijal vinohrad na díl svůj ve 40 R. Z toho sobě srazil
dílu svého 38 R 3 gr 4 ½ den 1 víd, zůstává dopláceti 1 R
26 gr 1 den 1 víd.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od Jana
závdanku za vinohrad 1 R.
Ten jest dán na dluh Mikulášovi Janíčkový[mu].
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Jana přijato, což
přes díl svůj převzatých doplniti měl, totiž 26 gr 1 den
1 víd.
Ty sou dány Jírovi na díl jeho.
Též mimo to zaplatil týž Jan ostatek dluhu Mikulášovi
Janíčkovýmu 22 ½ gr.
Doplaceno.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Kopřivnický
položil za grunt svůj dvojích peněz 4 R.
Ty přijali hospodáři zboru velického Jan Bánovský.
f 451b
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Jana
Kopřivnicského přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty přijal hospodář zboru velického Jan Oulehle.
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f 453a
206 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Zvedinosa
K tomu statku jsou sirotci 2: Mikuláš, Mandalena a Salomena
mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 11 na Závodí Jírovi Šimkovému prodaném
zaplacených 20 R, placením při každých Vánocích po 2 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Martina Holinkového zůstává
předních peněz 33 R, placením po 3 R podle ourody.
Vyšlých peněz na dluhu za J.M. Pánem 4 R, kterýž přichází
nápadem po s[irotku] n[ebožtíka] Martina Zvedinosa, strejci
těchto sirotků.
Summa statku 71 R.
A mimo to zůstává vinohrad v Dolní hoře pustý, zač se
prodá, má to na rovný díl vzdělané bejti. Ten vinohrad puštěn
k užívání beze všeho ouplatku Jírovi Šimkovýmu na rok 1608.
To dělíc na 3 díly, přijde každé[mu] po 23 R 20 gr.
Jíra Šimků na díl Salomeny manželky své ujal grunt ve 30 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 23 R 20 gr, zůstává za něj
dopláceti 6 R 10 gr, placením po 2 R od leta 1608.
f 453b
Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry
Šimkova za grunt 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jíry
Šimkova za grunt lonské a letoší 1 R 15 gr.
Leta 1617 našlo se v truhle sirotčí velické na zámku peněz
1 R 15 gr.
Ty sou vydány Mikulášovi 1 R a Mandaleně 15 gr.
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207 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Bednáře

f 455a

K tomu statku jsou sirotci 3: Manda, Kateřina a Anna od
nepřátel zajatý.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 16 na Závodí Jíry Moňkového posledních peněz
21 R, placením po 2 R až se předních peněz 11 R Martinovi
Hajanovi vyplatí.
Summa statku [21 R.]
To dělíc na 3 díly, přijde každému po 7 R.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala přijato od
Jíry Moňkového závdanku za g[runt] 6 R.
Z toho dáno Janu Pařískovi do Bobalova na díl Mandy
manželky jeho 2 R.
Z dílův sirotčích dáno od rozdílu 8 gr.
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f 456a
208 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Srnové[ho]
K tomu statku jsou sirotci 3: Barbora, Jan, Zuzanna a
Dorota mateři jejich, kteráž vzata jest od nepřátel, čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 34 na Závodí Pavlovi Vítovému prodaném na
posledních penězích 171 R, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry
Srny 29 R vyplní, půjde na ty sirotky po 4 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Pavlovi Vítové[mu] prodanému
předních peněz 100 R, placením při každých Vánocích po 4 R
podle ourody.
Na krajině vinohradu v Dolní hoře Pavla Kociána posledních
peněz 10 R, placením po 2 R až se předních peněz 30 R vyplatí.
Na gruntě 91 v Měste[čku] Martina Rosy posledních peněz
31 R, placením po 4 R až se předních peněz 2 R na s[irotky]
n[ebožtíka] Martina Škutle vyplní.
Obilí všelijakého namláceného i dobytka svinského a 6 včely
za 70 R.
Summa všeho statku 382 R.
To dělíc na 4 díly, přijde každé[mu] po 95 R 15 gr.
Pavel Vítů na díl Barbory manželky své ujal grunt s půl
lánem roli i s tím, což na něm zaplaceného jest 171 R.
Vinohrad v Dolní hoře ve 100 R.
Obilí všelijakého i dobytka svinské[ho] za 17 R 15 gr.
Summa toho 288 R 15 gr.
f 456b
Z toho sobě srazil dílu svého 95 R 15 gr, zůstává dopláceti
193 R, placením takto: za grunt po 1 R a za vinohrad po 4 R.
Kněz Pavel na díl Doroty sestry své přijal obilí
všelijakého a dobytka svinského za 17 ½ R,
Jestliže se jí Pán Buoh od nepřítele navrátiti pomoci ráčí,
bude povinen jí těch 17 R 15 gr dáti.
Zůstává se jí ještě dodati k doplacení dílu jejího 78 R.
Janovi zanechává se na díl jeho obilí, dobytka svinského a
včely ve 17 R 15 gr.
Na to Barbora dlužna za žito, ječmen a včely a 1 svini 8 R
15 gr, placením po 2 R každého roku. Zůstává se jemu dodati
ještě 28 R.
Zuzanně na díl její zanechává se obilí a dobytka svinskéhho
v 17 R 15 gr. To jest prodáno knězi Pavlovi, ujci jejímu,
platiti má za ně při každých Vánocích po 6 R. Zůstává se jí
dodati k doplnění dílu její[ho] 78 R.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Pavla Vítového závdanku za grunt 15 gr.
Též přijato samému Janovi za obilí proda[né] 9 R.
Z toho dáno písaři z dílův sirotčích od rozdílu 12 gr.
Od Pavla Vítového přijato za vinohr[ad] 1 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho od školy 15 gr.
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f 457a
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od
Pavla Vítového za vinohrad 2 R.
Od Pavla Vítového za vinohrad za rok 1609 za purg[mistra]
Mikuláše Mokrého přijato 2 R.
Ty jsou dány Janovi na díl jeho.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla
Vítovýho za vinohrad v Dolní hoře 2 R.
Ty jsou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Pavla Vítového za
vinoh[rad] v Dolní hoře i za předešlá letha přijato 10 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 5 R.
Našlo se při statku n[ebožtíka] Jana Srnového, že Mikuláš,
otec těchto sirotkův, povinen jest byl Maruši, dceři Anny Jana
Srnového, odebraných z téhož statku navrátiti 3 R 10 gr 5 den.
Takové peníze 3 R 10 gr 2 den vydány jsou z statku tohoto
Janovi Kolářovi, manželu tej Maruše.
To se má z dílův sirotčích porážeti.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Vítového za
vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 4 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho (neuvedeno).
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Vítového za
vinohrad v Dolní hoře přijato za 2 leta 6 R.
Z toho dáno Janovi 3 R a na sirotky zanecháno 3 R.
L[eta] 1618 od Pavla Vítového za vinohrad v Dolní hoře
při[jato] 4 R.
Z toho dáno Janovi 4 R všechny.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře položil Pavel Víthův
za vinohrad v Dolní hoře peněz dvojích, totiž 4 R.
Ty jsou vydány Janovi n[ebožtíka] Mikuláše Srnového.
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209 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vachouňového

