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Radonice

Nowej zápis Jozeffa Jyrky na
challupu Mikuláše Wychana ze wsy
Radonicz
Létha Pánie 1732, den 20tého Decembris, poniewadž Matiej Wychan tuto challupu na 3 léta
bez zápisu držel a tak s dluhana obtížil, žie ani hospodaržiti nemohl, tak šwagr jeho Jozeff Jyrků
tu challupu ujal se wším k té patržíczý pržíslušenstwím a robotami jak starej zápis obšírnie
ukazuje za Sumu 77 kop 8 gr. 4 d., které patržiti budau, totižto:












Wáczlawowi Broklowi z Radonicz za wšelyké obilý a půcžený hotowý peníze dle složené
Specificaczy ... 15 kop 10 gr. 2 d.
Marženie Cžerný z Radonicz za mauku ... 1 kopu 25 gr. 5 d.
Jiržýkowi Koubowi do Satttalicz ... 3 kopy 51 gr. 3 d.
Pawlowi Slámowi do Winorže 4 kopy 4 gr. 2 d.
kowárži wynoržskému 1 kopu 42 gr. 6 d.
kowárži radoniczkému 1 kopu 16 gr. 1 d.
letnianskému šenkýržy Šnejderowi 15 gr. 3 d.
radoniczkému šenkýržy 1 kopu 4 fr. 2 d.
cwrcžowskému mlynáržy 2 kopy 34 gr. 2 d.
hamlknechtowi do Sattalicz Matiejowi Twrdýmu 18 gr.
Nápadníkům po Mikolášowi Wychanowi, totiž:
o Pawlowi 19 kop 42 gr. 6 1/2 d.
o Kateržinie nyniejšý hospodini 19 kop 42 gr. 6 1/2 d.
o Item jý hospodini na swadbu, poniewadž druhý 2 bratrži wybytí byly 6 gr.
facit ... 77 kop 8 gr. 4 d.

