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Prži témž gruntu wynachází se 20 kop záhon�w rollý worního i 
s welkau jednau a druhau menšý štiepniczý. 
Robotuje se z toho každo téhodnie 4my kusmy 3 dni. 
Auroku se platí: prži Stém Jirží 3 kopy m. 
 prži Stém Hawle 3 kopy m. 
 slepicz po 7 kr. 16 kus� 
 wajecz po 3 d. 1 kopa 32 ks. 
 roboty po 15 kr. 3 dni 
 
Létha Pánie 1707 dne 10. february, s porucžení Myl. Wrchnosti 
ujal Martin Purnoch ten grunt, kterej od Jakuba, a Martina Šýly pro 
jejich zlé hospodáržstwí a prže welkau nedbadlywost nejprwe wyhoržel 
potom dokoncze pustej zanechán jest, pak zasej nákladem Myl. 
Wrchnosti wietším dýlem wystawen, za Summu 350 kop. míš. 
 
Prži témž gruntu zanecháno jest kupujíczímu 2 kusy ko�ského, 1 w�z, 
plauch, brány, a slámy dostatek neménie na zymu náležitie zaseté. 
Pro�ež ____ se jmenowanau Summu každorocžnie po 6 kop. míš. až do 
czelého wyplaczení skládati má. 
 

Kteréžto náleží: 
Myl. Wrchnosti 279 kop. míš. 
Nápadník�m po neb. Petrowy Nowotném 21 kop. 

Latus 300 kop. míš. 
Poniewadž ale žádnej takowej nápadník se wícz newynacházý, tehdy 
taky tiech 21 kop. Myl. Wrchnosti pržipadá. 
Též Jakubowy Šýlowy na ten grunt 
wyplaczených 

50 kop. míš. 

Cžiní 350 kop. míš. 
 
Létha 1708 dne 27. febr. p�i wykonání téhož zápisu nachází se, žie 
Jakub Šíle prži odstupowání swým, do d�chodu Pakomieržiczkého 44 
zl.. 30 kr.,za panský obilý, 48 zl. 31 kr. zasedielé Contribucze, 38 zl. 28 
kr. 3 d. židowy Lýbesniczkému, 35 zl. Pekaržowy, 4 zl. bášteczkému 
šenkíržowy, 4 zl. sládkowy zdibskému, 8 zl. dlužen z�stal, mimo czo 
ještie mnoho dluh�w wzíti lydem czizím se wynacházý, a odkud wzíti 
nejsau, protož wieržitelowé swého dlužníka držeti se mohoau, zwrchu 
jmaobowaný dluhy pak léta 1706 z téhož statku užitku sktze hejtmana 
až na 74 zl. 37 kr. zaplaczené byly, který 74 zl. 37 kr. on niniejšž držitel 
Martin Purnoch k zaplaczení na sebe pržiwzýti musý, tehdy jemu 50 
kop. míš., které on Jakub Šíle na ten grunt wyplatil, na místie záwdawku 
za wlatní se pržipisujau, a takowým sp�sobem Jakob Šíle budaucznie 
nicz k pohledáwání mýti nebude, zdeth … 50 kop.míš. 
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Na porucžení Myl. Wrchnosti (poškození) poddanými míti (poškození) 2 
kopy záhon� wzatý a (poškození) tom statku ještie 18 kop záhon� 
z�stáwá, za který 2 kopy od toho statku 10 kop peniez czo Myl. 
Wrchnosti patrží se zde sráží a druhým, který pole dostaly zase 
pržipsáni budau, tím sp�sobem statek niní w šaszunku bude za … 

… 340 kop. míš. 
 

� 19. 9br. z ohledu, žie taky ten rok nietczo na starau Contribuczi 
zaplatil, klade Martin Purnoch tolyko 4 kopy do d�chodu, kamž 
ještie dlužen z�stáwá 286 kop. míš. 