f 459a

K tomu jsou nápadníci 4: Mikuláš, Jan, Kateřina, Manda.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 43 na Závodí Mikuláše bratra jejich 100 R.
Závdanku dáti má o posudku příštím 4 R a platiti má při
každých Vánocích po 3 R.
Summa statku ut s[upr]a.
To dělíc na 4 díly, přijde každé[mu] po 25 R.
Mikuláš ujal grunt, na něm svého dílu sobě srazil 28 R,
zůstává za něj dopláceti 75 R, placením při každých Vánocích
po 3 R.
Janovi
Kateřině
náleží každému dílu jeho po 25 R.
Mandě
Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Mikuláše za grunt 2 R.
Z toho dáno Kateřině 15 gr, Mandě též 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Vachúňova za g[runt] 3 R.
Z toho dáno Kateřině 1 R, Mandě 1 R a Mikuláš vzal 1 R.
Jakož sobě byl Mikuláš dílu svého srazil na gruntě koupeným
25 R, ty zase pustil Janovi bratru svému, který sobě on je
poráží a Mikuláš ten díl svůj z grunthu bráti bude.
f 459b
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Vachúňového za g[runt] 6 R.
Z toho vzala Kateřina 1 R, Manda 1 R a Mikulášovi dáno 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jana
Vachúňového za grunt 3 R.
Ty přijali Kateřina, Manda a Mikuláš, každý po 1 R.
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od
Mikuláše Janového za grunt 6 R.
Z toho přijali Kateřina 2 R, Manda 2 R a Mikuláš 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Janového za grunt 3 R.
Dáno z nich Kateřině 1 R, Mandě 1 R a Mikul[ášovi] 1 R.
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210 S[irotci] n[ebožtíka] Macka Černých

f 461a

K tomu statku jest sirotků dva: Tomáš, Dorotha a Lida mateř
jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 50 na Závodí Tomáše syna jeho 60 R. Závdanku dáti
má 3 R a platiti při každých Vánocích po 3 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Lidě vdově prodaném 30 R.
Závdanku dáti má 1 R a platiti po 2 R.
Summa statku 90 R.
Z toho statku zaplatiti se má dluhu:
Na kostel velecký za krávu zanechanou 4 R.
Zůstává čistého statku 86 R.
To dělíc na 3 díly, přijde každé[mu] po 28 R 20 gr.
Tomáš ujal na díl svůj grunt v 60 R, z toho sobě srazil
dílu svého 28 R 20 gr, zůstává za něj dopláceti 31 R 10 gr,
placením po 3 R.
Lida, mateř těch sirotků, přijala na svůj díl vinohrad
v Dolní hoře ve 30 R, z toho sobě srazila dílu svého 28 R
20 gr, zůstává dopláceti 1 R 10 gr, položiti je má o posudcích
nejprve příštích.
f 461b
Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Tomáše
za grunt 1 R.
Jakož náleželo Tomášovi dílu jeho 28 R 20 gr, ty má na
podsedku Pavla Větrového, neb se na grunt s ním frejmarkoval,
a což s[irotkům] těmto dopláceti se zůstává, to Pavel Větrů
povinen bude na gruntě jeho dopláceti, totiž 30 R 10 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla
Větrového za g[runt] 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla
Větrového za g[runt] 6 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Větrového za
grunt přijato 2 R.
Od Jury Hašaše na místě Lidy manželky jeho doplaceno ze
vinoh[rad] těmto sirotkům 1 R 10 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Větrového za
grunt přijato dvojích peněz 4 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Pavla
Větrového za gr[unt] 2 R.
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f 463a
211 S[irotci] n[ebožtíka] Bartoše Petlejchy
K tomu statku jest sirotek 1 Kuna a Dorota mateř jeho
druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 52 na Závodí Vaňka Petrového předních peněz 55 R,
placením při každých Vánocích po 3 R.
Summa statku ut s[upr]a.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každé[mu] po 27 R 15 gr.
Vaněk Petrů ujal na místě Dorothy manželky své grunt se
vším příslušenstvím v 55 R, z toho sobě srazil dílu svého 27 R
15 gr, zůstává dopláceti 27 R 15 gr, placením po 3 R.
Příjem a vydání:
Letha 1608 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Jana
Bílého za grunt 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana
Bílého za g[runt] 2 R.
Z toho dáno mateři, neb jí z gruntu náležeti bude po 1 ½ R
bráti 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato za grunt 1 R
15 gr.
Přijala je Dorota mateř.
f 463b
Letha 1614 za předního purg[mistra] Jíry Žilky přijato od
Vaňka Petrového, což tomu sirotku z gruntu nenáležitě vyzdvihl
3 R.
Z gruntu Jana Bílého přijato 1 R 15 gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Bílého za
grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Dorotě mateři na díl její 1 R 15 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Bílého za
grunt přijato 5 R.
Z toho dáno Dorotě mateři 2 ½ R.
A Kuně dáno též 2 ½ R.
Leta 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jana Bílého za
grunt peněz ročních 3 R
Dáno z nich Dorotě 1 R 15 gr a Kuně též dán 1 R 15 gr.
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212 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Dřímalového