 Létha 1733 položyl Jozef Jyrků pržy držaným saudu purgkrechtním grunt. peniez, totiž:
radoniczkému kowáržy 41 gr. 1 d., Jiržýkowi Koubowi do Sattalicz 1 kopa 34 gr. 2 d.
 Anno 1734 k položení se wypsalo Wáczlawowi Broklowy 2 kopy.
 Anno 1735 k položení se wypsalo Jiržýkowy Koubowy do Sattalicz 2 kopy 17 gr. 1 d.,
kowáržy radoniczkému 35 gr., radoniczkému šenkýržy 1 kopa 4 gr. 2 d., hamlknechtowy
do Sattalicz 18 gr.
 Anno 1736 položil Marženie Cžerný z Radonicz za mauku 1 kopu 25 gr. 5 d.,
Wáczlawowi Proklowi 1 kopu, Kateržynie nyniejšý hospodyni za swadbu její patržilo 6
kop.
 Anno 1737 kowáržy wynaržskému doplatil 1 kopu 42 gr. 6 d., letnianskému šenkíržy
Šnejdrowi 15 gr. 3 d., kareržiniy nyniejšý hospodinie podíl se wypisuje 19 kop 42 gr. 6
1/2 d.
 Anno 1738 wypysuje Wáczlawowy Proklowy w Radoniczých 1 kopu, cwrcžowskýmu
mlynáržy 1 kopu.
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Chalupa robotní Twarůcžowská, nyní
Jozeff Jyrků
Létha Pánie 1738, dne 1. May, dokazuje zápys w starý knize purgkrechtní dne 20. Xbris
létha 1732 sub folio 312, žie poniewadž Matiej Wychan tuto chalupu na 3 létha bez zápysu držel
a s dluhama obtížil, žie ani hospodaržiti nemohl, tak jeho šwagkr Jozeff Jyrků takowau se wšým
k ní odstarodáwna patržíczým pržíslušenstwým za Sumu sedumdesáte sedum kop míš. 8 gr. 4 d.
ujal, na kteraužto dle pržedešlého zápysu až do létha 1737 rozlicžných wejrunků wiplatil, jenž se
jemu zde k lepšýmu náležitie wypisuje ... 38 kop 46 gr. 5 1/2 d.
Zůstane tehdy ještie následowným s každorocžním kladením po 3 kopách dopláczeti ...
… 38 kop 31 gr. 5 1/2 d., totiž:
 Wáczlawowi Broklowy z Radonicz za wšelyké obilý a pucžený hotowý peníze ... 12 kop
10 gr. 2 d.
 Pawlowy Slámowy do Wynorže ... 4 kopy 4 gr. 2 d.
 cwrcžowsýmu mlynáržey ... 2 kopy 34 gr. 2 d.
 Pawlowy nápadníku po Mykolášowy Wychanowy ... 19 kop 42 gr. 6 1/2 d.
facit ... 38 kop 31 gr. 5 1/2 d.
Jsaucze tehdy tento zápys Jozeffa Jyrků obnowen, se do kniech nowejch purgkrechtních sub folio
36 wepsati dowoluje. Aby se pak wždy budaucznie wiedieti mohlo, czo k týž chalupie polý,
zahrad, jakož taky jinšých pržípadností pržináležý, též jaké platy komu dáwati anebo czo
wykonáwati powynnnen jest, to wšechno u pržítomnosti rychtárže, konšela a sausedůw
prohlýdnuto, na Canczelláržy wyznáno a následownie popsáno se wynacházý, totiž:
Rollý:
1. U poštowský sylnicze k Sataliczům pod 3 str. 3 w.
2. item pržes czestu 6 str.
3. Pod Pocžerniczkejma polma 2 str. 1 w.
4. U zelenecžský czesty 1 str. 2 w.
5. dálejy 1 str. 1 w.
6. U pastwištie 2 kopy 2 w. 2 cžt.
7. U chalupy 2 w.
cžiní 17 str. 3 w. 2 cžt.
Zahrada a štiepnicze:
Pržy chalupie pod 2 w.
Dobytka chowá:
konie 1 ks.
kráwu 1 ks.
jalowého 1 ks.

swinskýho 2 ks.
Desátku:
Dáwá každorocžnie Panu faráržy wynoržskýmu pržy Swatým Hawle rowné míry, totiž:
žita 1 w.
jecžmene 1 w.
Na mýstie letníku z každý dojný kráwy rocžnie po 3 kr.
Auroku platí Mil. Wrchnosti od starodáwna pržy Swatém Jiržý 1 fl. 10 kr.
Stým Hawle 1 fl. 10 kr.
za 2 aurocžní slepicze po 10 kr. ... 20 kr.
cžiní 2 fl. 40 kr.
Jeho Mil. Csýsaržské danie jest powynnen platit z 3 kop záhonů.
Roboty panské dle pržedešlého obycžeje každej týhoden 3 dni, od sen dielání ale zacžnaucz do
sklizení otaw czelej týhoden wycházeti musý, naproti tomu když tráwu a obilý seká každej den
10 kr., na žietí pak twrdého obilý po 5 kr. a na owse po 4 kr. K obycžejnie pahsírujíczýmu
waržení na strawu dostáwá, mymo toho platu ale 15 dní wybejwati powynnen jest, czo se
dotejcžie hrabání sen a otaw, to bez strawy a auplatků se wykonáwá.







Nato se wypisuje:
Létha 1738 pržy držaným pocžtie klade Wáczlawowy Broklowy w Radoniczých 1 kopu,
cwrcžowskému mlynárži 1 kopu.
Létha 1739 pržy saudie jest wypsáno Wáczlawowy Broklowy 2 kopy.
Létha 1740 Pawlowy Slámowy dob Wynorže 1 kopa, cwržowskému mynárži dopláczý 1
kopu 34 gr. 2 d.
Létha 1741 Wáczlawowy Proklowy do Radonicz 1 kopu, nápadníkům po Mikulášowy
Wichanovi Pawlowy 1 kopu.
Létha 1742 klade Wáczslawowi Broklowi 1 koúpu, a nápadníkům po Mikulášowi
Wynhoniowi 1 kopu.

