
 

Grunt Wítta Hlauška 
 

Wítt Hlaušek kaupil tento krunt od Matieje Skály handlem neb frymarkem 
dobrowolným s 24 kopama záhony rolý orných y neorných neb porostlých, dle k slaw. 
RECTIFICATI 1713 letha složeného pržiznání, w doleji položených místech ležíczý, totiž: U 
wrby a dle hrušky pod 2 str., Pod wrbama 1 str. 2 w. 2 cžt., U kamena 6 str., K Nowý Wsy 5 
str., K Miešyczům 5 str., K panským polým 14 str. 2 w., Pod czestou 2 str. 2 w., K panským 
polým 1 str. 3 w. 2 cžt., Dle pole Laškowýho 4 str. 2 w., K Kojeticzům 4 str., Pod forstem 11 
str. 3 w., K božím mukám 7 str. 3 w., Nad owcžínem 7 str. 3 w., Dle pole Králowýho 7 str. 1 
w., Mezy Králowým 1 str. 1 w. 2 cžt., Dle panského 9 str., K Skále 5 str. 2 w. 2 cžt., 
K Lobkowský laucze 4 str. 2 w., Mezy Králowým 1 str. 2 w. 2 cžt., Pod wysokou skálou 5 
str., Dle pole Czerhowýho 4 str. 2 w., Mezy Králowým 2 str. 3 w., Mezy Czerhowým 2 w. 2 
cžt., Zahrada 3 w., spolu pod 117 str. 1 w. Palauky U wrb pod 1 wůz sena na pár koní 2, 
K Lobkowiczům pod 1 wůz sena na pár koní též 2,  a to w lethu 1705 jak zápis w knihách 
starých folio 118 ukazuje za Summu 208 kop gr. cžeských. Na kterauž do wyjytí 1715 roku 
wykladl 14 kop 15 gr. Zůstáwá prži každorocžnie držaných saudech po 5 kopách dopláczet _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 193,,45,,- 
                  Summa 208 kop cžeských 
 
Nato 
Anno 1716 Wítt Hlaušek pržy držaných saudech složil do J:M:Cz: důchodu 1 kopu, k zádušý 
swatého Pawla do miesta Brandejsa 15 gr., Jakubowi Píseczkýmu 15 gr. a Magdalenie 
Welenský 15 gr., wšeho 1 kopa 45 gr. 
ODKAZ od Maximiliana Jandy czo tak jemu na tomto gruntie Hlauškowým po Matiejowi 
Jandowi jakožto otczy PRATENSY patržilo 44 kop, wšak týž syn Max Janda ze Záryb 
dokazuje, žie swým bratrům wšechno splatil a takowou PRATENSY k. s. Martinu do miesta 
Kostelcze odewzdal. 
Anno 1717 Wítt Hlaušek pržy držaném saudie položil do J:M:Cz: důchodu 1 kopu grošů, 
k zádušý st. Pawla 30 gr. a k swt. Martinu do Kostelcze 15 gr., wšeho 1 kopu 45 gr. 
Anno 1718 položil do J:M:Cz: 1 kopu, k zádušý st. Pawla do Brand. 30 gr., 1,,30,,-. 
Anno 1719 Wít Hlaušek položil do J:M:Czýs: důchodu 15 gr., k záduší swatého Pawla w 
Brandejse 15 gr., a k swatému Martinu w Kostelczy 15 gr. 
Anno 1720 Wít Hlaušek položil o saudie do J:M:Cz: důchodu 15 gr., k zádušý so Pawla 15 
gr., k zádušý sho Martina 1 kopu, Magdalenie Wellenský 15 gr., 1,,45,,-. 
Anno 1721 Wít Hlaušek položil do J:M:Cz: důch. 1 kopu, Jakubowi Píseczkýmu 15 gr., 
Magdalenie Wellenský 15 gr., k zádušý so Pawla do Brandejsa 30 gr., 2 kopy. 
Actum Levis 1722 
1722 Wít Hlaušek prži saudech položil 1,,45,,-, propuštieno do J:M:Cz: důchodu po Woršyle 
Karaßowé 1,,15,,-, k zádušý stého Pawla w Brandejse na odkaz Šenkojznowy (?) 15 gr., 
k zádušý stého Martina w Kostelczy na odkaz Maxmila Jandy 15 gr. 
1723 Wít Hlaušek položil 5,,22,,3 ½ d., propuštěno do J:M:Cz: důchodu po diediczích 
Karasowských 2 kopy, Magdalenie Wellenský 2,,52,,3 ½ dojato, k zádušý stého Pawla do 
Brandejsa 15 gr., k zádušý stého Martina do Kostelcze 15 gr. 
1724 Wít Hlaušek položil 2,,15,,-, propuštieno do J:M:Cz: důchodu po diediczích Karasowé 2 
kopy, k zádušý stého Pawla do Brandejsa 15 gr. 
1725 Wýt Hlaušek položil 5,,48,,5 d., propuštěno do J:M:Cz: důchodu po diediczích 
Karasowských 2,,15,,-, k zádušý sho Pawla do miesta Brandejsa na wodkaz Šenkaj. 15 gr.  
Sejdaucze Magdalena Wellenská prostržedkem cžasné smrti, procžež její nápad na tomto 
gruntě majíczý 12,,15,,- se rozpisuje a diedicžům patržiti bude, totiž: 