f 464a

K tomu statku jest sirotek 1 Jíra.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto:
Na gruntě 53 na Závodí zaplacených Michala Pivky i
s poraženým dílem a nápadem po mateři 43 R 7 ½ gr, placením po
24 gr až se peněz 19 R na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Skoumala
vyplatí.
Summa statku [43 R 7 ½ gr.]
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f 465a
213 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Škutle
K tomu statku jest sirotek 1 Martin.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto:
Na gruntě 82 na Závodí zaplacených posledních peněz
(neuvedeno), placením po 2 R až se předních peněz 2 R 12 gr
vypla[tí].
Na vinohradě v Dolní hoře Martina Žádalového předních peněz
60 R. Závdanku dal 4 R, placením podle ourody po 4 R při
každých Vánocích.
Na vinohradě Vaňka Duných v též hoře vyplacených předních
peněz 28 R, placením při každých Vánocích po 2 R podle ourody.
V statku n[ebožtíka] Martina Duných dílu nedobraného
Kateřiny, manželky Mikuláše Škutly, 4 R 10 gr 5 den, jíti jim
mají po 1 R 7 ½ gr každého roku.
Na vinohradě v Dolní hoře Jakuba Mokroše vyplacených
předních peněz 12 R 22 ½ gr, placením podle ourody při každých
Vánocích po 4 R.
V Strážnici v statku Anny Škutlové, tetky tohoto sirotka,
náležejí jemu (neuvedeno).
Vína 5 věder prodáno za 12 R 15 gr.
Summa statku 120 R 1 ½ den.
Z toho statku dluhu zaplaceno 24 gr.
Zůstává čistého statku 119 R 6 gr 1 den.
Martinovi sirotku při Jírovi Rosovým kráva 1, má ji je[mu]
do zrostu jeho dochovati.
f 465b
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato od
Martina Žádalového závdanku za vinoh[rad] 4 R.
Od Jakuba Mokroša přijato za vinoh[rad] 1 R.
Za 5 věder vína přijato 12 R 15 gr.
Z toho zaplaceno dluhu 24 gr.
Z dílů sirot[čích] dáno písaři od rozdílu 4 gr.
Od Jakuba Mokroša přijato za vinoh[rad] 1 R 15 gr.
Od Martina Žádalového přijato za vinoh[rad] 1 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od
Martina Žádalového za vinoh[rad] 1 R.
Od Vaňka Duných za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 1 R
15 gr.
Od Martina Žádalového za vinohrad 1 R.
Stalo se letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého.
Martin, sirotek vejš psaný, zemřel a spravedlnosti po sobě
zanechal summy 116 R 20 gr 1 den. Ta spravedlnosti, poněvadž
se přátel krevních po meči nenachází, připadla na Jana a
Pavla, syny Vaňka Dunýho, za tou příčinou, že ten sirotek
nahoře psaný od vlastní sestry Vaňka Dunýho splozen byl.
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Kterážto spravedlnost na těchto věcech se nachází:
Na vinohradě Martina Žádalového v Dolní hoře 52 R 15 gr,
placení podli ourody od letha 1609 po 4 R.
Na vinohradě Vaňka Dunýho v Dolní hoře 26 R 15 gr, placení
podli ourody od letha 1607 po 2 R.
V statku n[ebožtíka] Martina Duných dílu nedobranýho po
Kateřině, manželce n[ebožtíka] Mikuláše Škutle 8 R 10 gr
5 den, přicházeti má s toho statku po 1 R 7 ½ gr.
Na vinohradě v Dolní hoře Jakuba Mokroše 10 R 7 ½ gr,
placení podle ourody od letha 1608 po 4 R.
Vyšlé spravedlnosti na dluh za J.M. Pánem 19 R 1 gr
6 ½ den.
Z toho svrchu psaného náleží polovici nápadu na dítky od
Jana, bratra Vaňka Duného splozené, kteříž jsou Jíra a
Kateřina, nebo při spravování toho nápadu na ty dítky Janovy
zapoměli a že sou nápadníci, neoznámili. Act[um] leta 1614.
Dělíc ten nápad na 2 díly, přijde na jeden díl po 58 R
10 gr ½ den.
f 466a
Jakož Vaněk Duných do statku tohoto za vinohrad v Dolní
hoře vyplniti měl po letech 26 R 15 gr, takové peníze jemu se
vypisují na zaplacení na ten nápad ut s[upr]a, kterýž přišel
Janovi a Pavlovi synům jeho.
Vyhledalo se z rejster horenských velických, že Jakub
Mokrošů do letha přítomného 1614 za vinohrad svůj v Dolní
hoře, což měl do statku tohoto vyplatiti, totiž 10 R 7 ½ gr,
zouplna vyplnil, kteréž peníze Vaněk Duných na místě synův
svých na nápad vejš psaný od něho přijímal.
Letha 1611 a 1612 od Martina Žádalového za vinohrad v Dolní
hoře položených týž Vácslav Duných na tenž nápad přijal 5 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Martina Žádalového
za vinohrad v Dolní hoře přijato 3 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jana Duných na nápad
napřed psaný.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Martina Žádalového
za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 3 R.
Ty přijal Václav Duných na nápad svrchu psaný.
Leta Páně 1616 z důchodů JM Páně přijato na vyšlou
spravedlnost 23 R.
Vydány jsou Janovi a Pavlovi, synům n[ebožtíka] Vaňka
Duného, a jest jim dáno obilí místo peněz 15 mě[řic] 1 ½
čt[vrti].
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Řehákového
na místě Martina Žádalového za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato
3 R.
Ty jsou odvedeny do statku Jana Duných na nápad napřed
psaný.
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Našlo se v rejstřích horenských, že jest Vaněk Duných na
nápad svrchu psaný přijal z vinohradu svrchu psaného peněz
položených 2 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Jana Řehákového
za vinoh[rad] v Dolní hoře přijato 2 R.
Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Duných.
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f 467a
214 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Vítového
K tomu statku jsou sirotci 3: Jan, Pavel, Kateřina a
Zuzanna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 95 na Závodí Pavla Bobalového předních peněz
50 R, placením při každých Vánocích po 3 R.
Summa statku [50 R].
Tu summu dělíc na 4 díly, přijde na každého po 12 R 15 gr.
Zuzanna mateř ujala vinohrad v Dolní hoře v summě 25 R,
z toho sobě srazila dílu svého 12 R 15 gr, zuostává ještě
dopláceti sirotkom z toho vinohradu 12 R 15 gr.
Příjem a vydání:
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Václava Michníka za g[runt] 1 R.
NB. Jakož Janovi náleželo dílu jeho 12 R 15 gr, ta
spravedlnost k ruce panské po sirotku zběhlým jest obrácena.
Z níž jest sraženo, co na dluhu za Pánem bylo 1 R, ostatek po
letech jíti má. Act[um] za purg[mistra] Jíry Žilky letha 1610.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jíry Šimečkového
za vinohrad v Dolní hoře trojích peněz při[jato] 3 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Jakuba
Světlíka za gr[unt] 1 R.
Od Jíry Šimečkového za vinohrad v Dolní hoře 22 ½ gr.
Ty sou přijaté k ruce JM Páně po Janovi, totiž 1 R 22 ½ gr.
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f 468a
215 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Suchého
K tomu statku jsou sirotci 3: Kateřina, Zuzanna a Markyta.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 104 na Závodí a vinohradě v Ležhoře Pavla Eliáše
Radějovského předních peněz 50 R, placením při každých
Vánocích po 3 R.
Vína 5 věder prodána za 15 R.
Summa statku 65 R.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde každému po 21 R 20 gr.
Pavel Eliáše Radějovského na díl Kateřiny manželky své ujal
grunt s vinohradem v Ležhoře v 50 R.
Peněz hotových přijal 5 R.
Summa 55 R.
Z toho sobě srazil dílu svého 21 R 20 gr, zůstává dopláceti
33 R 10 gr, placením po 3 R.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purgmistra Daniele Třískala přijato na samý
2 sirotky, totiž Zuzannu a Markytu, peněz hotových za víno
prodané 10 R. Ty jsou půjčeny z poručení pana ouředníka
Pavlovi Eliáše Radějovského na koupení koní, má je při posudku
nejprve příštím oplatiti.
f 468b
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla
Eliáše Radějovského za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla
Eliáše Radějo[vského] za g[runt] 2 R.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Pavla Eliáše
Radějovského 1 R 15 gr.
Letha téhož přijato Eliáše Radějovského na dluh jemu
půjčený 5 R.
NB. Jakož náleželo tej Markytě dílu jejího na gruntě Pavla
Prdíka summy področní 14 R 5 gr, ty jest prodala témuž Pavlovi
Prdíkovi za hotových 2 R 24 gr. A tak na gruntě nic nemá.
Letha Páně 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Pavla
Eliáše Radějov[ského] za g[runt] 6 R.
Od Pavla Eliáše Radějovskýho na dluh přijato 2 R.
Zuzanně dáno na díl její 8 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Pavla Eliáše
Radějovskýho na dluh přijato ostatních peněz oplacených 3 R.
Ty jsou vydány Zuzanně na díl její.
Jakož tej Zuzanně na gruntě Pavla Eliáše Radějovskýho
náleželo 8 R 5 gr, ty jest prodala témuž Pavlovi Eliáše
Radějovskýho za hotových 2 R 20 gr. Ty se jí u vydání
vypisují.
Leta Páně 1617 našlo se v truhlici sirotčí na zámku
v sklípku peněz těmto sirotkům náležejících 1 R 15 gr.
Ty sou vydány Kateřině, Zuzanně a Markytě a přijal je Pavel
Radějovský, muž Kateřinin.
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216 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Ondry Juráčového