Zápys Pawlowi Wychanowi na
chalupu robotní Twárůcžowskau
Létha Pánie 1743, dne 6. Máje, sejdaucze z tohoto swieta Jozeff Jirků a zanechawše po
sobie we welké nemoczy postawenau manželku Magdalenu, kteráž pro nedostatek jejího zdrawí
tuto chalupu držeti a na ní hospodaržiti nemohla, pozůstalé dwie dieti taky ještie nedospielého
wieku jsau, procžež aby tato chalupa k spuštiení nepržišla, nýbrž se syrotku Wáczslawowi w
dobrým stawu dodržeti mohla, se takowá šwagkrowi neb. Jozeffa Jirků Pawlowi Wychanowi k
hospodaržení až do zrostu a dospielejch leth teď jmenowaného syrotka Wáczslawa w pržedešlý
sumie za sedumdesáte sedum kop mýš. 8 gr. 4 d. propustila a prži ní jeden kůň za 10 fl., 1 kráwa,
6 slepicz a kohaut, starýho půl wozu, 1 plauch, 1 brány, 2 truhly, 2 škopky, 2 sudy, 3 sekery, 1
wydle, 2 motyky, 1 miedienecz w kamnech, též 1 welká pila, praczý neczky a díž zanecháno jest.
Nápodobnie na zimu wyseté pšenicze 1 str. 1 w., žitta 5 str., na jarže hrachu 2 w. 1 cžt. a
jecžmena 5 str. se wynacházý. neménie na zrnie 3 str. pšenicze, 3 str. jecžmenea, též 2 str. 1 w.
chlebowé mauky, jakož y pozůstallý 2 podušky a nieczo šaczstwa mužskýho a ženskýho k
opatrowání nastupujíczý hospodárž pržijal, czož wšechno když budacuznie odstupowati bude
syrotku Wáczslawowi odewzdati musý. A poniewadž pozůstalá wdowa z její nemoczy newyjde,
nýbrž každý okamžení se na wiecžnost strojí, protož nastupujíczý hospodárž Pawel Wychan jí
funus podle kržestianského spůsobu a možnosti wyprawowati powynnen bude, ten náklad ale z
Pratense k odepsání pržyjíti má. Tím spůsobem tehdy se tato chalupa z pržedu opácženému
Pawlowi Wychanowy pržipisuje a ta suma trhowá následownie nápadníkům pojištiuje:
 Wáczslawowi Broklowi z Radonicz za wšelyké obilý a půcžené hottowé peníze ... 7 kop
10 gr. 2 d.
 Pawlowy nápadníku po Mykuláši Wychanowi ... 17 kop 42 gr. 6 1/2 d.
 Pawlowi Slámowi do Wynorže ... 3 kopy 4 gr. 2 d.
 wdowie Magdalenie ... 16 kop 23 gr. 4 5/6 d.
 syrotku Alžbietie ... 16 kop 23 gr. 4 5/6 d.
 syrotku Wáczslawowi ... 16 kop 23 gr. 4 5/6 d.
Z toho se wypysuje, totiž:
Pawlowy nápadníku po Mykulášy Wychanowy, jakožto nastupujíczýmu hospodárži patržíczý
podíl 17 kop 42 gr. 6 1/2 d.
Jenž se stalo na Kanczellárži panstwí wynoržského Létha a dne nahorže psaného.
 1743 dokazuje hospodárž Pawel Wychan, že jest na pohržeb wdowi Magdaleny 5 kop
wynaložil, kterýžto se z Pratense její dle zápisu wypisujau 5 kop. a Wáczl. Broklowi 1
kopu.
 1744 Wáczlawowi Broklowi z Radonicz 1 kopu a Pawlowi Slámowi 1 kopu. a sejdaucze
z toho swieta Magdalena nezanechaje po sobie žiádného diedicze, protož její pozůstalá
Pratense syrotkům patržyti a se jim pojištiuje, totiž: Alžbietie 5 kop 26 gr. 5 5/6 d.,
Wáczlawowi 5 kop 26 gr. 5 5/6 d. Item Wáczlawowi Broklowi od neb. pržedešlího
hospodárže Jyrky nezaplaczených peniez 30 gr., facit 11 kop 23 gr. 4 5/6 d.
 1745 Wáczlawowi Broklowy z Radonicz 1 kopu a Pawlowy Slámowy do Wynorže 1











