Mladší gruntovní kniha panství Brandejského a Přerovského (SOA Praha)

Čakovičky

Grunt Martina Czerhy
Martin Czerha kaupil grunt tento od pozůstalé wdowy po neb. Matiejowi Cžerným s 24 kopami
záh. rolý orných y neorných neb porostlých dle k Slaw. Rectificati 1713 létha složeného
pržiznání w doleji položených místech ležení, totiž: od statku jdaucz na prawé stranie pod 12 str.
1 w., k Lobkowiczům 5 str. 2 w., nad Labem 4 str. 3 w., proti Králowýmu 3 str. 3 w., w skalách 4
str. 2 w., w Písku 4 str. 3 w., mezy Hlauškovým 3 str. 3 w., nad owcžínem y s ladem 14 str. 2 w.,
wedle Hlawácžkowého 7 str., ke Kojeticzým 22 str. 2 w., w skalách 5 str. 1 w., dle Becžowskýho
1 str. 2 w. 2 cžt., proti poly panskýmu 7 str. 3 w., k Zlonínu 5 str., mezy Hlauškowým 2 str. 1 w.,
k Nowý wsy 5 str. 2 w., zahrada 1 str. 2 w. 2 cžt., spolu pod 126 str. 1 w., palauky k
Lobkowiczům jdaucz pod 2 wozy sena na pár koní 2 smlauwau a trhem dobrowolným, a to w
léthu 1690, jak zápid w knihách starých fol. 113 ukazuje za Summu ... 210 kop gr. cžeských.
Na kterauž do wyjytí 1715 roku wykladl ... 67 kop 9 gr., zůstáwá prži každorocžnie držaných
saudech po 4 kopách dopláczet ... 142 kop 51 gr.










Nato:
1716 - Martin Czerha pržy saudech držaných složil do JMCs. důchodu 1 kopu, k zádušý
hlawenskýmu 15 gr., id est 1 kopa 15 gr.
1717 Martin Czerha pržy saudech držaných složil do JMCs. důchodu 1 kopu, Dorotie
Haubkowý 15 gr., id est 1 kopa 15 gr.
1718 Martin Czerha položyl do JMCs. důchodu 1 kopu.
1719 Martin Czerha položil do JMCs. důchodu 15 gr.
1720 Martin Czerha položil na Contribuczy 1 kopu.
1721 Martin Czerha položil do JMCs. důchodu po tej Haubkowý Dorotie 30 gr.
1722 Martin Czerha položil prži saudech 1 kopu 45 gr., propušt. k zádušý hlawnow. na
skaupený od Matieje Brožka 30 gr., do JMCs. dlchodu práwem nápadním 1 kopu, Dorotie
Kaubkowý za Jiržíka Klýna wdané 15 gr.
1723 Martin Czerha položil 2 kopy 30 gr., propušt. k zádušý hlawnow. na skaupené od
Matieje Brožka 30 gr., do JMCs. důchodu práwem nápadním 1 kopu 30 gr., Dorotie
Kaubkowý za Klýma wdané 30 gr.