 

Wáczlawowi Welenskýmu synu na wojnie 3,,3,,5 
Mataušowi synu 3,,3,,5 
Janowi Welenskýmu synu na wojnie 3,,3,,5 
a Jiržíkowi synu též na wojnie 3,,3,,6 
Nacžež k rownému podielení propuštieno 15 gr., držitel gruntu 
skaupil za 3-tí peníz od teď psaného Matauše Welenského wejš 
jmenowaný nápad 3,,3,,5. 
 
1726 Wýt Hlaušek položil 30 gr., propuštieno do J:M:Cz: důchodu po Woršyle a Lydmille 
Karasowé 30 gr. 
1727 Wýt Hloušek položil 2,,30,,-, propuštieno do J:M:Cz: důchodu po Woršyle Karasowé 2 
kopy, Jakubowy Pýseczkýmu 30 gr. 
1728 Wýt Hlaušek položil 1,,30,,-, propuštieno do J:M:Cz: důchodu po Woršyle a Lydmylle 
Karasowé 1,,30,,-. 
1729 Wýt Hlaušek položil do J:M:Czýs: důchodu po Woršyle Karasowé a Lydmille dczerži 
její 2,,30,,-. 
1730 Wít Hlaušek položil 8,,26,,1 ¾ d., propuštieno do J:M:Cz: důchodu po Woršyle 
Karáskowý 2 kopy, Jakubowi Píseczkýmu 6,,26,,1 ¾ d. 
1731 Wít Hlaušek položil do J:M:Czýs: důchodu po Woršyle a Lydmille Karasowé 1 kopu. 
1732 Wít Hlaušek položil 2 kopy, propuštieno do J:M:Cz: po Woršyle Karáskowé 1 kopu, 
k zádušý stého Pawla do Brandejsa 30 gr., k zádušý stého Martina do Kostelcze 30 gr. 
1733 Wít Hlaušek položil 1,,30,,-, propuštieno do J:M:Cz: důchodu po Woršyle a Lydmille 
Karáskowé 45 gr., k záduší stého Pawla do Brandejsa 15 gr., k záduší stého Martina do 
Kostelcze 30 gr. 
1734 et 1735 týž položil 8,,30,,-, do J:M:Cz: důchodu 4 kopy, k záduší Brandejskému 2,,30,,-, 
k záduší stého Martina do Kostelcze 2 kopy. 
1736 pro potlucžení nekladl 0. 
1737, 1738 Wít Hlaušek položil 12,,30,,-, z nich propuštieno do J:Mt:Czís: důchodu 6 kopy, 
k záduší sho Pawla do Brandejsa 3 kopy 30 grošů a k záduší sho Martina do Kostelcze 3 kopy. 
1739 Wít Hlaušek položil 5 kop, z nich propuštieno J:M:Czís: důchodu 2 kopy, k záduší 
Brandejskému 1 kopu a k záduší Kosteleczkému 2 kopy. 