kopu.
1746 Wáczlawowy Broklowy do Radonicz 1 kopu.
1747 klade Wáczlawowy Broklowy z Radonicz 1 kopu.
1748 položil Wáczlawowy Broklowy z Radonicz 1 kopu.
1749 pro nemožnost nicz neklade.
1750 klade Wáczl. Proklowi z Radonicz, s tým dobráno 1 kopu 10 gr. 2 d.
1751 pro nemožnost neklade nicz.
1752 pro nemožnost neklade nicz.
1753 pro nemožnost neklade nicz.
1754 pro nemožnost neklade nicz.

Zápis nowý Wáczlawa Cžerního po
Wáczlawowy Wychanowi czo Jircžák
bez záúpisu bil
Jenž Wáczlaw Wychan, kterej napržed postawenej šaczuniek mniel, zemržel, do zrostu
Wáczlawa Jircžáka Pawlowi Wychanowi challupa k hospodaržení zanechána jest bila, poniewadž
ale Wáczlaw Jircžák pržy dospielým wieku tu challupu bez zápisu užíwal a zase w krátkým cžase
zemržel a po sobie jednu dczerušku Cateržinu zanechal. Procžež tehdy pržyžienícze se Wáczlaw
Cžerní k wdowie Annie po Jiržíkowi Jircžákowi, kterému z wůle Canczelárže Myl.
wrchnostenského tato challupa až do dospielých 20ti leth té czery Kateržiny Jircžákowské se
wšým práwem a powinnostma k dobrému hospodaržení zapisuje a jsaucze ta challuppa tuze
sešlá, bude tehdy on Wáczlaw Cžerní powinen tu challuppu wšým možným spůsobem zlepšowati
a do zrostu té dczery w dobrém stawu zachowati, kdyby pak do wyjití tiech 20ti leth manželka a
ta diedicžka zemržíti mniela, následownie nejaké dieti z nieho a manželcze swý pošlý tak tehdy
zase do zrostu prwního diedicze hospodáržem zůstane a do smrti slauti (?) má, následownie jak
Král. tak wrchnostenské danie a jinšý powinnosti náležitie wybejwati, roboty jak kdy o tom
zmýnka se cžiní wybejwati powinen bude, a proto se jemu tato challuppa a tak jak pržedek
Wychan jí postaupenau miel, zase za summu trhowau 77 kop 8 gr. 4 d., šaczowanau rocžním
placzením po 3 kopách zapisuje a postupuje a pržy tejto challuppie jeden wůl za 23 fl., 6 slepicz,
půl wozu, jeden pluch a jedny brány, jedna sekira a jeden miedienecz, item wejsewku pod 6 str.
žitta na zrnie, 1 str. 1 w. jecžmena na zrnie, 1 str., pšenicze k mládczení, 4 mandele slámy ob...? y
drobné 11 mandelů pržy týto challuppie bez šaczunku zanecháwá, czož on pržy zrostu té dczery
spolu s cžeskau wejprawau pokudž by jí Pán Bůh s czesti dal, zase pržy challupie zanechati
powinen bude.
Kterážto summa patržyti bude:
 Pawlowi Slámowi do Winorže ještie 1 kopa 4 gr. 2 d.
 syrotkům po Jozeffowi Jirkowským:
o Alžbietie 16 kop 23 gr. 4 5/6 d., item po máterži 5 kop 26 gr. 5 5/6 d. - 21 kop 50
gr. 3 2/3 d.
o Wáczlawowi Jirkowskímu též 16 kop 23 gr. 4 /56 d., a po máterži 5 kop 26 gr. 5
5/6 d. - 21 kop 50 gr. 3 2/3 d.
 Nadielaných dluhů po Pawlowi Wychanowi:
o Wáczlawowi Antošowi 4 fl. neb 3 kopy 25 gr. 5 d.
o Janowi Žitnímu 4 fl. neb 3 kopy 25 gr. 5 d.
o Kateržinie Cžechowej 1 fl. 8 kr. neb 58 gr. 2 d.
o Matiejowi Kollomazníkowi za 3 str. žitta a 4 str. jecžmena po 6 fl. neb 10 kop 17
gr. 1 d.
o Pawlowi Wychanowi ještie patržiti bude 14 kop 16 gr. 2 2/3 d.
facit 77 kop 8 gr. 4 d.