� 17. Jan. klade Martin Purnoch do d�chodu 6 kop. míš., kamž 
ještie restíruje … 280 kop. míš. 

� 25. febr. klade Martin Purnoch do d�chodu 6 kop, restíruje … 
274 kop. míš. 

� den 7. febr. klade wdowa Purnochowa do d�chodu 5 kop, kamž 
ještie restíruje … 269 kop. míš. 

� dne 8. Marti klade wdowa Purnochowa do d�chodu 4 kopy, 
kamž ještie restíruje … 265 kop. míš. 

� dne 25. febr. Mariej Purnoch složyl do d�chodu 2 kopy, z�stáwá 
ještie … 263 kop. 

� 12. Xbris položyl Matiej Purnoch do d�chodu … 1 kopu 
� 9. Xbris položyl týž Matiej Purnoch do d�chodu … 3 kopy 
� 14. Xbris položyl týž Matiej Purnoch do d�chodu … 4 kopy 
� dne 30. January položyl Matiej Purnoch … 2 kopy 
� dne 10. Marty má položyti Matiej Purnoch … 2 kopy 
� dne 16. Xbris byly drženy saudy, wšak alle pro nemožnost 

nemohl nižádný nicz skládati, až teprwe 1747 roku po žních 
složyl Matiej Purnoch do d�chodu … 4 kopy 
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Léta Panie 1738 dne 25. febr. ponievadž držytel Martin Purnoch prostržedkem smrti ze 
swieta sešel, a wdowa která po niem dosawa� ten drunt držela, též wiekem sešlá jsaucze. 
Uznáwaje prži sobie, žie cžým délejy, tím wícze by grunt k spušt�ní pržišel skrze její nemožnost. 
S dobrým rozmyslem a s w�llý Canczallárže též u pržítomnosti a s raddau rychtárže 
lýbezniczkého jest wejš jmenowaný grunt swému wlastnímu synu Matiejowi Purnochowi 
popustila. By on také zápysem pojišt�n byl snažnie o to žádala, kteréžto její slušné žádosti se 
swolylo. Takowým napomenutím, by on Matiej Purnoch dobrým a bedlywým hospodáržem byl a 
w nitcžemž statek nespaušt�l. Nýbrž dle nejwietšý swé možnosti jej zwelebowal. Kdežto sobie 
matka se snažnau žádostí wymi�uje byt do swé smrti jakož také pro lepšý její wyžywení 
každorocžnie ½ str. pšenicze, žytta 2 str., jecžmene 1 str., též jednu kráwu a pár prasátek prži 
jeho dobytku wychowati. W cžemž se také nowý hospodárž swolyl ucžiniti. 
 
Pauští se jemu dle pržedešlého šaczunku za Summu … 340 kop. míš. 
 
Pro�ež níže jmenowanau Sumu každorocžnie po 6 kop. až do czelého doplaczení skládati 
powinen bude. Kteráž patržý, totiž: 
Mil. Wrchhnosti 265 kop. míš. 
diedicz�m Purnochowským, které Martin Purnoch neboštík otecz jejich 
wynaložyl, patržý 25 kop 
Ittem Jakubowy Šýllowi, které na nieho pržipadly, totiž držytely gruntu 50 kop 

Jest 75 kop 

facit 340 kop 
 
Kteréž takto k rozdielení pržicházejí, totižto: 
Alžbietie Purnochowej, máterži 25 kop 
Lydmille, dczerži 25 kop 
Matiejowi, držytely gruntu 25 kop 

Cžyní 75 kop 
 

Actum na Cancalláržy Packomieržiczkém A: et Die ut Supra. 
 