Létha Pánie 1724 dne 8. July, seznaje na sobie Martin Czerha, že by pro sešlost wieku
wíczeji na tomto gruntie hospodaržiti a jiné wrchnostlywé powinnosti wybejwati nemohl, z té
pržícžiny s powolením Urozeného a Stattecžného rytírže Pana Antonína z Rozenwaldu J.M.
Csýs. panstwí Barndeys= a Pržerowského hejtmana swůj grunt s 24 kopami záhonů rolý, k rucze
a budauczýmu užíwání w tiech mezech, práwech a powinnostech, jak jej on y pržedkowé jeho w
držení byly, Karlowy Kramowskýmu zeti, nemaje žádného syna a ostattní dczery jsaucze
náležitie odbytý, za Summu pržedešlého šaczunku 210 kop gr. cž. dobrowolnie odewzdáwá a prži
témž gruntie zanecháwá wůz dobrže okowaný 1, pluhy 2, brány s železnýma hržeby 2, kolecžka
plužní 2, ržetiezy k wozům 2, sekeru kladní 1, rucžní 1, motyku 1, kratny 1, rejcž 1, widle hnojný
2, podáwky 1, kopácž 1, od dobytka koňského potažního 3 kusy, kráwu 1, tele 1, S.V. swinského
4 kusy, owecz bahnicz 4 kusy, obilý zasetého pšenicze 4 str. žitta 32 str., jecžmene 16 str., owsa
15 str., z kteréhožto obilý pržistupujíczý odstupujíczýmu 5tý strich lettošního roku dáti, na
budauczý cžasy až do jeho y manželky smrti jménem wejminku byt pokojný s 1 komorau, 1
chlýwem a malým špejchárkem, též rolý z každorocž. osýwání, totiž na podzym, kde hospodárž
sýti bude po 1 a 1/2 str. a na jaro 1 a 1/2 str. netolyko pržáti, nýbrž takowau roly zworati a k setí
pržiprawiti, naproti tomu odstupujíczý semeno opatržiti powinnen bude. Dáleji pržistupujíczý
pržejímá z ohledu starého šaczunku na sebe k placzení, totiž zadrželé Contribucze 45 fl. 33 kr. a
Privátních dluhůw dle Specificati tuto pržiložené 69 fl., a proto taky žádného záwdawku neklade,
nýbrž nadepsaná Summa rocžním kladením po 4 kopách, totiž:
 k zádušý hlawnowskému na skaupené od Matieje Brožka 26 kop do Cahsy Contrib. k
wynahražení czo tak ze dworůw pustých totiž Nowákowského a Brožkowského do mnoha
let zasedielé Contrib. patržý 69 kop 56 gr. 3 1/2 d.
 do JMCs. důchodu po sražení Contribucž. dluhů z tiech wejš psaných dworůw ještie
nápad patržý 8 kop 18 gr. 3 1/2 d.
 nápadníkům po neb. Matiejowi Kaubkowy patržý, a to:
o Jakubowi synu 5 kop 30 gr.
o Dorotie 30 gr., syrotk.
o po Annie máteržy jich dietem, a to:
 Jakubowi synu 1 kopa 3 gr.
 Dorotie po Tichým 1 kopa 3 gr.
 do JMCs. důchodu po dlauhým neužíwání z toho gruntu robot a jiných powinností ostat.
20 kop, odstupuj. Martinowi Czerhowi, czo on tak za swého hospodaržení wyplatil 77
kop 39 gr.
facit ... 210 kop.
Stalo se léta a dne swrchu psaného.
 1724 neklade nicz, wiplatil zápis.
 1725 Karel Skramowský položil 2 kopy 45 gr., propuštieno k zádušý hlawnowskému na
skaupené od Matieje Brožka 30 gr., do JMCs. důchodu za dluhy dworůw pistých 2 kopy,
Dorotie dczerži po Matiejowi Kaubkowi 15 gr.
 1726 Karel Skramowský položil 1 kopu, propušt. do JMCs. důchodu na dluh dworůw
pustých Nowáka, Brožkowskího 15 gr., Dorotie po matiejowi kaubkowi 15 gr., dojato,
Martinowi Czerhowi z wiplatczených 30 gr.
 1727 Karel Skramowský položil 2 kopy 30 gr., propuštieno k zádušý hlawnowskému na
skaupené 30 gr., do JMCs. důchodu na dluch nowák. a brožkow. 1 kopa, Martinowy

Czerhowy 1 kopa.
 1728 Karle Skramowský již wdowa položila 1 kopu, propuštieno k zádušý
hlawnowskému na skaupené od Matieje Brožka 30 gr., Martinowi Czerhowi 30 gr.