Rollý:
Podle pržedcházejíczýho zápisu Jozeffa Jirků se wynacházejí pod 17 str. 3 w. 2 cžt.
Zahrada neb štiepnicze 2 w.
Dobitka:
chowati může koní 1 ks., kráwu 1 ks., jalowého 1 ks., swynskýho 2 ks.
Desátku:
Panu farárži winoržskýmu rowné mýry rocžnie žitta 1 w., jecžm. 1 w.
Letníku z kráwy 3 kr.
Auroku:
Myl. wrchnosti do důchodu pržy Swatým Jirží 1 fl. 10 kr., Hawle 1 fl. 10 kr., za slepicze 20 kr. 2 fl. 40 kr.
Contribuczy:
J. Myl. Král. a jiný danie wybejwá se ze 3 kop záhonů rollí.
Roboty panské:
Dle obicžeje každý týhoden 3 dni od sen dielání ale zacžnaucz až do sklizení otaw czelej týhoden
wycházeti musý, naproti kdiž tráwu a obilý seká každý den 16 kr. na žietí pak twrdého obilý po 5
kr. a na owsa po 4 kr. k obicženejnému pahsírujíczýmu waržení na ztrawu dostáwá, mymo toho
platu 15 dní wybejwati we žních powinnen jest, czo se tejcže hrabání sen a otaw, to beze zdrawý
a auplatku se wykonáwá.
Y uznáwajícze Canczelárž winoržský tento zápis we swej postatie dobrže postawení bíti, klade se
do knihy purgkrechtní sub folio 36 wepsati moczti.
Actum na Canczelárži winoržském dne 5. January 1759.






Nato se wypsalo:
1759 klade Kateržinie Cžechowý 58 gr. 2 d., Pawlowy Wichanowy 1 kopu 4 gr. 2 d.
1760 klade skrz nemožnost 0.
1761 klade skrz nemožnost 0.
1763 klade Alžbietie po neb. Jozefowy Jyrkowským 2 kopy.