 

Zápis Jan Hlauškowi 
 
Letha 1740 dne 25ho ržíjna, s auržadní RATIFICATI urozeného a statecžného rytíře Pana 
Antonína z Rozenwaldu jich Králu panstwí Brandejs= a Pržerowského heytmana, skrze mnie 
Wáczlawa Becžwářowského syrotcžího, u pržítomnosti konšelůw týž wsy, prošaczowán 
stattek syrotkůw Wíta Hlauška w tiech mezech, práwých a služiebnostech jakž od starodáwna 
stojí, k budauczýmu diedicžnému užíwání Janowi Hlauškowi synu nejmladšímu za Summu 
hlawní 317 kop grošů cžeských, na tu Summu z ohledu žie materži welký wejminek dáwat 
musý, nyní zawdati má 45,,12,,6 d., z toho na sebe pržejímá dluhů 20,,12,,6 d., a to:  
• Contribuczy od 1-ho 9-mbris až do veta (?) July zasedielé, poniewadž materž až dotad 

hospodaržit mniela a pustícze grunt hned po smrti manžiela swého IN MARTIO, na 
zaplaczení týž Contribuczy, a cželedei služby nicz nepržidala a protož na tuž Contributi 
16 kop, 

• Na obilnicze panský za 2 str. 2 w. hrachu 2,,30,,- kop, 
• Františkowi Wítowému za jedný kšíry 1,,42,,6,  
 
• ostatnie dietem z Wáczlawa neb otecz zle chowaly jest a proto odsaď nicz wzýt nemůžie: 

� Dorotie, Janowi, Marženie a Rozynie po 5 kopách wynášejíczých 25 kop. 
Ostatní peníze gruntowní o každorocžnie držaných saudech po 8 kopách wypláczeti bude. 
 
Kterýžto statek se w nížie psaným šaczunku nacházý, a to:  
• swietnicze s 4ma okny rohatinama, misníkem, lawiczemi, stolem, židliczý dlauhau, kamna 

s medenczem medieným dobrým, sýň s kuchyní komínem zdieným a chlebowou peczý, 
s almarou, komora s podlahou czyhelnou, maucžnou truhlau, stawení mimo žie komora 
zdiená jest, wše raubené na wšem prostržednie dobré za _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25 kop,  

• dále owcžínek, chlíw krawský dláždiený, chlíw pro S:V: swinie, stawení zdiený w 
podlahách y trámicz nieczo sešlé za _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 kop,  

• kůlna notná y staupám za _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7 kop,  
• marštal, chlíw pro woly, nad ním podlaha a trámy schnilé, ržezárna w ní mandl, díž, 

ržezaczý stolicze a brus, nad tím pawlácžka, komora a sejto, wedle špejchary 2 
s tuplowanýma dweržma zámky západitýma, podlahy prkenýma, stawení zdiený, na 
krowu y na krytu dobrý, dole S:V: swinskýma chlíwky za _ _ _ _ __ _ _ _ _ 31,,30,,- kop, 

• studnicze raubená s podem zdiená mielká, zase druhá takowá, obie za _ _ _ _ _ _ _ 5 kop, 
• stodola pádem hrozýczý, wšak w držíwí ještie prostržednie dobrá, spodem podezdiená, 

wrchem štycholczowá za _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15 kop, 
• sklep y s šíjí klenutý w šíji nebezpecžný sešlý na rozboržení za _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 kop, 
• dwoje wrata sešlé kraužiené zdiené a dwýrka dokoncze rozsypané, neménie y zeď dwůr 

hradíczý za _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21 kop, 
• wozy dwa z nichžto se jeden dobrý udielat mážie za 6 kop, ostatnie 4 polámaný kola a 3 

náprawy samé žielezy toliko za 2 kopy, plauhy 2, brány dwoje s pržíslušenstwím za 3 
kopy, chomauty, pytle, czepy, masnicze, widle, wšeliké sekery, nebozez a wšeliké jiné 
domowní potržeby, jako koliw se najít mohout za 4,,15,,- kop 

• držíwí dubowého na wšelijaké potržeby za 15 gr.,  
• na zymu seto po srážcze 4-ho zrna, který odstupujíczý wdowa klidit bude: pšenicze 6 str. 

po 2 zl. 20 kr., žita 24 str. po 1 zl. 45 kr., obe za 24 kop rolý orných y s palaukama 24 kop 
záhonů po 5 kopách za 120 kop, lauky 2 pod 3 wozy sena za 15 kop, zahrady 2 s pieti 
štiepy a málo šwestkowým wysázené za 10 kop, místo nájem grunt stojí za 10 kop. 