f 470a

K tomu statku jest Kateřina manželka jeho, kteráž jest od
nepřítele zajatá.
Vyhledalo se jí spravedlnosti toto:
Na gruntě 12 na Závodí Jana Mitáčka posledních peněz 6 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Martina Štěrbového zaplacených
předních peněz 40 R, placením podle ourody po 2 R.
Kráva 1 prodaná za 10 R.
Vína 2 vědra prodáno za 4 R.
Klisna 1 prodaná Zachariášovi Pavelkovýmu za 12 R, platiti
má za ni každého roku po 4 R. Rukojmě Jan Zdeňků, Martin
Žádalů.
Na gruntě 27 v Městečku Jana Srnového skoupených od Daniele
Třískala 53 R, placením po 4 R.
Summa statku 125 R.
Z toho statku zaplatiti se má:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Pavelky za vinohrad v Dolní
hoře peněz ročních ostatních 4 R.
Zůstává čistého statku 121 R.
Příjem a vydání:
Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala přijato za
1 krávu prodanou 10 R.
Závdanku položeno za grunt od Jana Mitáčka přijato 6 R.
Za 2 vědra vína prodaného přijato 4 R.
Z toho zaplaceno do statku Pavla Pavelky, což se za
vinoh[rad] dopláceti zůstávalo 4 R.
f 470b
Písaři od rozdílu statku dáno 4 gr.
Skoupeno k oužitku sirotčímu od Daňka Třískalového na
gruntě Jana Srnového 53 R, dáno jemu za ně hotových 15 R
26 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Srnového za g[runt] skoupených od Daniele Třískala 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od
Martina Žádalova skoupené od Daniele Třískala 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky od Martina Mlynáře za
grunt přijato 4 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Mitáčků za grunt
položil za 2 leta 5 R.
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f 372a
217 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Duných
K tomu statku jest sirotek 1 Jan a Kateřina mateř jeho
druhá.
Vyhledalo se jim spravednosti toto:
Na gruntě 40 na Závodí Martina Mokrých posledních peněz
43 R 25 gr 6 den, placením po 4 R až se předních peněz 106 R
4 gr 1 den vypla[tí].
Summa statku [43 R 25 gr 6 den].
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému po 21 R 27 gr
6 ½ den.
Martin Mokrých na díl Kateřiny manželky své ujal grunt
s půl lánem roli, s koňmi a jiným hospodářstvím i s vinohradem
v Dolní hoře s tím, což na něm zaplaceného j[es]t v 43 R 25 gr
6 den. Z toho sobě srazil dílu svého 21 R 27 gr 6 ½ den,
zůstává dopláceti sirotku 21 R 27 gr 6 ½ den, placením jakž
nahoře psáno.
Janovi sirotku náleží kráva 1 a včely 6, to zůstává při
Janovi Mokrých očímu jeho a má je[mu] toho do zrostu jeho
dochovati.
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f 474a
218 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Perny
K tomu statku jest sirotků 2 a Kateřina mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 80 na Závodí Kateřiny mateře jejich předních
peněz 12 R.
Summa statku [12 R].
Z toho sobě srazila Kateřina, mateř těch sirotků, dílu
svého 4 R, zůstává dopláceti sirotkům 8 R, placením při
každých Vánocích po 1 R.
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f 475a
219 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Šidláka
K tomu statku jest sirotkou 2: Johanna, Anna a Manda mateř
jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 37 na Závodí ze čtvrtí roli, který jest prodán
Mandě vdově ze 3 koňmi, z vozem, pluhem, z železy, bránou, se
vším osetím, ze 3 krávami, 16 dobytka ovec a kozí, s 15 kusy
dobytka svinského, 16 klátů včel, z achtelem vinohradu v Dolní
hoře, z půl búdou a půl presem, ze 2 bečkami vína, pozůstalý
po ne[božtíku] Martinovi Šidlákovi v summě 300 R. Závdanku
dáti má z užitku 20 R a platiti každého roku od letha 1608 po
8 R.
Achtel vinohradu zaplacený v Dolní hoře s půl búdou a půl
presem za 100 R.
Zahrada pod Jiříkovcem zaplacená za 10 R.
Na gruntě 34 v Měste[čku] Mikuláše Šidláka náleží 8 R 6 gr,
placením po 1 R 10 gr.
Summa statku 418 R 6 gr.
Z toho statku má se zaplatiti dluhu:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Třískalového, což budouc
horným do truhlice jich neodvedl 6 R.
Zůstává čistého statku mimo dluhy 412 R 6 gr.
Dělíc tu summu na 3 díly, přijde každému po 137 R 12 gr.
f 475b
Manda mateř ujala grunt ze čtvrtí roli a jiným
příslušenstvím, jakž nahoře psáno stojí, ve 300 R.
Z toho sobě srazila dílu svého 137 R 12 gr, zůstává
dopláceti sirotkom 162 R 18 gr, placením po 8 R.
Zuzanně, Anně zanechává se 1 achtel vinohradu v Dolní hoře
s půl búdou a půl presem na díl jejich ve 100 R.
Týž zahrádku pod Jiříkovcem v 10 R.
Zůstává se jim dodati k doplnění dílů jejich ještě 164 R
24 gr.
Toho vinohradu a zahrady Manda, mateř těch sirotků, užívati
má do zrostu jejich a má ten vinohrad dobře dělati a
nezopuštěti. Též těm sirotkům, když by k vdaní přišly, bude
povinna matka jejich jim každé 1 krávu dáti.
Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato z gruntu
Mikuláše Šidláka 15 gr.
Od Mandy mateře na závdanek přijato 10 R.
Dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Vaňka Třískalového dluhu 6 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato z gruntu
Mikuláše Šidlákového 1 R.
Od Pavla Tuřanských přijato doloženého ostatek závdanku
10 R.
NB. Půjčeno z těchto sirotků peněz na spokojení Mikuláše
Marečka z Veselí 9 R, mají se při posudku z termínu dojíti.
364