Nato složyl 
 

1738 
 
 
 

1739 
1740 
1743 
1743 
1745 

� Roku 1738 dne 25. febr. složyl do d�chodu Matiej Purnoch … 2 
kopy 

� Téhož roku dne 12. Xbris Matiej Purnoch složyl do dlchodu … 2 
kopy 

� 17. Decembr. položyl do d�chodu Matije Purnoch … 3 kopy 
� 14. Xbris položyl do d�chdou Matiej Purnoch … 4 kopy 
� 30. January položyl do d�chodu Matiej Purnoch … 2 kopy 
� 10. Xbris položyl do d�chodu Matiej Purnoch … 1 kopu 
� 10. Marty položyl do d�chodu Matiej Purnoch … 2 kopy 
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1747 
 

1748 
 

1749 
 

1750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 15. Xbris držené aucžty roku 1747 po žních složyl Matiej 
Purnoch … 4 kopy 
Splatil na tržetí peníz Martinowi Myslýkowi podíl, kterek 
neboška matka jemu odkázala, totiž … 25 kop. 

� 15. Xbris složil Matiej Purnoch do d�chodu po žních 1748 roku 
… 5 kop 

� Složyl Matiej Purnoch dne 10. 8bris 1749 roku do d�chodu … 5 
kop 

� Dne 31. Xbris položyl Martin (sic!) Purnoch do d�chodu … 3 
kopy 

� Dne 31. Xbris položyl Martin (sic!) Purnoch do d�chodu … 3 
kopy 
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1709 
 

1713 
 
 

1717 
 

Prži kterémžto kruntu wynacházý se 26 kop 30 záhon� rollý worního y 
s kusem lauky. 
Robotuje se z nieho 4my kusmy potahem každo téhodnie … 3 dni. 
Auroku se platí: prži St. Jirží 2 kopy 32 gr. 
 prži St. Hawle 2 kopy 32 gr. 
 slepicz po 7 kr. 25 kus� 
 wajecz po 3 d. 150 kus� 
 roboty po 15 kr. 3 dni 
 
Podle starých kniech kruntowních Fol. 12 nachází se, žie Jan Purnoch 
po neb. otczy swém Jiržíkowi Purnochowy beze wšeho zápisu na ten 
krunt za hospodárže se pržedstawil. Y acžkoliw czelým práwem na 
nieho jakožto jediného a sprawedlywého diedicze poržádnie pržipadl, 
pržecze pro obycžejnau poržádnost a jeho y diedicz�w swých lepšý 
jistotu sobie zápis wyžiadati jmiel, který se jemu taky zde pro budaczní 
spráwu cžiní, a zwrchu jmenowanej za 500 kop míš. šaczowanej krunt 
jemu, manžielcze a diedicz�m jeho se zapisuje. Poniewadž tehdy neb. 
Jirží Purnoch dle kšaftu od neb. otcze swého Dawyda Purnocha zdiedil 
193 kop 7 gr. 5 d., též Jirží a Jan Purnoch dle starých kniech 
gruntowních 203 kop 14 gr. 2 d. až do nyniejšího cžasu zaplatily, neb 
s nápadníky se urownaly, tak ještie na ten krunt Jan Purnoch držitel 103 
kop zaprawiti každorocžnie po 6 kop. powinnen bude, kterží patržejí: 
Milostiwé Wrchnosti 5 kop 
K zádušý lýbezniczkému 98 kop 38 gr. 
a jemu držitelowi 396 kop. 22 gr. 

Cžiní 500 kop míš. 
 

Stallo se na Canczelláržy Pak. dne 9. febr. 1708 roku. 
 
1709 na porucžení Myl. Wrchnosti od toho gruntu 8 kop 30 záhon� polý 
wzatých a jiním daních jest, tak ještie 18 kop záhon� míti bude. Za 
kterých 8 kop 30 záhon� se ze šaczunku totiž od zádušý lýbezniczkého 
42 kop 30 gr. sráží a tiem, jenž pole dostaly se pržipisuje, tak ještie 
šaczun�k z�stane … 457 kop 30 gr. 
 