Létha Pánie 1729 dne 21. Augusti, pojala sobie Alžbieta wdowa po neb. Karlowi
Skramowským druhého manžela Františka Kerela z panstwí klomínskékého sem wyhoštieného,
kterýžto Allžbietie po jejím otczy Martinowi Czerhowi tento grunt jakožto diedicžcze pržipadl a
týž prwní její muž Karel Skramowský nápodobnie k ní do tohoto statku se přižienil a toliko
jednoho syna Wáczlawa s ní splozeného po sobie zanechal, kterémužto syna (sic!) Wáczlawowi,
nepocházejícze tento grunt po jeho otczy Karlowi Skramowským, práwo diediczké se pržipsati
nemůže, nýbrž jí máterži Allžbietie sprawedliwie pržináleží, aby pak ale tento grunt s dokonalým
hospodáržem zaopatržený byl, y jiné bržemena tím bezpecžniej wycházely, procžež s dowolením
Urozeného a Statecžného ritírže Pana Antonína z Roznwaldu JMCs. panstwí Brandeys= a
Pržerowského hejtmana, ona Allžbieta prw za Skramowskýho wdaná, nyniejšýmu swému
druhému manžely Františkowi Kherlowi tento grunt s 24 kopami záhonů rollý, mezy cžímž y
zahrádka potažiená jest, na starý šaczunk za Summu 210 kop gr. cž., w tiech mezech, práwích a
powinnostech odstarodáwna wycházejíczých k diedicžnému užíwání dobrowolnie postupuje a
odewzdáwá, kterýžto grunt on František Kerel s následowníma swršky pržijímá, totiž: stawení
wše prostržednie sešlý, náržadí hospodáržský: wůz okowaný sešlý se wšým pržíslušenstwím,
pluh prostržednie sešlý 1, brány též sešlý 1, ržebržyny 1, fasuniek 1, widle hnojný 2je a senný
podáwky 1, od dobytka konie tažný 3 kusy, totiž: klysny mladý 2 a wallach starý 1, kráwy 2,
jalowicze 1, owcžího 6 kusů, X. swinie plemenicze 2 a prasata 1/2 letní 3, husy s hauserem 4,
slepicz s kohautem 7 kusů, od obilý w slámie: tu kdež welmi suchej a neauradnej rok byl, totiž:
pšenicze 6 mandele, žitta 3 kopy, jecžemena 35 mnd., owsa 21 mnd. a hrachu s ržebržiny (!).
Dluhu se wynacházý, a to do JMCs. důchodu za piwo a jiných dluhůw 70 fl., židowi Winopalowi
brandejskýmu 2 fl., owcžácžcze do Staré Boleslawy 10 fl., židowcze starý Dawídkowý do
Brandesja 10 fl., lobkowskému mlinárži 10 fl., židowi do Mladé Boleslawy 3 fl., jirchárži do
Brandejska 1 fl. 30 kr., židu zlomínskému 1 fl. 30 kr., jiržiczkej šenkíržcze 2 fl., Panu
Blauensteinowi za obilý 8 fl. a Martinowi Czerhowi otczy týž Allžbiety 6 fl., w Summie 124 fl.,
obilného dluhu do pocžtu obilného JMCs. wšelikého obilý 25 str. a žitta Martinowi Czerhowi
otczy týto Allžbiety 5 str., kteréžto dluhy na sebe pržijímá prwní manžel Karel Skramowský, pro
swého syna Wáczlawa prži tomto gruntu k jeho samému užíwání zanechal a porucžil, totiž: wůz
okow. dobrý se wšým pržíslušenstwím 1, brány dobrý 1, pluh též se wšým pržíslušenstwím 1,
konie tažního mladýho 1, kráwy dojný 2 a peniez hotowých 50 fl., czož wše on pržistupujíczý
František Kerel témuž Wáczlawowi Skramowskýmu prži nastálé potržebie náležitie wydati a jej
jako wlastní swé dítie žiwiti ano y zároweň s swýma dietmi k podielení gruntowmích peniez
pržipustiti a jej cžasem swadbau wybejti powinnen bude, prži tom se tuto obmezuje, kdyby ona
Allžbieta držíwe nežly on Karel ze swieta sešla a on Karel se zase ožienil a s druhau manželkau
niejaké dieti splodil, že ty dieti, který z ní Allžbiety pocházeti budau /: patržícze a pocházejícze
tento grunt od ní Allžbiety po rodicžých :/ prwí diediczowé býti mají, tiem pak ale dietem, které
by se od niekdy po jeho druhým ožieniení byli on jakožto jejich wlastní otecz jak ucžiniti aneb
jim ze swýho wlastního czo udielati, wůly jmíti má. Wejminek Martinowi Czerhowi jakožto
wlastnímu otczy Allžbiety a respective pržistupujíczýho tchánowi též jeho Czerhowi manželcze
Mandelinie do obojích smrti se tuto jako pržedešlé cžiní, a to byt pokojný s 1 komorau, 1
chlíwkem a malým špejchárkem, též rollý k každorocžnímu osýwání tu kde hospodárž sám sýti
bude na zymu pod 1 1/2 str. a na jarže pod 1 1/2 str., kteréžto rolle pržistupujíczý zworati, k setí
pržiprawiti a obilý do stodoly swésti, on tchán Czerha ale swé semeno dáti powinnen bude.
Ta pak nadepsaná Summa tiech 210 kop rocžnie kladením po 4 kopách patržiti má, totiž:
• k zádušý hlawnowskému na skaupené od Matieje Brožka 24 kop 30 gr.