Letha 1611 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Pavla
Tuřanského za g[runt] 6 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Miklového dluhu za
koně, kterýž se po rozdílu našel.
f 476a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše
Šidlákova za g[runt] jeho 1 R.
Od Pavla Tuřanského přijato za g[runt] 6 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu
Mikuláše Šidláka 2 R 20 gr.
Od Pavla Tuřanského přijato k těm 6 R, kteréž leta 1611
položil, ještě 14 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její na šaty 7 R.
Anně tolikýž dáno 7 R.
Přijato z termínových peněz na dluh 9 R, což půjčeno bylo
těchto sirotků, 3 R 2 ½ gr.
Z toho dáno Zuzanně 1 R 15 gr a Anně 1 R 22 ½ gr.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše
Šidláka přijato za grunt 1 R 10 gr.
Od Pavla Tuřanského za grunt přijato 6 R.
Z toho dáno Zuzanně 3 R 20 gr a Ance tolikéž 3 R 20 gr.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Od Mikuláše Šidláka
za grunt přijato za 2 leta 1 R.
Od Pavla Tuřanského za grunt dvojích peněz přijato 12 R.
Z toho dáno Ance na díl její 6 R 15 gr a Zuzanně dáno též
6 R 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše Šidláka za grunt 1 R.
Ten jest vydán Anně na díl její.
Od Pavla Tuřanského za grunt peněz 6 R.
Vydáno Anně z nich 2 R 15 gr, Zuzanně na díl její dáno 4 R
15 gr.
Z termínových peněz na dluh ut s[upr]a 1 R.
Z toho dáno Anně 15 gr a Zuzanně též 15 gr.
Letha 1619 za purgkmistra Pavla Vítového od Pavla
Tuřanského přijato za grunt peněz 3 R.
Vydáno z nich Anně 1 R 15 gr, Zuzanně též vydáno 1 R
15 gr.
Letha 1631 za purgmistra Jiříka Vachule od téhož purgmistra
a starších na dluh od obce s[irotkům] n[ebožtíka] Martina
Šidláka povinných položeno ostatních 4 R 22 gr 3 ½ den.
Ty přijali Jan Pivků a Jan Halíků.
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f 478a
220 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Matúšového
K tomu statku jest sirotek 1 Pavel a Kateřina mateř jeho
druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 7 na Závodí Pavla Pivkového posledních peněz 21 R
15 gr, placením po 5 R až se přední peníze 28 R 15 gr vyplatí.
Na gruntě 42 na Závodí Jana Matúšového předních peněz 35 R,
placením po 2 R od letha 1608.
Summa statku 56 R 25 gr.
Dělíc to na 2 díly, přijde každému po 28 R 7 ½ gr.
Pavel Pivko grunt ut s[upr]a s půl lánem roli koupíc srazil
sobě dílu na něm po Kateřině manželce své, což zaplaceného
bylo 21 R 15 gr.
Zůstává se jemu ještě dodati na doplnění dílu jeho manželky
6 R 22 ½ gr.
Ty jemu náleží na gruntě 42 Jana Matouškového na Závodí.
Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana
Matoušového za g[runt] 1 R.
Ten přijal Pavel Pivko na díl Kateřinin.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrých přijato od Jana
Matoušového za g[runt] 2 R.
Přijal je Pavel Pivko na díl svůj.
f 478b
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Matoušových za g[runt] 2 R.
Přijal je Pavel Pivko.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Matoušového za g[runt] 6 R.
Z toho dodáno ostatek Pavlovi Pivkovi dílu manželky jeho
1 R 22 ½ gr.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Matoušového
za grunt přijato 2 R.
Ty jsou dány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Matoušového
za grunt přijato dvojích peněz 4 R.
Ty sou vydány na díl Pavlů ouřadu petrovskému na dluh.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového od Jana
Matoušového za grunt přijato 2 R.
Ty jsou vydány na dluh ouřadu petrovskému, což za něj do
důchodův Jeho [Mil]osti Páně za škopy a od jatky zaplatiti
museli.
NB. Ještě se na ten dluh doplatiti má po letech 6 R ouřadu
petrovskýmu.
Letha 1626 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Krupice
za grunth přijato 1 R.
Ty přijal Pavel n[ebožtíka] Ondry Matoušového.
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f 480a
221 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Miklového
K tomu statku jest sirotků 4: Dorota, Václav, Kuna, Manda a
Běta mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 58 a poloulání na Závodí prodaném Jírovi Folgovi
posledních peněz 54 R, placením po 4 R až se předních peněz
Pavlovi Tomášovému 46 R vyplatí.
Půl achtele vinohradu v Ležhoře, který jest prodán Jírovi
Folgovi zaplacený za 30 R, bez závdanku, placením podle ourody
od l[eta] 1609 po 2 R.
Druhého půl achtele vinohradu v Ležhoře zaplacený za 30 R.
Na gruntě 63 na Závodí Vaňka Drahotoušského posledních
vyplacených peněz 46 R, placením po 2 R až se předních peněz
nápadníkům Ohumovým 6 R 15 gr a Janovi Tomášovému 4 R 15 gr
vyplatí.
Summa statku 160 R.
Dělíc tu summu na 5 dílů, přijde na každého po 32 R.
Běta mateř ujala půl achtele vinohradu v Ležhoře jednu
polovici, ležící podle Mikuláše Šidlákového v 30 R. A tak jej
má zaplacenú, zuostává se jí ještě dodati 2 R.
f 480b
Jíra Folgů na díl Doroty manželky své ujal druhú polovici
vinoh[radu] podle Jíry Buchty v 30 R. Zuostává jemu ještě
k doplnění dílu jeho dodati 2 R. Ty 2 R sobě Jíra Folgů na
gruntě srazil.
A tak díl Dorothy manželky své zouplna vyzdvihl.
Václavovi
Kuně
díly jejich každému náleží 32 R.
Mandě
Příjem a vydání:
(neuvedeno)
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f 482a
222 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Ondrušového
K tomu statku jsou sirotci 2: Mikuláš, Manda.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 72 a polouláním zaplaceným, který jest prodán
Mikulášovi Ondrušovému za 40 R, bez závdanku, platiti má od
letha 1609 po 2 R.
Na vinohradě v Ležhoře Mikuláše bratra jejich posledních
vyplacených peněz 33 R 7 ½ gr, placením podle ourody po 4 R až
se předních peněz Tomášovi Kujovýmu 46 R 22 ½ gr vyplatí.
Summa statku 73 R 7 ½ gr.
Z toho dluhu jest zaplaceno toto:
Knězi Pavlovi velickýmu 2 R 15 gr.
Janovi Hlúpému na 4 m[ěřice] žita po 20 gr - 2 R 20 gr.
Maryně Hloupých za 6 ½ m[ěřice] po 20 gr – 4 R 10 gr.
Summa dluhův 9 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhů 63 R 22 ½ gr.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde každému po 31 R 26 gr
1 den 1 víd.
Mikuláš koupil grunt ve 40 R.
A na vinohradě což vyplacených peněz jest 33 R 7 ½ gr.
Summa 73 R 7 ½ gr.
f 482b
Z toho sobě srazil dílu svého 31 R 26 gr 1 den 1 víd a
dluhův svrchu psaných po smrti otce svého zaplatil 9 R 15 gr.
Zuostává dopláceti sestře své z vinohradu v Ležhoře, nebo
grunt má zaplacený 31 R 26 gr 1 den 1 víd, placení jakž nahoře
stojí.
Příjem a vydání:
(neuvedeno)
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f 484a
223 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Matouškového
K tomu statku jsou sirotci 2: Zuzanna, Manda a Anna mateř
jejich třetí.
Náleží jim spravdlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 99 na Závodí Kateřiny Mikuláše Hlavatého 3 R
15 gr, placením od letha 1608 po 1 R.
Dělíc to na 3 díly, přijde na každého po 1 R 5 gr.
Příjem a vydání:
Letha 1608 za purgmistra Pavla Thomášového přijato za
gr[unt] od Mikuláše Hlavatého 15 gr.
Letha 1609 za purgkmistra Mikuláše Mokrého přijato za grunt
od Kateřiny Hlavaté 15 gr.
Z toho dáno Anně mateři 15 gr.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana
Bednáře za grunt 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jana
Bednáře za g[runt] 1 R.
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f 485a
224 S[irotci] n[ebožtíka] Václava Havranového
K tomu statku jest jeden sirotek Margkyta kromě Anny, které
jest ukázána spravedl[nost] na gruntě 54 v Městečku.
Náleží jí spravedlnosti na gruntě 54 Václava Miklového
Martina v Městečku 24 R 10 gr, jíti jí mají od letha 1609 po
2 R.
Příjem a vydání:
Letha 1609 za purgkmistra Mikuláše Mokrého přijato za grunt
od Václava Miklového 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato z gruntu
Václava Martina Miklového 1 R.
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225 S[irotci] n[ebožtíka] Vácslava Ševčíka