Zápis Karla Zíttka po Wáczlawowy
Cžerním
Jakož w starém zápysu zaznamenáno se wynašlo, žie swrchu psaná challupa k dobrému
hospodaržení až do dospielých let dczery Kateržiny Jirácžkowské (!) Wáczlawowy Cžernímu na
20 let zapsána byla. Poniewadž alle Wáczlaw Cžerný darebním hospodáržem slul, procžež z wůle
Kanczelárže wrchostenského Karlowy Zíttkowy až do zrostu syrotka Kateržyny po Wáczl.
Jirácžkowy na 15 let se wšým práwem a powynostma k dobrému hospodaržení se pržipisuje za
Sumu trhowau … 129 kop 2 gr. 6 d.
Pržitom se zanecháwá wynacházejíczího obylý w slámie, totiž:
• žytta … 12 mandel, - snopy
• pšenicze … 3 mandel, 12 snopy
• owsa … 1 mandel, - snopy
• hrachu … 6 mandel, 7 snopy
• cžyní … 23 mandel, 4 snopy
Kteráž z pržedu psaná Suma rocžním placzením po 3 kopách patržyti bude, totiž:
• biežíczý Contributcze … 2 kopy 17 gr. 3 ½ d.
• auroku za rok 1764 … 2 kopy 17 gr. 1 d.
• syrotkům po Jozeffowy Jircžákowy:
o Alžbietie … 14 kop 23 gr. 4 5/6 d.
o item máterži … 5 kop 26 gr. 5 5/6 d.
o Wáczlawowy Jircžákowy též … 16 kop 23 gr. 4 5/6 d.
o a po máteržy … 5 kop 26 gr. 5 5/6 d.
o wypsané za nesložené Alžbietie po neb. Jyrkowským … 2 kopy.
• dluhy po Pawlowy Wychanowi:
o Wáczlawowy Antošowy … 3 kopy 25gr. 5 d.
o Janowy Žyttnímu … 3 kopy 25 gr. 5 d.
o Matiejowy Kollomazníkowy za 3 str. žytta a 4 str. jecžmena … 10 kop 17 gr. 1 d.
o Pawlowy Wychanowi ještie patržyti bude … 14 kop 16 gr. 2 2/3 d.
• Nowý dluhy:
o richtáržy radonskému Semeczkýmu, czo on porozdílnie za nieho zaplatil a na sebe
pržewzal, totiž:
 kbellskýmu žydu za lyffrowaný seno … 4 fl. 3 kr
 za lyfrowanau mauku … 3 fl. 9 kr.
 do důchodu za obylý … 5 fl.
 na Recruti … 1 fl. 46 gr. 4 ½ d.
 ittem wšelykích dluhů … 3 fl. 6 kr.
 cžyní … 17 fl. 4 kr. 4 ½ d., jenž na kopy mýš. … 14 kop 38 gr. 2 ½ d.
o Tomášy Cžernímu do Radonitz … 9 fl. 30 kr. nebo 8 kop 8 gr. 4 d.
o kowáržy … 3 fl. nebo 2 kopy 34 gr. 2 d.
o kbelskýmu šenkýržy Kinczlowy 2 fl. 51 kr. nebo 2 kopy 26 gr. 4 d.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Altmanowy šewczy … 5 fl. 37 kr. nebo 4 kopy 48 gr. 4 d.
Jedlicžkowy šewczy … 48 kr. nebo 41 gr. 1 d.
Dorotie Cžeržencze … 1 fl. 49 kr. nebo 1 kopa 33 gr. 3 d.
Jozeffowy Wychanowy … 1 fl. 12 kr. nebo 1 kopa 1 gr. 5 d.
Annie Kotnercze … 30 kr. nebo 25 gr. 5 d.
Jozeffowy Fenkowy … 58 kr. nebo 49 gr. 5 d., též 1 str. 1 w. žytta
Wáczl. Antošowy … 6 fl. 18 kr. nebo 5 kop 25 gr.
do důchodu za obylý, totiž:
3 str. žytta, 2 w. hrachu … 7 fl. 58 kr. 3 d. nebo 6 kop 50 gr. 1 d.
Facit … 129 kop 2 gr. 6 d.

Též wynacházejý se dluhy pržy tý challupie následownie:
• k zádušý stržeboradiczkému Capitálu 10 fl. nebo 8 kop 34 gr. 2 d.
• na panský špejchar obylý:
o pšenicze … 2 w. 1 cžt.
o žytta … 2 str.
o jecžmena … 3 str.
o hrachu … 2 str. 1 w.
Konecžnie wšeczky wyplejwaczý Csýs. Králowské a panské danie, též robotty bez nejmenšýho
napomýnání platiti a wybejwati powynnen bude.
Jenž se stalo dne 16. prosincze roku 1765.
Pržytom: Pokudž Wáczlaw Cžerný hospodárž pržedešlý s niniejšým hospodáržem Karlem
Zýtkem se srownáwat a slušný žywot powede, komůrka k bytu a pod půl korcze wejsewku na
zymu udieleno býti má.
