 



 

Jenž se jest stalo na zámku Brandejském dne a letha swrchu psaného. 
Kterážto šaczunkem obsazená Summa náleží, a to: 
 
ze záwdawku nowého na zaplaczení dluhu w zápise jmenowaných 20,,12,,6 
záwdawecžných po Wítowi Hlauškowi:  

� Dorotie dczerži do Zlonína 5 kop 
� z Wáczlawa syna dietem Wáczlawowi a Janowi 5 kop 
� Janowi 5 kop 
� Marženie do Zap 5 kop 
� Rozinie do Škrabnicz (správně Krábčic – pozn. M.P.) 5 kop 

peniez gruntowních starých po lethu 1739 k wyplaczení 123,,7,,3 ¾ 
z posledních gruntowních po Wítowi Hlauškowi:  

� Dorotie dczerži do Zlonína 24,,46,,4 ¼ 
� z Wáczlawa syna jakž toho pržícžyna w zápise obmezena 

dwie dieti jeho 
24,,46,,4 ¼ 

� Janowi synu   24,,46,,4 ¼ 
� Marženie dczerži do Zap 24,,46,,4 ¼ 
� Rozinie do Škrabnicz (správně Krábčic – pozn. M.P.) 24,,46,,4 ¼ 
� a Magdalenie manželcze 24,,46,,4 ¼ 

Facit 317 kop 
 
Letha 1740 odpisuje se záwdawecžných na zaplaczení w zápisu SPECIFICIROWANÝCH 
dluhůw 20,,12,,6, jako y od rozdílu, nábytku a peniez nápadních po Wítowi Hlauškowi 
z peniez gruntowních Dorotie 0,,46,,4 ¼, Janowi 0,,26,,4 ¼, Marženie 0,,26,,4 ¼, Rozinie 
0,,46,,4 ¼ a z Wáczlawa syna dwaum dietem 0,,46,,4 ¼, též Magdalenie manželcze 0,,26,,4 
¼. 
Dále pak taky toho letha stoje Dorota dczera nebo (+) Wíta Hlauška tuto osobnie, swé tu 
majíczý gruntowní peníze za hotowých 15 zlatých 24 kop, jako y Rozyna dle doswiecžení 
materže a Tomáše Pokornýho konšela Cžiakowského za 16 zlatých též peniez hotowých 24 
kop držitel gruntu obie sprodaly a dojali peniez gruntowních. 
Wejminku wdowa Magdalena Hlauškowá do swé smrti míti bude pšenicze 3 str., žita 9 str., 
jecžmene 8 str., a hrachu 1 str., též na zahradie ten kus pole pod 5 wiertel. 
Dále pak táž wdowa maje od hromicz (=Hromnice) až do žní sama w gruntu hospodaržiti a 
wše wybejwati, grunt tento Janowi synu yhned a tak držíw cžasu pustila a tady za obilý tady 
pržisporžený musý pržistupujíczý ze swého žiw býti, ano y za dobytek pěkný krejczar utržil, 
neménie y po nebo: Wítowi Hlauškowi nějaká hotowina býti mohla, y od stržíbra a zlatý 
prsteny zůstaly, czož jí wše dieti dle ustanowení nebo: otcze pržály a jsaucz wšichni dobrže 
odbyté, nato potahowat nechtiely. 
Jakož žie na peniezých obilý a dobytku dostaly, ucžtieno a materž swiedomitie wyznala, a to: 
 
Dorota do Zlonína 217 zl. 
Wáczlaw 200 zl. 
Jann 194 zl. 
Maržena y s 30 zlatých, které jí materž z obilý dala 160 zl. 
Rozyna 200 zl. 
 
Nota Bene: a žie táž wdowa dle powinnosti do žní nehospodaržila, bude powinna na 
wyžiwení Janowi synu pržidat, mimo po 14 str. majíczý forotní mauky, a to žita 10 str., 
pšenicze 2 str., hrachu 2 str. a owsa 2 str. 



