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Cvrčovice

Francz Wíttůw, nyní Jozef
Kosteleczký
Létha Pánie 1780, dne 21ho Aug., tak jakož Francz Wíttůw z tohoto swieta dne 6ho Aug.
1779 wykrocžícz, po sobie wdowu Dorotu a dieti Matieje, Františka, Janna a Jozefa na syrobu
w půl létie narozeného zanechal a mezy nimy následowní rozkaz ucžinil, aby totižto Matiej,
František a Jann jeho na 800 fl. hotowích peniez wynášejíczý mohowitosti diediczowé,
nejmladšímu synu Jozefowy ale grund tento w dobrým stawu tak zachowán byl, jak ten samý
prži jeho smrti pozůstáwal, wdowie Dorotie, swý pozůstalí manželcze, ale wšechno sutý obilý
a swoje za rozlicžníma lydma pohledáwajíczý dluhy podílem odkázal a k tomu chtiel, aby ona
na tomto gruntu až do zrostu prawého diedicze hospodaržila, která ale widícze sebe
nestatecžnau býti to samé hospodáržstwý sama zastáwati, se za Jozefa Kosteleczkého
prowdala, procžež také od strany kanczelárže wrchnostenské se následowní porownání dle
wůle neb. Francze Wíttowýho stalo, že Matiej díl … 266 fl. 40 kr., František … 266 fl. 40 kr.,
Jann … 266 fl. 40 kr., w Summie … 800 fl. skrz kassu syrotcžý na Capitál Nocirowaný (?)
pržy jejich dospielém wieku a zaopatržení sobie wydiehnauti (?) mohau, wdowie ale ostatní
kšafftowaná mohowitost w rukách zanechána byla. A jakož nadprawený její druhý manžel
Jozef Kosteleczký pro jistotu swého dobrého hospodaržení swau we Winorži kaupenau
diedicžnau žiwnost tuto pro Contivne zczela odewzdáwá, též w knize winoržský folio 9 na
tento grunt pro Hypotheca Speciali zarucžena jest. Tím samým také hned prawenému Jozefu
Kosteleczkímu tato žiwnost na 24 let následowané až do zrostu opácženého prawého diedicze
Jozefa zápisnie odewzdána a pržipsána byla za Sumu pržedešlého šaczunku … 392 kop.
K tomu pržijal pržistupujíczý hospodárž, czož zase niekdy w takowém stawu odewzdati
musý, a to:
 1 obilu 17ti letau za 15 fl., 1 kobilu 10ti letau za 35 fl., 1 wallacha 8 letího za 35 fl. a 1
wallacha 6 letího za 50 fl., w Sumie 4 konie za … 135 fl.
 kráwy 4, jedna k druhý po 16 fl. … 64 fl.
 bahnicz 15, jedna k druhý za 2 fl. … 30 fl.
 5 kusů owcžího jalowího dobitka … 5 fl.
 1 starau prasniczy a 6 prasat, wše za … 14 fl.
 2 wozy sešlý se wšým pržíslušenstwým … 25 fl.
 2 pluhy se wšým pržíslušenstwým … 5 fl.
 2je brány s bidlklýma (?) … 2 fl. 30 kr.
w Summie … 280 kop 30 kr., jenž na míšeňské winášý … 240 kop 25 gr. 5 d.
Summa czelého šaczunku … 632 kop 25 gr. 5 d.
Na kteraužto sumu se jemu záwdawkem odpisuje za nadjmenowaný hospodáržský nábitek,
jenž na pržistupujíczího hospodárže winoržs. gruntu folio 9 hypothecirowaný jest … 240 kop
25 gr. 5 d.
za pátý wiertel obilý, který on in Natura na kontribucž. špejchat odsypati powinen bude, ato:
 pšenicze … 1 mnd. 3 wr. 1 cžt. po 1 fl. 20 kr. … 2 fl. 30 kr.
 žita … 9 mnd. 3 wr. 2 cžt. po 1 fl. … 9 fl. 52 kr. 3 d.
 jecžmena … 19 mnd. 2 wr. 1 cžt. po 40 kr. … 14 fl. 5 kr.
 hrachu …1 wr. 1 ¾ cžt. po 1 fl. 30 kr. … 37 kr. 3 d.



owsa … 28 mnd. 7/8 cžt. po 40 kr. … 18 fl. 44 kr. 2 ¼ d.
Suma … 44 fl. 49 kr. 2 ¼ d., jenž na míšeňské winášý … 38 kop 25 gr. 1 ¼ d.