Nato se wypysuje:
1766 biežíczý Contribucze 2 kopy 17 gr. 3 ½ d., auroku za rok 1764 2 kopy 17 gr. 1 d.
1767 Jiržíkowy Semeczkýmu 3 kopy, item jemu s obylím zaplaczený 6 kop 28 gr.
1768 Myl. wrchnosti za obylí 2 kopy.
1769 kbelskýmu dolejšýmu šenkýržy Kinczlowy 2 kopy 26 gr. 4 d.
1771 erlegt der grundbesitzer dem Joseph Fenk, item gibt der selbe 1 str. 1 w. korn in
Natura. In die herr… … 4 kopy 50 gr. 1 d.
1772 erlegt dem Matiej Altman 1 kopa 42 gr. 6 d., dem Joseph Wychan 1 kopa 1 gr. 5 d.
Nowý zápis
1779 klade po Jozefowy Jiržcákowy Alžbietie Byšiczkej a po ný mužy Pawlowy 1 kopu,
Altmanowy šewczy 1 kopu.
1780 radosnkému Semeczkímu 1 kopu, kowárži domáczímu 1 kopu.
1781 Dorotie Antošowý 1 kopu.
Na této challupie se pojištiuje zádušní Capitál k zádušý Stržeboraticzkému 10 fl. a prwní
pržedností.
1783 šewczi Altmanowy 1 kopu.
1784 za neb. Tomáše Cžerního na mše Stý 1 kopu.
1785 Dorotie Antošowý 1 kopu.

 1787 radonskému šewczy Altmanowi doczela 1 kopu 5 gr. 5 d.
 1788 Jiržíkowi Semeczkímu 1 kopu.
 1790 za Tomáše Cžerního na mše swatí 1 kopu.

Karel Zíttek, nyní Jan Janoušek
Léta Paně 1793 dne 1ho máje, jakož Karla Zíttka kníže burgrechtní panství Vinoř vtělenej
zápis od roku 1765 dne 16. měsíce prosince důkaz činí: že pravenému od slavného ouřadu
vrchnostenského ta sedlská chalupa pod Numerem 5 ve vsi Radonicích k dobrému
hospodářství na 15 let, a to sice: ažd o zrostu ouplný dědičky jmenovitě: Kateřiny, dcery po
Václavovi Jirčákovi docela se svěřila, nicméně však, když on Karl Zíttek v tý natvaný sedlský
živnosti nic spořádati nemohl, ale on se větších dluhův obával, odstoupil tu samou chalupu
hned 1773 roku. Pročež, když pravená dědička Kateřina k dobrému provozování hospodářství
nedostatečně se býti viděla, provdala se ona jakožto nezletilá s povolením poručníka Jiřího
Semeckýho, souseda tamního, za Jana Janouška, s kterým také od roku 1773 až do nynějšího
času přes 19 let bez zápisnýho odevzdání v týž živnosti jest hospodařila, následovně
nadřečený pravý dědičce a manželi Janovi Janouškovi a jejich budoucím dědicům ta sedlská
chalupa pod umínkami a závazkami starého zápisu k vlastnímu užívání a vládnutí ouředně
odevzdána byla za šacovní sumu per ... 225 zl. 38 ½ kr.
Popsání a jména polích při chalupě:
a) k Počernicům
1 jitro 812 sáhů
b) na Proutku
2 jitra 1480 sáhů
c) u vsi
- jitro 517 3/6 sáhů
d) u Vobůrkách
1 jitro 910 sáhů
e) k Zelenči
1 jitro 252 3/6 sáhů
f) u Zelenče
- jitro 1034 1/6 sáhů
g) u lesní cesty
2 jitra 158 4/6 sáhů
V sumě pod 10 jiter 364 5/6 sáhů
Zahrada
h) při gruntě