 

Poslednie pro pamieť buď, žie táž Magdalena po nebo: Wítowi Hlauškowi zůstala wdowa, 
neohlížeje se na to žie již osoba 65-lethá jest, a chwála bohu piekný prostržedky w rukauch, 
jako y z wejminku odkaď pocžestnie žiwa býti má, z pauhé rostopácžnosti (=prostopášnost 
pozn. M.P.) se za Jana Kasalského do Kojeticz pohoršliwie wdala, jsa od toho swádiena, ze 
swé po wdawkách dychtiwosti jako zmámená, od swého jí škodliwého pržedsewzetí ustaupiti 
nechtiela, a protož ten jí upsaný wejminek se doczela ANULÍRUJE, czož se nejhůrž pro dieti 
stalo, žie ona to czo na hotowie mniela, wšechno promrhá a jim cžehož se oddáwna tiešily, 
nedochowá. 
 
Nato wykladeno: 
1740 Jan Hlaušek wypláczý zápis 0. 
1741,1742,1743 týž pro wojnu toliko položil 10 kop, z nich propuštieno k zuduší 
Brandejskému sho Pawla 1 kopu 30 gr. a dojato, do J:Mt:Král: důchodu 4,,30,,-, k záduší stého 
Martina do Kostelcze, z cžehož polowicz na mšy swatou a polowicz auržedníku proti 
quittanczy odwýst patrží, P. diekanowi k rucze 2,,30,,-, po Wítowi Hlauškowi Marženie 
dczerži do Zaap 1 kopu a Magdalenie wdowie 1 kopu. 
1744, 1745 pro wojnu brandeburskou a welký lyfrunky kladeno 0. 
1746 pro wystálou wojnu a neaurodu kladl 0. 
1747 Jann Hlaušek položil 45,,20,,-, propuštieno záwdawecžných po Wítowi Hlauškowy 
Dorotie dczerži do Zlonína 5 kop, Janowi synu jakožšto držitely gruntu 5 kop, Marženie do 
Zaap 5 kop, k zádušý stho Martina do Kostelcze a Maxmiliana Jandy odkázaných na spráwu 
chrámu pánie 2 kopy, na mše swatý 2 kopy, po Wítowi Hlauškowy Janowi synu jakožto 
hospodárži jeho se odpisuje 24,,20,,-, Marženie dczerži do Zaap 4 kopy. 
1748 Jann Hlaušek položil … kop … gr., propuštieno záwdawecžných po Wítowi Hlauškowi 
Janowi 2,,30,,- dle skaupení, Rozinie do Škramnicz (správně je Krábčic – pozn. M.P.) stoje 
osobnie zná se žie pržyjala 5 kop dojala, k zádušý sto Martina do Kostelcze a Jandy 
odkázaných 3 kopy, též z toho nápadu na mše swatý 2 kopy, po Wítowi Hlauškowi 
z Wáczlawa Janowi synu 12 kop, který jsaucze na wojnie jeho díl tu na 3-tí peníz zprodal 
hospodáržowi a dojal, Marženie do Zaap 2 kopy, Magdalenie manželcze patrží tu 23,,20,,-, 
které se po ní pržypisujou a to dietem Dorotie do Zlonína, z Wáczlawa 2 synům Janowi a 
Wáczlawowi, Janowy, Marženie do Zaap a Rozinie do Krabcžicz na 5 po 4,,40,,- kopách. 
Nato propuštieno do spolecžnosti 18 gr., Janowi hospodárži jeho díl se odpisujou 4,,36,,2 ¾, 
Rozinie do Krabcžicz 1 kopu. 
Anno 1749 Jann Haušek položil … kop … gr., z toho propuštieno záwdawecžných po Wít 
Hlauškowi z Wáczlawa syna dietem Wáczlawowi 5 kop, hospodárž proukázal pýsebnie že 
takowé 4-tým penízem zplatil a tak dojato. K zádušý do Kostelcze s. Martina od Maximiliana 
Jandy odkázaných na mše swatý 4 kopy a na spráwu chrámu Pánie 4 kopy, z posledních 
gruntowních po Wít Hlauškowi z Wáczlawa syna Wáczlawowi synu 24 kop, který dle 
písebného důkazu též 4-tým penízem zplatil, Magdalenie manželcze a po ní Dorotie dczerži do 
Zlonína wdané patrží tu nápadu 9,,12,,6 kop, která zemržela a dle doswiecžení jak rychtárže 
tak neb. sestry Marženy prawený swůj nápad jedinie swým 2 dczerám Annie a Kateržinie na 
stejný díly z ohledu že ještie wybytý nejsau pržed swau smrtí odkázala, procžež se jim taky 
po 4,,36,,3 kopách pržypisují, na to do spolecžnosti propuštieno 18 grošů, ittem Annie 1 kopa, 
Rozinie do Krabcžicz 7,,12,,6, poslala na swém místie Annie dcz. k doswiecžení že jest to 
držitely zprodala a tak dojal, Marženie do Zaap 4,,30,,-. 
Anno 1750 Jnn Hlaušek položyl … kop … gr. … d., propuštieno k zádušý sho Martina do 
Kostelcze od Max. Jandy odkázaných na mše swaté 4 kopy, na spráwu chrámu Pánie 4 kopy, 
po Wít Hlauškowi Magdalenie manželcze a po ní Marženie do Zaap 4,,36,,6 kop dojala. 
Ittem anno 1750 dle nedostatkůw ostrowských za rokh 1747 dle knihy jest w roku 1747 
k zádušý kosteleczkému na spráwu chrámu Pánie 2 kopy a na mše swatý 2 kopy, pocžtem ale 