Na wistawení swietnicze, 1 komory, kuchinie, pecze a komína, kuchiň ale zcela klenutá býti
musý, se jemu dle uznání richtárže Mattieje Jírowcze nadlepcžuje … 200 kop
Suma záwdawku … 478 kop 50 gr. 6 ¼ d.
Ostatních ale každorocžnie po 12 kopách upláczeti powinna bude .. 153 kop 34 gr. 5 ¼ d.,
kteréžto patržiti budau:
• za Alžbietu Husákowau na mše Stý … 6 kop 8 gr. 4 d.
• po Janowy Brojerowy Rozinie a po ní dczerži Kateržinie … 14 kop 25 gr. 1 ½ d.
• wdowie Marženie Soldátowý, Kateržinie dczerži, o který se newý, a tak do kassy
syrotcžý … 64 kop 18 gr. 6 ¼ d.
• wdowie a dietem po neb. Franczy Wítowým … 68 kop 42 gr. ½ d.
Pamieť: Nowý hospodárž práwie we žních na tento grunt pržistaupil, následownie na polých
obilý: pšenicze po … 11 str., žita po … 16 str., hrachu po … 1 str. 1 wr., jecžmena po … 24
str., owsa po … 1 str. 3 wr., wykwe po … 2 wr. sklidil a k swému užíwání pržijal, tím samým
také pržy cžiasu swého odstupowání rownie pod tolik wejsewku obilý prawému diediczowy
ke klizení odewzdá. A poniewadž toho roku na tento grunt s wypadajíczý bonificaczý pr. 23
fl. 25 kr. 3 ¾ d. 1780 roku kontribucze doplaczena byla, procžež pržistupujíczý hospodárž
prawému diediczowy toho roku pržy swém odstupowání až do ultima octobris czelau
kontribuczy ze swého wlastního zaplatczenau zanechati musý.
Wejminek: Pržistupujíczýmu hospodárži pržy jeho budauczím odstpowání podle powahy a
swiedomitého uznání tehdejšího auržadu wymieržen bude, kdy totižto on grunt zwelebený,
pole zpracowaný a wše hospodáržské náržadí w dobrém stawu odewzdá, robotní powinnosti a
jinšý poplatky je powinnen pržisupujíczý hospodárž dle obicžeje wiernie a ochotnie
wybejwati.
Dáno roku a dne swrchu psaného.
Nato se wypisuje:
 1781 za Alžb. Husákowau na mše Stý … 1 kopu.
 1783 po Jan Brojerowy Rozinie a po ní Kateržinie … 4 kopy, za Alžb. Husákowau na
mše Stý .. 1 kopu.
 1784 Jan Brojerowy dczerži Kateržinie … 1 kopu, za Alžb. Husákowau na mše Stý …
1 kopu.
 1785 za Alžb. Husákowau na mše Stý … 1 kopu, po Jan Brojerowy Kateržinie … 2
kopy.
 1787 klade Kateržinie Procházkowí po Janowi Brojerowi z Rosini dietem … 3 kopy,
na mše swatý za Alžbietau Husákowau doczela … 2 kopy 8 gr.
 1788 po neb. Marženie Soldátowy synowi Wojtiechowi Polákowi 3. díl dodáno … 21
kop 26 gr. ¾ d.
 1793 po Janu Brojerowy niný Kateržinie Procháskowej … 2 kopy.
 1795 Kateržinie Procháskowej … 2 kopy.