- jitro 553 5/6 sáhů

Ujímatel té sedlský chalupy povinnen a zavázán jest následovný dluhy jménem závazků
složiti:
a) kontribučenského obilí, které se v zrnech ročně dle možností odevzdáti musí:
pšenice
žita
ječmene
hrachu
ovsa

3 str. 3 věrt. 1 ½ achtl.
17 str. 1 věrt. 3/8 achtl.
23 str. – věrt. 1 ¼ achtl.
2 str. – věrt. 1 achtl.
3 str. 2 věrt. 1 1/8 achtl.

b) sirotčích kapitálů pod ourokem
c) důchostenskýho restu
d) zádušního kapitálu pod ourokem

po 1 zl. 20 kr.
po 1 zl. – kr.
po – zl. 48 kr.
po 1 zl. – kr.
po – zl. 30 kr.

5 zl. 15 kr.
17 zl. 18 ¾ kr.
18 zl. 31 ½ kr.
2 zl. 7 ½ kr.
1 zl. 48 ¾ kr.
45 zl. 1 ½ kr.

5 zl.
14 zl. 40 kr.
10 zl.
.
suma závdavků 74 zl. 41 ½ kr.

Po tak spořádaném závdavku zůstává ještě k správnému placení v ročních tak nazvaných
vejruňkách po 3 zl. ostatní 150 zl. 57 kr.
kterýžto patřící:
a) Alžbětě Jirčákový
21 zl. 58 kr.

b) Václavovi Jirčákovi
c) Alžbětě Jírovcový
d) Dorotě Antošový
e) Janovi Žitnému
f) Matějovi Kolomazníkovi
g) Pavlovi Wichanovi
h) Jiřímu Semeckýmu, na mši svatý
i) Tomášovi Černýmu, na mši svatý
j) Jedličkovi ševci
l) kováři domácímu
m) Dorotě Čeřence
n) Anně Kottnerce
o) Václavovi Antošovi
p) Janovi Janouškovi, co on bez zápisu přes
19 let vyplatil
q) Karlovi Zítkovi jeho vyplacenost, kdežto
on nic více k pohledávání míti nebude
Summa

25 zl. 28 kr.
2 zl. 20 kr.
1 zl. 39 kr.
3 zl. 59 kr.
12 zl. – kr.
16 zl. 38 kr.
4 zl. 14 kr.
7 zl. 9 kr.
- zl. 47 kr.
1 zl. 49 kr.
11 zl. 48 kr.
- zl. 29 kr.
6 zl. 18 kr.
12 zl. 57 kr.
31 zl. 24 kr.
150 zl. 57 kr.

A sice vlastník gruntu povinnen jest, všecky roční tak královský tak vrchnostenský a ostatní
závazky bez dalšího upomínání z ouplna spláceti a vybejvati, totiž:
a) královské zemské daně podle podnavření
b) činži k vrchnostenský důchod ... 2 zl. 40 kr.
c) vinořskému panu děkanu desátek po žních: žita 1 1/8 achtlíku
ječmena 1 1/8 achtíku
e) vinořskýmu učitelovi jeden pšeničný, žitný a ječný snop po žních
f) k ruce záduší vinořského ... 11 3/4 kr.
Po odevzdání toho celého gruntu v pořádnosti nový držitel Jan Janoušek se vlastnoručně
podepsal.
Jenž se stalo na vrchnostenským vinořským kanceláři roku a dne zvrchu poznamenaného.
Jiřík Kauba – svědek
Jan Janoušek – svědek

Karl Zíttek - odstupující
Jan Janoušek – ujímatel

Tento zápis veskrz ouřadem se potvrzuje ve Vinoři dne 2. maje 1793.
Jan Bartholomäus Kraus
správce