•
•
•
•
•
•
•

z dworů pustého nowákow= a brožkowského, do Cahsy Contribucžní od mnoha leth
zasedielé Contribuczy 69 kop 56 gr. 3 1/2 d.
do JMCs. důchodu po sražení Contribucžních dluhů zwejš psaných pustých dworůw ještie
nápad patrží 5 kop 3 gr. 3 1/2 d.
Jakubowi synu po neb. Matiejowi Kaupkowi 5 kop 30 gr.
syrotkům po Annie Kaupkowý patrží, a to:
o Jakubowi synu 1 kopa 3 gr.
o Dorotie po Tichým 1 kopa 3 gr.
do JMCs. důchodu za newybyté roboty a jiné powinnosti 20 kop
Martinowi Czerhowi czo tak na tomto gruntu wyplatil 75 kop 39 gr.
diediczům po neb. Karlowi Skramowským, czo tak on na tomtt gruntu wyplatil 7 kop 15
gr.
facit 210 kop gr. cž.
Stalo se léta a dne swrchu psaného.

Nato wykladeno:
 1730 Francz Kherl wyplátczel zápis, nekladl.
 1731 Francz Kerl položil k zádušý hlawnowskému na skaupené od Matieje Brožka 45 gr.
 1732 Francz Kerl položil 1 kopu 15 gr., propuštieno k zádušý hlawnowskýmu na
skaupené od Matieje Brožka 30 gr., do JMCs. důchodu 45 gr.
 1733 František Kerel položil 1 kopu 15 gr., propuštieno k záduší hlawnowskému na
skaupené od Matieje Brožka 15 gr., do JMCs. důchodu nápadem 30 gr., Mandelinie
wdowie po neb. Czerhowi 30 gr.
 1734 et 35 týž položil 16 kop 56 gr. 2 1/2 d., z nich propušt. do Cahsy Contribucžní 1
kopa 56 gr., do JMCs. důchodu 1 kopa 18 gr. 3 1/2 d. po Matiej Kaubkowi Jakubowi
synu, kterýžto slaužícze w Praze za kocžího nežienatý umržel, protož dál po niem Zuzanie
sestrže za Matieje Reska wdané, též Dorotie sestrže za Jiržíka Klína wdané dostane se 6
kop 33 gr. nedobraných po 3 kopách 16 gr. 3 1/2 d. a nato propuštieno 15 gr., též majícze
tu Martin Czerha dílu swého 75 kop 9 gr. k dobírání a wykrocžícze z prostržedklů žiwých
se pržipisuje, a to Kateržinie, Annie, Dorotie, Lydmille, Alžbietie dietem a Magdalenie
manželcze na 6ro po 12 kopách 31 gr. 3 1/2 d. a nato k stejnému podielení propuštieno 1
kopa 6 gr., Lydmilla pak jedna z nich swůj tu majíczý díl držiteli gruntu dle doswiedcžení
Kateržiny sestry a Petra Janauška sauseda cžakowského doczela sprodala a dojala 12 kop
20 gr. 2 1/2 d.
 1736 pro potlucžení nekladl 0.
 1737, 38 František Kerel položil 15 kop 54 gr. 3 1/2 d., z nich propuštieno k záduší
hlawnowskému 1 kopa, do Contribucžní Cahsy 1 kopa 30 gr., po Matiejowi Kaubkowi z
dílu Zuzany dczery Lydmille dczerži jediné 54 gr., ostatnie pak tu ještie k dobírání
majíczý díl sprodala 2 kopy 15 gr. a dojala, Dorotie dczerži za Jiržího Klína wdané 15 gr.
Rozpis po Dorotie dczerži Kaubkowé za Jiržíka Klýna wdané z nedobraných 3 kop 57 gr.
dostane se na Kateržinu a Wáczlawa dieti klýnowský na dwý po 1 kopě 58 gr. 3 1/2 d. a
nato propuštieno od rozdílu Kateržinie 8 gr. 3 1/2 d. a ostatní swůj díl sprodala 1 kopu 50
gr. a dojala, Wáczlawowi synu 8 gr. 3 1/2 d., do JMCs. důchodu 3 kopy 45 gr., po
Martinowi Czerhowi Kateržinie dczerži 1 kopu 35 gr. 3 1/2 d., Annie 1 kopu 20 gr. 3 1/2
d., Alžbietie 20 gr. 3 1/2 d. a Magdalenie wdowie 30 gr. Rozpis: a maje ještie týž


