f 486a

K tomu statku sou sirotci 2: Manda, Anna a Markyta macecha
jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 98 v Mestečku zaplaceném s půl lánem roli, kterýž
jest prodán Mikulášovi Šeptalovýmu za 100 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Pavla Martina Hajanového
vyplaceného jest 30 R 15 gr, placením po 2 R až se předních
peněz 9 R 15 gr na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Hajana
vyplatí.
Vína 1 bečka za 10 R.
Summa všeho statku 140 R 15 gr.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Martinovi Sedláčkovi do Kunovic za obilí 6 R 15 gr.
Mackovi Žákovi na Turou za obilí 11 R.
Kači Martinkovej v městečku Veliké za víno 5 R.
Vaškovi neb[ožtíka] Mikuláše Ševčíkových za službu 1 R.
Janovi Baňařovýmu 15 gr.
Pavlovi Vítovýmu 7 ½ gr.
Janovi Kuchyňkovi 7 ½ gr.
Jiříkovi kováři Zálešákovi 1 R.
Pavlovi Thomášovýmu 13 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka za včely a krávu
13 R.
Lazarovi Židu za skla 18 gr.
Summa všech dluhův 39 R 20 gr.
Sejmouce z summy vrchu psané ty dluhy, zůstává čistého
statku 100 R 25 gr.
Dělíc tou summu na 3 díly, přijde na jeden každý díl po
33 R 18 gr 2 den.
f 486b
Mikuláš Šeptalů na díl Anny manželky své ujal grunt s půl
lánem roli, se 3 koňmi a čtvrtou hřebicí, s osetím jarým i
ozimým, s vozem, pluhem, s železy, s bránou, pilou velkou 1,
kosou travnou, koutnicí a s jiným hospodářstvím v summě 100 R.
Z toho sobě srazil dílu po týž Anně manželce své 33 R 18 gr
2 den a dluhův poplatil, což se jemu taky místo závdanku
poráží, totiž 14 R 19 gr.
Učiní toho 48 R 7 gr 2 den.
A tak zůstává za týž grunt dopláceti 51 R 22 gr 5 den,
placením od letha 1615 po 4 R. A když se dluhy zaplatí,
platiti má po 3 R.
Obilím, včelami, dobytkem a jiným nadbytkem purgmistr a
starší všecky 3 nápadníky rovným dílem podělili.
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Příjem a vydání:
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky za 1 bečku vína přijato
10 R.
Od Mikuláše Šeptalového místo závdanku, což dluhův
zaplatil, přijato 14 R 19 gr.
Z toho zaplaceny sou dluhy tyto:
Martinovi Sedlákovi do Kunovic 6 R 15 gr.
Mackovi Žákovi na Turou 11 R.
Kači Martinkovej 5 R.
Vaškovi Ševčíkových 1 R.
Janovi Baňařovýmu 15 gr.
Pavlovi Vítovýmu 7 ½ gr.
Janovi Kuchyňkovi 7 ½ gr.
Čejkovi kováři 4 gr.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Mikuláše Šeptala
přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Zaplaceno z toho dluhu Zálešákovi 1 R.
Pavlovi Tomášovému dluhu zaplaceno 13 gr.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka zanecháno
17 gr.
f 487a
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Šeptal
položil za grunt peněz ročních 2 R.
Ty sou obrácené na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševčíka
na dluh za včely.
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f 489a
226 S[irotci] n[ebožtíka] Petra Obujse
K tomu statku jest jeden sirotek Martin.
Ten jest zběhlý a spravedlnost jeho obrácena jest na Jeho
[Mil]ost Pána.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na vinohradě v Dolní hoře, jakž v registřích horenských na
listu 287 zapsáno se nachází, mimo prvnější vybrání 17 R.
Kterýžto vinohrad drží Jan Lukášů a platí za něj podle
ourody po 3 R.
[Příjem a vydání:]
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Lukáše
přijato za vinoh[rad] ročních peněz 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Lukáše
přijato peněz za vinohrad za 2 leta 3 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthové[ho] od Jana
Lukášového za vinohrad peněz 1 R 15 gr.
Jsou obrácené k ruce JM Páně.
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f 490a
227 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Šimkového
K tomu statku jest sirotků dvé: Zuzanna a Jan a Anna mateř
jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 113 v Městečku s tím se vší[m], což po
n[ebožtíku] zůstalo, jakž od ouřadu prošacováno za 64 R.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se každému po 21 R
10 gr.
Anna, mateř těch sirotků, ujala ten grunt se vším
příslušenstvím v summě ut s[upr]a šacované a srazila sobě dílu
svého na něm 21 R 10 gr.
Dostane se jí sirotkům dopláceti 42 R 20 gr, placením od
leta 1618 po 2 R.
Příjem a vydání:
(neuvedeno)
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f 492a
228 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Hudcového
K tomu statku jest sirotků čtvero: Kateřina, Jíra, Mikuláš,
Zuzanna a Dorota mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 81 na Závodí 25 R.
Vína letha 1617 utěženého 13 věder za 17 R.
Summa statku 42 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Na Tuří Louku dluhu na pohřeb co vynaloženo a co drobných
dloužků našlo se všech 9 R.
Po zaplacení těch dluhův zůstane čistého statku za 33 R.
To dělíc na pět dílů, dostane se každému po 6 R 18 gr.
Jíra sirotek ujímá grunt za 25 R, z toho sobě sráží dílu
svého 6 R 18 gr.
Dostane se jemu jiným sirotkům dopláceti 18 R 12 gr,
placením ročně po (neuvedeno).
Příjem a vydání:
Za 13 věder vína prodaného přijato 17 R.
Z toho zaplaceno dluhů svrchu psaných 9 R.
Mateřina díl její dáno 2 R 20 gr.
Kateřině do Lipova dáno 2 R 20 gr.
Jírovi, kterýž ty sirotky chová 2 R 20 gr.
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f 494a
229 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Větrového, kterýž umřel okolo
letha 1601
K tomu statku jest sirotek jeden jménem Adam.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti toto:
Na gruntě 77 na Závodí s 1 čtvrtí roli pustý 42 R.
Na vinohradě v Ležhoře, kterýž drží Vítek Zálešák a Zuzanna
Bohunská 26 R.
Summa statku 68 R.
Za ten vinohrad platiti mají:
Vítek Zálešák po 2 R.
A Zuzanna Bohunská po 1 R.
Příjem a vydání:
Letha Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od
Zuzanny Bohunské za 1 polovici vinoh[radu] 4 R.
Od Vítka Zálešáka za druhou polovici 1 R.
Z toho vydáno Adamovi na šaty 3 R.
Ty jest přijal strejc jeho Pavel Větrů.
Letha Páně 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Mikuláše za 1 polovici vinohrad v Ležhoře na místě Vítka
Záleskýho 1 R.
A od Jana n[ebožtíka] Mikuláše Vítového na místě Zuzanny
Bohunské za druhou polovici téhož vinohradu 1 R.
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230 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Kouřila