 

jedinie 2 kopy prowedeno jest, procžež w pocžtie za 1750 rokh takowé do wydání a sycze její 
již 4 kopy položiti patrží. 
1751 Jann Hlaušek položil … kop, propuštieno k zádušý sho Martina do Kostelcze od Jandy 
odkázaných na mše swaté 2 kopy a na spráwu 2 kopy, Marženie do Zaap 7 kop, Magdalenie 
manželcze a po ní Dorotie do Zlonína po ní pak Annie dczerži 1 kopu. 
1752 Jann Hlaušek položyl … kop, propuštieno k zádušý Kosteleczkým od Maxim. Janda 
odkázaných na mše swaté 2 kopy a na spráwu chrámu Pánie 2 kopy, po Wít Hlauškowi 
Marženie do Zaap 6 kop, Magdalenie a po ní Dorotie do Zlonína po ní Annie 2,,27,,3. 
1753 Jann Hlaušek položyl … kop, propuštieno k zádušý Kosteleczkému na mšw swaté 2 
kopy a na spráwu chrámu Pánie 2 kopy, po Wít Hlauškowi Wáczslawowi a po niem 
Wáczslawowi krejcžowskýmu 4,,36,,3 kop na polowicžní peníz sprodal a dojal, Marženie do 
Zaap 1 kopu. 
1754 Jann Hlaušek položyl … kop, propuštieno k zdáušý Kosteleczkému na mše sté 2 kopy, 
na spráwu chrámu Pánie 2 kopy, po Wítowi Hlauškowi Marženie do Zaap 4 kopy. 
1755 Jann Hlaušek položyl … kop, k záduší Kosteleczkému na mše swaté 2 kopy, na spráwu 
chrámu Pánie 2 kopy, po Wýtowy Hlauškowy Marženie 2 kopy. 
1756, 1757 Jann Hlaušek položyl do J:M:Cz: důchodu 2 kopy, k záduší Kosteleczkýmu na 
mše swaté 3,,30,,- dojato, a na spráwu chrámu Pánie 2 kopy, po Wýtowi Hlauškowy Marženie 
do Zaap 2 kopy. 
1758 Jann Hlaušek položyl k záduší Kosteleczkýmu na spráwu chrámu Pánie od Jandy 
odkázaných 3,,30,,- dojato, Marženie do Zaap 5 kop, Magdalenie manželcze a po ní 
Kateržynie 2 kopy. 
1759 Jan Hlaušek položil po Jan Kafkowy Alžbietě za Pýseczkýho wdané a po ní do Král. 
důchodu po Kateržynie Pýseczký 7,,52,,3 ½ kop, po Wýt Hlauškowy Mařeně do Zaap 2 kopy, 
Magdalenie a po ní Dorotie do Zloňe a po ní Kateržynie 2,,27,,3 dojato. 
1760 Jann Hlaušek položyl do J:Mt:Czýs: důchodu 1 kopu, po Wítowy Hlauškowy Marženě 2 
kopy. 
1761 Jann Hlaušek položyl do Czýs. důchodu 2 kopy, po Wít Hlauškowy Marženie dczeržy 2 
kopy. 
1762 Jann Hlaušek položyl do Czýs. důchodu 2 kopy, po Wít Hlauškowy Marženie dczeržy 
do Zaap 4 kopy, po Jann Kafkowy Magdalenie za Wellenskího a po ní Wáczslawowy synu tu 
pržynáleží 5,,57,3, Janowy 5,,57,3 a Jyržímu 5,,57,,3 spolu 17,,52,,2 jsaucze tíž 3 synowé již 