Magdalena wdowa 11 kop 50 gr. 3 1/2 d. jakoy Dorota dczera, po nížto y dieti zemrželi
12 kop 20 gr. 3 1/2 d., a tak dohromady 24 kop 11 gr. k dobírání, z takowých se na
Kateržinu, Annu, Lydmillu a Alžbietu dieti a respective sestry na 4ro po 6 kopách 2 gr. 5
1/4 d. k budauczýmu wibírání k stejnému podielení od rozdílu propuštieno 22 gr.
Pojištiení: bywše držitel gruntu za wzatý žito k záduší zápskýmu 1 kopu 52 gr. 3 1/2 d.
doplatit powinnen, takowý se témuž záduší po 30 gr. každorocžním wibírání mimo peniez
gruntowních pržipisuje.
1739 František Kerel položil 5 kop, z nich propuštieno do pocžtu Contribucžního 1 kopa,
do JMCs. důchodu 1 kopa, po martinowi Czerhowi Kateržinie dczerži 1 kopa, Annie 1
kop a Alžbietie 1 kopa.
1740, 41, 42, 43 František Kerel pro wojnu toliko položil 13 kop 46 gr. 5 1/4 d., z ich
propušt. do pocžtu Contribucžního 2 kopy, do JMCs. Král. důchodu Cad. 1 kopa 30 gr.,
dojato, wícze do téhož JM. Král. důchodu ex alio Cap. 3 kopy 30 gr., po Martinowi
Czerhowi Kateržinie dczerži 3 kopy 42 gr. 1 3/4 d., Annie 2 kopy 7 gr. 1 3/4 d. a
Alžbietie 27 gr. 1 3/4 d., k zádušín zaapskému 30 gr.
1744, 45 pro wojnu brandeburskau a welký lyffrunky kladeno 0.
1746 pro wystálaua wojnu a neaurodu kladl 0.
1747 Farntišek Kerel položil 41 gr. 1/2 d., propušt. do Contribucžní Cahsy na rest tím
Liquidírujíczý 4 kopy po Martinowi Czerhowi Kateržinie dczerži 1 kopu, Lydmille patrží
tu 5 kop 57 gr. 1 3/4 d., které po ní pozůstalým dietem se pržypisujau, totiž Janowi na
wojnie Jakubowi a Wáczlawowi poddaným kojeticzkým na 3ro 1 kopa 59 gr. 1/2 d.,
nacžež propušt. do spolecžnosti 18 gr., ittem Jakubowi 1 kopa 53 gr. 1/2 d., dojato, k
záduší zaapskému za žitto 30 gr.
1748 František Kerel položil, propušt. do Contribucžní Cahsy na rest tím Liquidírujíczý 2
kopy 22 gr. 3 1/2 d., s cžímž tíž tam se wykazujíczý rest doplaczený jest, do Král.
důchodu za robotu 2 kopy 30 gr., k zádušý zápskému za žitto 52 gr. 3 1/2 d., dojato.
1749 František Kerel položil, z toho propuštieno diediczům po Karlowi Skramowským,
czo ten za cžasu hospodaržení wyplatil, po Martinowi Czerhowi Kateržinie dczerži za
Jiržího Hlawácžka wdané patržý tu nápadu 22 kop, která zemržela, pržipisuje se dietem
Wáczl., Jiržímu, Kateržinie a Janowi na 4ro po 5 kopách 30 gr., nato do spolku
propuštieno 30 gr., ittem Jiržímu 2 kopy, Janowi 2 kopy, po Martinowi Czerhowi Annie
dczerži 3 kopy.
1750 František Kerel položyl, propuštieno po Martinowi Czerhowi Kateržinie dczerži za
Hlawácžka wdané a po ní Wáczlawowi synu 5 kop 22 gre. 3 1/2 d., wdowa a syrotczy
dojaly, Kateržinie 2 kopy, Annie chromý 3 kopy.
1751 František Kerel položyl, propuštieno do JMCs. důchodu za neužíwanau robotu 2
kopy, po Martinowi Czerhowi Kateržinie za Hlawácžka wdané a po ní Jiržímu synu 1
kopa a Janowi 1 kopa, Annie chromé 4 kopy.
1752 František Kerel položyl, propuštieno do JMCs. důchodu po dlauhím neužíwání
roboty 2 kopy, po Martinowi Czerhowi Kateržinie za Hlawácžka wdané a po ní
Kateržinie 3 kopy 22 gr. 3 1/2 d., dojato.
1753 František Keller položyl, propušt. po Martinowi Czerhowi Annie chromí 2 kopy.
1754 František Keller položyl pro pohoržalost 0,
1755 František Keller položyl, po Martinowi Czerhowi Kateržinie Hlawácžkowí, po ní
Jiržýmu 1 kopu, Jannowi 1 kopu, Annie chromý patrí tu nápadu 15 kop 40 gr., ktrerá
zemržela, pržipisuje se dietem Jannowi, Magdalenie po srážcze 3 kop na funus, ostatních
12 kop 40 gr. na 2je po 6 kopách 20 gr., nato do spolku propuštieno 18 gr., po Karlowi

