f 496a

K tomu statku jest sirotků čtvero: Martin, Pavel, Šimon,
Zuzanna a Anna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 39 v Městečku zaplaceného 10 R.
Žita 18 ½ mě[řice] prodané po rozdílných penězích za 13 R
10 gr.
Rži 14 mě[řic] prodaná po 10 gr za 4 R 11 gr.
Více pšenice zůstává za ouřadem 16 mě[řic] za 9 R 15 gr.
Ovsa 6 mě[řic] prodán po 7 ½ gr za 1 R 15 gr.
Včel 6 oulů po 22 ½ gr, ty jsou spáleny od vojáka, za 4 R
15 gr.
Vína 5 věder od leta 1617 prodáno za 6 R 7 ½ gr.
Summa statku 49 R 16 ½ gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Martinovi Vojajkovi půjčených 6 R.
Pavlovi Havlínkovi za víno na dolevky 22 ½ gr.
Janovi Štěpánovému za víno, což n[ebožtík] propil 26 gr
1 den.
Pavlovi Vítovému za víno a maso 6 gr 5 den.
Janovi Baňařovému, což předal v počtu n[ebožtíka] Jana
Kouřila 10 gr 3 den.
Písařovi za víno, což n[ebožtík] propil 3 gr.
Od vození 4 mě[řic] žita do Strážnice na trh 4 gr.
Matějovi Přerovskému dluhu za soukno 2 R 12 gr.
Markusovi Židu do Strážnice dluhu 1 R 5 gr.
Na ručnice k obci kupované 12 gr.
Za 6 másů vína po 3 gr do Bzence 27 gr.
Za 6 loket plátna konopného po 4 gr 6 ½ den dvěma sirotkům
na košile koupeného 29 gr 4 den.
Od šití těch košelí 3 gr.
Žencům od sečení žita 1 R 15 gr.
Od vození žita 9 gr.
Summa dluhů 16 R 2 gr 2 ½ den, zaplaceny.
Po zaplacení těch dluhů zůstane čistého statku za 33 R
14 gr 1 den.
To dělíc na pět dílů, dostane se každému po 6 R 20 gr
5 ½ den.
Poněvadž těch 6 oulů včel ut s[upr]a na nic převedeno, jsou
takové peníze 4 R 15 gr, což se za ně počítalo, z summy statku
se snímají a přijde na každý díl škodovati po 27 gr.
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f 496b
Příjem a vydání:
Z těch 16 m[ěřic] žita, které za ouřadem zůstávaly, dáno
jest Anně mateři s děvčetem sirotkem Zuzannou 6 m[ěřic] žita.
A za 10 m[ěřic] po rozdílných penězích přijato 9 R 11 ½ gr.
Z toho vydáno:
Anně mateři vydáno 8 gr.
Šimkovi za 4 ½ lokte soukna na kabát 1 R 15 gr.
Od šití kabátu 6 gr.
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f 498a
231 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Švehly jinak Lazebníka
K tomu statku jest sirotků šestero: Jan, Václav, Margeta,
Jíra, Anna, Zuzanna a Kateřina mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 15 v Městečku zaplaceného 87 R 1 gr.
Na gruntě 35 na Závodí k dobírání 21 R.
Na vinohradě v Dolní hoře Mikuláše Kozuba 26 R.
Na vinohradě v Dolní hoře zaplaceného 14 R 15 gr.
Koně 3, hříbě 1, krávy 2, z kterýchž jest jedna za dluh od
n[ebožtíka] povinný na kostel, a sviní 16 kusů.
Vína 5 věder za 12 R.
Summa statku 160 R 16 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mackovi Žákovi na Starou Tuří za 1 ½ měřice ječmene 1 R
26 gr 2 den.
Po zaplacení dluhu zůstane čistého statku za 158 R 19 gr
5 den.
To dělíc na sedm dílů, dostane se každému po 22 R 19 gr
6 ½ den.
Kateřina, mateř těch sirotků, ujímá ten grunt s koňmi,
s jiným dobytkem a s obilím nemláceným, i s těmi 5 vědry vína
v summě 92 R.
Z toho sobě poráží dílu svého 22 R 19 gr 6 ½ den, zůstává
sirotkům dopláceti 69 R 10 gr ½ den, placením ročně po 3 R.
Příjem a vydání:
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od
Kateřiny vdovy za ten grunt 2 R.
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232 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Zámečníka

f 500a

K tomu statku jest sirotků tré: Pavel, Martin, Mikuláš a
Marta mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 115 [v] Měs[tečku] zaplaceného 11 R, pro spuštění
gruntu musí se škodovati.
Kráva 1 za 7 R, svinského dobytka 4 za 3 R, kláda olejná se
vším příslušenstvím.
Náčení zámečnického, nákovadlí, měch kovářský, rohatina,
kleště, kladiva, pilníky, šroufy a jiný nadbytky, což k tomu
řemeslu přináleželo, to všecko cožkoli pozůstalo od ouřadu
prošacováno s poručení pana ouředníka za 45 R.
Rži zůstalo 10 měřic, prodána za 4 R 10 gr.
Summa statku 49 R 10 gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Mikulášovi Trkvovi za včely a 2 ovce 6 R 15 gr.
Macečkovi na Novou Tuří za žito 2 E 7 ½ gr.
Do Kunovic za 1 mě[řici] semence 18 gr.
Činže zadržalého rychtáři do města dáno 28 ½ gr.
Summa dluhů 10 R 9 gr.
Po zaplacení těch dluhů zůstane čistého statku za 39 R
1 gr.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému po 9 R 17 gr 1 víd.
To všecko náčení kovářské i s kládou olejnou a s dobytkem,
totiž s krávou a sviněmi, jest prodáno Lukášovi Varadíkovi
kovářovi, manželu Martinému, podle pošacování za 45 R.
Z toho sobě srazil dílu po Martě manželce své 9 R 17 gr
1 víd, zůstane dopláceti sirotkům 34 R 13 gr 1 víd, placením
ročně po 2 R.
Rukojmě za placení Mikuláš Santal a Jan Pikna S.R.S.A
Nerozdílnou.
Příjem a vydání:
Za 10 mě[řic] rži po 13 gr – 4 R 10 gr.
Závdanku od Lukáše Varadíka 2 R.
Z toho dáno rychtáři velickému na činž od nebo[žtíka]
zadržalou 28 ½ gr.
Mikulášovi Trkvovi na dluh 5 R 11 ½ gr.
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g 502a
233 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Válkového
K tomu statku jest sirotků čtvero: Zuzanna, Jíra, Lida,
Anna a Anna mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Grunt 66 v Městečku zaplacený za 10 R.
Na půl achteli vinohradu v Ležhoře, který drží Mikuláš
Zoubků, vyplacených peněz 29 R.
Summa statku 39 R.
To dělíc na pět dílů, dostane se každému po 7 R 24 gr.
Příjem a vydání:
(neuvedeno)
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f 503a
234 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Kozuba
K tomu statku jest sirotků tré: Zuzanna, Martin, Pavel a
Kateřina mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 112 v Městečku vyplacených peněz 44 R 16 gr. Ty
jim půjdou, až se nejprve s[irotkům] nebožtíka] Matěje Kozuba
předních peněz vyplatí 95 R.
Na půl achteli vinohradu v Dolní hoře, který drží Kateřina
vdova posledních peněz 11 R.
Na gruntě 24 v Městečku k dobírání 100 R. Ten grunt drží
Jíra Bartoňů.
Koní zápřažných 3 a 1 hříbě, vůz 1 kovaný, pluh, brány,
krávy 2, tele 1, svinského dobytka 7, žita v snopech 20 kop,
rži v snopech 3 kopy, ovsa v snopech 15 kop, ječmene v snopech
6 kop.
Summa statku 155 R 16 gr.
To dělíc na čtyri díly, dostane se každému po 38 R 26 gr
1 hal.
Kateřina, mateř těch sirotků, ujala grunt tento s půl lánem
roli, ze třemi koňmi, 1 hříbětem, s vozem, pluhem, bránou, se
2 krávy, 1 teletem, z svinským dobytkem 7 kusy, ze 20 kopami
pšenice v snopech, rži ze 3 kopami, ječmene ze 6 kopami, ovsa
z 15 kopami, jakž při témž gruntě v registřích purgkrechtních
poznamenáno jest.
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235 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Štěpánového