pržes 50 let na wojnie následownie cžáka (?) nejní aby se kdy wícze nawrátily, z té pržýcžyny 
pržypysuje se týž nápad na pozůstalého bratra Matauše, po něm pak též zemrželém na 
pozůstalé dieti Kateržiniu za Kolátora, Jozefa, Jana po 5,,57,,3 k budauczímu wybírání. 
1763 Jann Hlaušek položil do důchodu 1,,30,,-, po Jann Kafkowy Mataušowy a po něm 
Kateržinie za Kollatora 1,,30,,-, Jozefowy synu a po něm zemrželém Alžbietie wdowie s ním 
zdietilé 1,,30,,-, Janowy synu 1,,30,,-. 
1764 Jan Hlaušek položil do důchodu 2 kopy, po Jan Kafkowy Kateržinie za Kollatora 1 
kopu, Janowi 1 kopu, po Wýt Hlauškowy Marženie do Zaáp 2 kopy. 
1765 Jann Hlaušek do důchodu 2 kopy po Janowi Kawkowi Kateržinie za Kollatora 0, 
Jozefowi a po niem Alžbětě wdowie 0, Janowi 0, ostatnie bywše roku 1762 po Jan Kafkowi 
Magdalenie za Wellenského a po ní Wáczlawowi synu pržynáležejíczí 5,,57,,3, Janowi 
5,,57,,3 a Jyržímu 5,,57,,3 w hromadie alle 17,,52,,2, který přes 50 leth na wojnie jsaucz, 
skrze Kateržinu za Kollatora falešné opowiezení jenom na jednoho bratra Matauše 
Wellenského pržy = a následownie po niem nepozůstalé 3 děti, totiž: Kateržinu za Kollatora, 
Jozefa a Jana, rozepsaný, poniewadž alž ještie na jednu sestru Anu týchž na wojně jsauczích, 
o ní (?) wolnie opomenuto bylo, tím tehdy třem 3em syrotkům po Matauš Wellenskím 
každému po 2,,58,,5 se od = a týž wynechaný Annie sestře nyní za Sojowského do Turžicze 
wdané pržypýšou cžinícz dohromady 8,,56,,1, nacžež jí propuštieno 3 kopy. 



 

1766 Jann Hlaušek do důchodu 1 kopu, po Jann Kawkowi Annie sestrže 5,,56,,1 dojato, 
Kateržinie za Kolatora 0,,28,,5, Jozefowi po niem Alžbětě wdowie 1,,28,,5 a Janowi 0,,48,,5 
dojaly wšechny 4y po Wítt Hlauškowi Marženie dczeři do Zap 2 kopy. 
1767 Jan Hlaušek do czýs. důchodu 2 kopy, po Wítt Hlauškowy Marženie dczerži do Zaap 
2,,40,,-. 
1768 Jann Hlaušek do czýs. důchodu 3 kopy, ostatní nápadníczy nestojejý. 
1769 Jann Hlaušek do czýs. důchodu 3 kopy. 
1770 Jann Hlaušek do czýs. důchodu … 
1771 Jann Hlaušek do czýs. důchodu 8 kop. 
1772 Jann Hlaušek do czýs. důchodu 6 kop, ostatní nápadníczy nestojejí. 
1773 Jann Hlaušek do czýs. důchodu 6 kop, ostatní nápadníczy nestojejí. 
1774 Jann Hlaušek do czýs. důchodu 5 kop. 
1775 Jann Hlaušek. 