Skramowským patržíczých 14 kop 20 gr. se pržypisuje wdowie Alžbietie tý zase za
držitele gruntu wdané a synowi Wáczl. na 2je po 7 kopách 15 gr., nato do spolku
propuštieno 18 gr.
1756, 57 František Koller položyl k zádušý hlawnowskýmu 2 kopy, do JMCs. důchodu 1
kopu.
1758 František Keller položyl, po Martinowi Czerhowi Katerž. za Jirž. Hlawácžka wdané
a po niem Jiržímu 1 kopu 22 gr. 3 1/2 d., dojato, Janowy 1 kopu 22 gr. 3 1/2 d., dojato,
Lydmille a po ní Wáczlawowy 3 kopy 46 gr. 1 1/2 d., dojato, Annie chromý a po ní
Janowy synu 3 kopy.
1759 František Keller položil, k zádušý hlawnowskému na skaupení od Matieje Brožka 4
kopy, po Martin Czerhowy Annie chromý a po ní Janowy synu 3 kopy 11 gr., dojato,
Magdalenie 3 kopy.
1760 František Keller, k záduší hlawnowskému 1 kopu, po Martinowi Czerhowi Annie
chromý, po ní Magdalenie 2 kopy.
1761 František Keller položyl, k záduší hlawnowsk. 1 kopu, ze dwora pustého nowákow=
a brožkowského do Cahsy Contrib. 2 kopy, do Csýs. důchodu 1 kopu, po Karlowi
Skramowskím Wáczl. synu tu patržilo 7 kop 6 d., umraucze on w stawu swobodném,
pržypysuje se práwem zpátky wstupujíczím na Alžb. máterž jeho, nacžež propušt. 15 gr.
1762 Farntišek Keller, k záduší hlawnowskému 1 kopu, do Cahsy Contribucženské 2
kopy, po Martinowi Czerhowi Annie chromý a po ní Magdalenie dczeržy 1 kopa 11 gr.,
dojato.
1763 František Keller položil k zádušý hlawnowskému 1 kopu, do Cahsy Contrib. 2 kopy,
do Csýs. důchodu 1 kou 30 gr.
1764 Frant. Keller položil k zádušý hlawnowskému 1 kopu, do pocžtu Contrib. 2 kopy, do
důchodu 2 kopy.
1765 František Keller k zádušý hlawnowskému 1 kopu, do pocžtu Contribucženského 2
kopy, do důchodu 1 kopu, po Martinowi Czerhowi Lydmille a po ní Janowi na wojnie 3
kopy 46 gr. 1 d., stojícze tu bratr jeho Jakob Drnek, dokázal s pýsebností, že týž Jann
pržed 6ti lety pržy jeho zde bytí, takowí nápad bratru swému postaupil, doj.
1766 František Keller, k zádušý hlawnowsk. 1 kopu, do Cahsy Contribucžní 2 kopy, po
Matiej Kubkowi Dorotie za Jiržýho Klímu, po ní Wáczlawowi 3 kopy 40 gr., do důchodu
1 kopu.
1767 Frant. Keller, k zádušý hlawnowskému 1 kopu, do Cahsy Contribucženské 2 kopy,
do důchodu 1 kopu.
1768 Francz Keller bere zápys.