f 504a

Po nebo[žtíku] nezůstalo manželky ani dítek žádných.
Spravedlnosti pak vyhledalo se toto:
Grunt požár s půl lánem roli.
Achtel vinohradu v Dolní hoře pustý.
Achtel vinoh[radu] v Ležhoře pustý.
Žita 7 mě[řic].
Summa statku (neuvedeno).
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Krupovi do Přítrže za obilí 9 R 18 gr.
Anně Lucilce dluhu 2 R 20 gr.
Pavlovi Víthovi dluhu 1 R 15 gr.
Obci dluhu 1 m[ěřice] žita (neuvedeno).
Summa dluhův činí 13 R 23 gr.
Po zaplacení dluhův zůstává čistého statku za (neuvedeno).
f 504b
Příjem a vydání:
Za 5 ½ mě[řice] žita prodané, každou měřici po 7 R, činí na
dlouhé minci 38 R 15 gr.
Z toho zaplaceno dluhy svrchu psané 13 R 23 gr.
Obci také ta měřice žita oplacena.
A půjčeno obci půl měřice žita, tu mají oplatiti.
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f 505a
236 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Žádalového
Po něm zůstalo sirotkův šestero: Mikuláš, Jan, Zuzanna,
Pavel, Lida, Anna a Manda mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 26 v Městečku 63 R 7 ½ gr.
Též na guntě 16 v Městečku pustém 46 R.
Summa všeho statku za 109 R 7 ½ gr.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Jírovi Janušovému za koně 12 R 15 gr.
Martinovi Baňařovi 1 R 7 gr.
Jozefovi Filipovi půjčených 15 gr.
Macečkovi na Novou Tuří 13 R.
Augustce Polce na Nové Lhoty 3 R.
Summa dluhův 30 R 7 gr.
Po zaplacení dluhův zůstává čistého statku za 79 R 3 ½ den.
To dělíc na sedm dílů, dostane se každému po 11 R 8 gr
4 ½ den.
Podle poručenství nebo[žtíka] Manda, manželka po něm
zůstalá, ujala ten grunt se vším příslušenstvím, na kterémž
sobě dílu svého 11 R 8 gr 4 ½ den porazila a ostatek dopláceti
má ročně po 2 R.
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f 506a
237 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Mokroše
Zůstalo po něm sirotkův tré: Pavel, Martin a Jan.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Grunt požár s polouláním.
Čtvrt achtele vinoh[radu] v Dolní hoře zaplacený, který
jest prodán Janovi Srnovému bez závdanku za 20 R, placením po
1 R.
Jedna klisna, která jest prodána za 8 R.
Rži 24 ½ mě[řice], počítajíc každou mě[řici] po 6 R, učiní
147 R.
Summa všeho statku činí 175 R.
Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Vaňkovi Duných 24 gr.
Sirotku Pavlovi na vychování dáno 4 R 20 gr 1 den.
Martinovi Mlčanovi za dluh dáno 1 R 15 gr.
Pavlovi Radějovskému za dluh 3 R 20 gr.
Filipovi Mokrošovému, strejci neboštíkovému 5 R.
Summa dluhův činí 15 R 9 gr 1 den.
Zůstává čistého statku po zaplacení dluhův 164 R 21 gr
6 den.
To dělíc na tři díly, dostane se na jeden díl po 54 R 24 gr
2 den.
f 506b
Příjem a vydání:
Přijato peněz hotových za klisnu a réž prodanou 155 R.
Z toho zaplaceno dluhův svrchu psaných 15 R 9 gr 1 den.
Ostatek peněz, totiž 139 R 20 gr 6 den, po zaplacení těch
15 R 9 gr 1 den, zůstalých na dlouhé minci odvedl Pavel Víthův
od sebe purgkmistru Janovi Baňařových, z nichž on budoucně
týmž sirotkům odpovídati povinen bude.
Letha 1628 od purgmistra a starších přijato 4 R.
Ty jsou vydány od učení řemesla krejčovského Pavla,
s[irotka] n[ebožtíka] Jakuba Mokroše.
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238 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Bartoňce

f 508a

Zůstalo po něm sirotků trý: Jíra, Jan, Mikuláš a Kateřina,
matka jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 24 v Městečku zaplaceného 45 R 14 gr.
Na vinohradě v Dolní hoře, který drží Ondra Maděrových,
zaplaceného 18 R.
Na obci velické dluhu za 15 mě[řic] pšenice po 2 R 17 gr
1 den a za 2 m[ěřice] po 2 R 15 gr, též za 1 m[ěřici] rži 2 R
jim svěřené, čehož činí v summě 45 R 17 gr 1 den.
Summa všeho statku činí 109 R 1 gr 1 den.
To dělíc na 4 díly, dostane se každému po 27 R 7 gr
5 ½ den.
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f 509a
239 S[irotci] n[božtíka] Pavla Pivky
K tomu statku jest sirotkův trý: Anna, Jan, Ondřej a
Kateřina macocha čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 7 na Závodí zaplaceného 70 R.
Achtel vinohradu v hoře Ležhoře zaplacený za 40 R, ten drží
Kateřina macocha.
Achtel vinoh[radu] v Dolní hoře zaplacený za 40 R, který
drží Mikuláš Bukovský.
Summa všeho statku 150 R.
Dělíc to na 4 díly, dostane se na jeden díl po 34 R 15 gr.

______________________________________________________________
Kniha sirotčí obce Velká nad Veličkou, Moravský zemský archiv
v Brně, fond C 17, inv. č. 367.
Přepsal PhDr. Jiří Pajer, Csc. ve Strážnici, duben 2009.
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Abstract
Publication of historical sources in the Strážnice Dominion
Electronic publications comprising historical official registers of the Strážnice Dominion
create a unique project whose aim is to make the unique historical material available to the
amateur and professional public, allowing them to learn the life in the Moravian country at
the turn of the 16th and 17th century. The housing and orphan registers are literally fi lled
with information in the period which provides rarely material about the way of living in the
country. The records kept by seigniorial officers inform us about the fragments from lives of
concrete serf farmstead owners, their families, and fates. The significant part of the records
pays attention to economic affairs related to the sale of farms and the payments, as well as
the reimbursement of heir’s shares. The dead speech of digits is often larded, however, with
the information revealing what kind of clothes the surviving orphans got after their deceased
mother, where people were to go to pay for school attendance, and how much one paid to
buy the wedding trousseau. We can observe a multi-color spectrum of people’s fates on the
background of the horrors before and during the Thirty Year’s War in the Moravian-Hungarian
borderland. The contemporary technology, which allows publishing this voluminous text work
not only in its printed form, but in its electronic form, too, allows to go much further. We can
observe the fates of individual persons not only in one book but also – thanks to the search
engines – in the whole fi le, which allows us to follow the mobility, wedding strategy, blood
relations and a lot of other information about the inhabitants of the dominion.
The oldest preserved housing and orphan registers from the Strážnice Dominion were
founded for single use, by order of Jan Jetřich I Jr. from Žerotín, who owned Strážnice between
1568 and 1599. In 1593, the registers for the communities of Petrov and Rohatec were drawn
up by Václav Letovský, inhabitant in the small town of Bozskovice. In 1594, the registers
for the town of Strážnice and all the other villages in the dominion followed. It was Bartoš
Biskupický, orphan scrivener in Strážnice, who was charged with drawing up these registers.
The aforementioned series was completed with the registers for the village of Zvolenov in
1601 and the registers for the village of Nová Lhota, drawn up by order of Jan Fridrich from
Žerotín, who owned the domain between 1605 and 1617.
The preserved housing and orphan registers document the high level of Czech learning
and officers´ scholarship in Renaissance Moravia. Some exemplars distinguish themselves by
title sheets done in calligraphy style, and by decorated headers of individual items, often with
scrivener’s ornaments. The handwriting is thorough and well legible; the content is factual
and understandable. Each register includes a list of all serf real estates in the village, marked
with serial numbers. There are several sheets dedicated exclusively to each farmstead – on
the sheets, there are listed individual exchanges in chronological sequence. The identical
system was used for keeping the orphan registers, including the application of registration
numbers corresponding to those of the farmsteads. Th is situation survived until the period
after the Battle of White Mountain; nevertheless, the records from the 1630s and 1640s bear
the signs of superficiality, words of German origin penetrate the language, here and there
records written in German occur. At the same time, the conditions of life are getting worse
significantly and the inhabitants in the town and in the entire dominion are pauperized. The
pauperization becomes evident in unsystematic and only occasional payments for real estates,
mostly only in low amounts. The last records come from 1660 – 1662 – in the following year,
the Hungarian troops invaded the borderland, destroying it with the support of the Turks in
such a way that keeping any records was fully groundless.
Translation: PhDr. Zdeňka Šafaříková
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