 
N.B. patrží pod folium 255 

 



 

Jann Hloušek nyní zase Jann Hloušek  
 

Chalupa w 4 kopách 20 záhonech rollý orných s 1 laukau pod 2 párowý fůry 
senna, též s 2a malíma zahrádkamy. 

 
Letta Panie 1775 dne 5 Máje jsaucze Jann Hloušek pržedešlý držitel chalupy jyž welmy 
wiekem sešlý a churawý, tak že témnierž na poržád na postely ležeti musel, pržedwolat pržed 
sebe dieti swé a mezy nimy poržádnost ucžinil, prostržedkem které synu swému staršýmu 
Janowy chalupu tuto, Franczy synu mladšímu ale grunt jeho tu we wsy Cžakowiczích 24 
kopowý k diedicžnému wládnutí odewzdal, pržy kterížto chalupie zanechal od dobytka: wolly 
statný 2, od náržadí: wůz s pržýslušenstwím 1, pluch 1, brány 1, widle hnojný 1, obilý na 
zymu a na jaro zasetého: žitta 6 str., jecžmena 6 str., cžocžky 1 w., s tou dalšý poníženou 
žádostí, aby nejenom to jeho mezy syny ucžinieném rozdielení od Myl. Wrchnosti potwrzené 
bylo, anobrž y taky chalupa tato we wejše jen tolyko za jedno sto deset kop míšenských bez 
šaczunku zanechaná byla, s jistým tehdy wiedomím a powolením urozeného a statecžného 
wladyky Pana Emanuele z Grenlzenšteina J:M:Czýs: panstwí Brandejs a Pržerowského 
nejmilostiwěj zržízeného wrchního ržieditele wykonán šaczunnk skrze mnie syrotcžího 
Wáczlawa Pokatsche u pržýtomnosti rychtárže Rudeczského Wáczlawa Richnowského a 
domáczího konšela Tomáše Bohacze k rucze a diedicžnému wládnutí témuž Jan Hlouškowy 
za Summu prawených 110 kop. 
Na kteraužto Summu záwdawku žadného kládsti nebude, poniewadž tu žádných dluhůw se 
newynacházý, tolyko gruntowních peniez pržy každorocžnie držaných saudech gruntowních 
nápadníkům po 6 kopách kládsti powinnen bude. 
Wejminek odstupujíczý otecz sobie cžiní následowní: z letošní aurody božý ze wšeho obilý 
4tý mandel, budaucznie ale každorocžnie sutého obilý žitta 4 strichy, jecžmena 2 str., též ze 
wšeho owotcze czo kdy Pán Bůch nadielý cžtwrtý díl k užíwání, neménie ten špejchárek 
pržední pro sebe zanecháwá. Actum zápysu letha a dne swrchu psaného. 
Pržedprawená šaczunková Summa tiech 110 kop patržiti bude a to: 
• gruntowních odstupujíczýmu Janu Hlauškowy otczy a po niem zemrželém: 
 
Magdalenie za Pokornýho 22 kop 
Janowy držitely chalupy 22 kop 
Anny za Hlawácžka 22 kop 
Kateržinie za Kasaliczkého 22 kop 
Franczy 22 kop 

Facit 110 kop 
 
1776 Jann Hlaušek Magdaleně zemrželé za Pokornýho patržíczý nápad se rozpisuje, totiž 
pozůstalému manželu Wáczlawowi Pokornýmu 7,,20,,-, Janowy 7,,20,,-, Wáczlawowy 
7,,20,,-, Janowy držitely chalupy 22 a wykladeno Annie za Hlawácžka 5 kop. 
1777 Jann Hlaušek Magdalenie za Pokornýho a po ní Jannowy synu 2 kopy. 
1778 Jann Hlaušek Magdalenie za Pokornýho Wáczlawowi 7,,20,,- dojal. 
1779 Jann Hlaušek Kateržinie za Kasaliczkého 3 kopy. 
1780 bude zápis. 
 

Nowý zápis Pawla Pekarže zadu sub folio 530 psaný. 
 
 


