Strašnicze

Statek Wítkowský, na kterémžto
nyní Pawel Koštial
Létha Pánie 1678, dne 23. Septembris, s jistým wiedomím a wůlý P.P. Pánůw Starého
miesta Pražského, jakožto gruntowní wrchnosti prošaczowán jest grunt Wítkowský we wsy
Strašniczích po zbiehlým Janowi Wítkowi, staršým synu Wíta Wítka se wšým k tomu
pržináležejíczým pržíslušenstwím a s tiema následownie Specifírowanýmu swršky a nábytky
za Summu 1200 kop míš. Z kteréžto summy pržináležý wrchnosti strašniczký po zbiehlým
staršým y také mladšým synu Wíta Wítka, czo by také na jich otczowský podíl pržicházelo
wšeho 480 kop míš., s ostatníma 720 kop míš. Wít Wítek jakožto otecz takto Disponíruje,
totiž: swý staršý dczeržy Alžbietie odewzdáwá a na tom gruntu odkazuje … 200 kop míš.,
neménie také mladšý dczeržy Dorotie … 200 kop míš., Ittem pro sebe Referíruje ostatních
…320 kop.
Suma wšeho wejkazu … 1200 kop míš.
W kterémžto šaczunku ujímá grunt Wítkowský Pawel Koštial s tiema následownie
Specifírovanýma nábytky a swršky, czo jich tak koliw po zbiehlým Wítkowi zůstalo na níže
položený spůsob a placzení, totiž:
Majícze na témž gruntu wrchnost strašniczká po wejš oznámených zbiehlých 480 kop míš.
bráti na porážku takowé summy ujímá wrchnost pro srownání stran dwora panského
strašniczkého tyto níže Specifírowaný pole a lauku:
 U pastwišť, czo tu miel … 4 kusy
 Pod czestau na dolíku … 1 kus
 Pod Homolkau … 3 kusy
 Na dlauhých … 1 kus
 Ittem U lauky dole … 1 kus
 Neménie taky lauku Na rybnícžku.
A poniewadž též pole po wymieržení a sprawowání wedle wysetí 54 str. držý, tehdy
kupujíczýmu na tiech wrchnosti pržináležejíczých 480 kop se srážý 200 kop.
Mimo toho záwdawecžních peniez kupujíczý hotowých 100 kop složyl, z kterýchžto Wít
Wítek 65 kop a Daniel Wít štor (?) na místie manželky swé Alžbiety 35 kop pržijaly a z nich
na dotcženého Pawla Koštiala quittují.
Wícze týž Pawel Koštieal miel složyty peniez záwdawecžných 100 kop, wšak pro skaupení
potahu a jinšých potržeb se jemu na podíl manželky jeho zanechaly.
A tak pržedcze ještie zacžna létha 1680 prži Wánoczých každorocžnie spláczeti má po 30
kopách, totiž:
 wrchnosti … 280 kop
 Alžbietie dczeržy staršý … 165 kop
 Dorotie dczeržy mladšý, manželcze Pawla Koštiala … 100 kop
 Wítowi Wítkowi otczy … 255 kop
A poniewadž pržedešlé dokawad 270 str. polý a 4 lauky pod 10 wozů sena k tomu statku
náleželo auroku S. Jyržského 7 fl., S. Hawelského 7 fl. a za 18 slepicz po 7 kr. – 2 fl. 6 kr.,
wšeho na peniezých 16 fl. 6 kr. a 3 kopy wajecz in natura do důchodu dáwalo, jsaucze ale
nyní pro wyrownání stran po 54 str. polý a jedna lauka pod 2 wozy sena ke dworu
strašniczkému wzato, tehdy se nyniejšýmu a budauczým držytelům dle proporti 3 fl. 31 kr.

peniez a 45 kusů wajecz ná wiecžnost passíruje a budaucznie 12 fl. 35 kr. peniez a 2 kopy 15
wajecz každorocžnie odwozowati se zawazuje, totiž:
 pržy Stém Jyržý … 4 kopy 44 gr. 1 d.
 S. Hawle … 4 kopy 45 gr.
 slepicze 13 po 6 kr. … 1 kopa 18 gr.
 wajecz in natura pržed Welkonoczy 2 kopy 15 … 10 kop 57 gr. 1 d.
Id est 12 fl. 35 kr.
Pržy témž statku wítkowském zůstalo:
 kraw wšech … 10 kusů
 swinského dobytka … 6
 slepicze s kohautem … 5
 husy s husákem … 4
 krůth … 3
 kachen … 4
 wůz okowaný … 1
 ržebržin … 3 páry
 hnojníky … 4
 plauch žielezem … 1
 bez žieleza plauch … 1
 brány … 1
 kotel praczý miediený … 1
 w kamnách miedienecz … 1
 postel w komorže … 1
 almara welká … 1
 almary we zdi … 4
 widle hnojný … 1
 díž na pecžení chleba … 1
 škopky … 2
 Létha 1681, dne 3. febr. položil wrchnosti 10 kop, It. Wítowi Wítkowi … 10 kop
 Létha 1681, dne 26 9br. pržy držaném saudu položil 30 kop, z nich wrchnosti wzato
… 10 kop, Wítowi Wítkowi … 10 kop, It. držitel gruntu sráží sobie na podíl jeho po
manželcze … 10 kop – 30 kop.