19. 9br. složil Jan Purnoch 5 kop. do d�chodu, tak wrchnost z czela 
zaprawena jest. 
Dle aucžtu zádušního Jan Purnoch k zádušý Líbezniczkému zaplatil 18 
kop. míš. 18 gr. 2 d., tak ještie k témuž zádušý dlužen z�stáwá 37 kop. 
míš. 52 gr. 5 d. 
Pohoržalej jsaucz neklade nicz. 
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Prži kterémžto 18 kop záhon� rollý worních jest. 
Z nieho robotuje každo téhodnie 4mi kusy potahem … 3 dni. 
Auroku se platí: prži Swatém Jirží 2 kopy 32 gr. 
 prži Swatém Hawle 2 kopy 32 gr. 
 slepicz po 7 kr. 25 kus� 
 wajecz po 3 d. 150 kus� 
 roboty po 15 kr. 3 dni 
 
Léta Panie 1718 dne 16. Novembris pržedstaupil Jan Purnoch u pržítomnosti rychtárže a 
konšell�w na Cancellárži Pakomieržiczké pržednášeje sešlost wieku swého a taky 
nedostatecžnost k dalšýmu hospodaržení, žiadaje by ten grunt zeti jeho k dalšýmu hospodaržení 
odewzdán a knihama ujištien byl, w cžomž se jemu taky powolylo a tímto se Janowy 
Collatorowy, manželcze y budauczým diedicz�m jeho se wšým k niemu patržíczým 
pržíslušenstwým za wlastní pržipisuje a odewzdáwá za … 457 kop 30 gr. 
 
Kterau Summu každo rocžnie po 6 kop míš. wyprawowat powinmen bude. 
 
Y jsaucze ten grunt až na 37 kop míš. 1 gr. 7 d. k zádušý líbezniczkému patržíczý dluh dokonale 
wyplaczen. Jan Purnoch po bedlywém powážení ostatní Summu kšafftuje, totižto: 
K zádušý Pakomieržiczkému 2 kopy míš. 27 gr. 4 d. 
K záduššý líbezniczkému ještie dlužních 37 kop 1 gr. 2 d. 
Synowi Martinowi 60 kop 
Annie Šteffanowej 26 kop 
Alžbietie Wyhlydowej 40 kop 
Lýdie do Zdib by sycze 35 kop míš., poniewadž ale zmrhaná bylla, 
pržipausští se jý z milosti 15 kop 
A milostiwej wrchnosti pržipadá ostatních 20 kop 
Rozinie Collatorowej, jejíž muž niniejšý držitel pržez 100 tolar�w 
wšelykého dluhu na sebe wzít, též otcze y matku do smrti wychowat a 
je pohržbýt dát musý, odewzdána, mimo wšeho nábytku 250 kop 

Cžiní 457 kop míš. 30 gr. 
 

Actum na Cancelláržy Pakomieržiczkém Anno et Die ut Supra. 
 
Prži cžasu tom Jan Collator na místie záwdawku horžejšých jeho žienie patržíczý podíl sobie 
pržipsati dal, czož se jemu taky odpisuje … 250 kop míš. 
 

A. 1720 
A. 1725 
A. 1738 

 

� Dne 7. Marty složil Jan Collator do d�chodu … 4 kopy 
� Dne 8. Marty složila wdowa Collatorka do d�chodu … 4 kopy 
� Dne 25. Febr. Wáczlaw Kasalyczký složyl … 3 kopy 
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Létha Panie 1738ho dne 13. Decembris. Poniewadž na témž gruntie po zemrželým Janowi 
Kollatorowi wdowa bez diedicz�w z�stalla, a zatím sama n�jaký cžias hospodáržstwí držela, 
následownie pržyženícze se k ní nadjmenowaný Wáczlaw Kasalyczký a s ní již na tímž gruntie 
15 leth hospodaržý, kdežto on Wáczlaw Kasalyczký prži pržistupowání na ten grunt dostanaucze 
dobrau pomocz z Kojeticz od swých rodicž�w jak na peniezých, tak pržes 100 str. rozlycžného 
sutého obillý, hned prwním rokem jest pržiwezel,druhým a tržetím rokem na 50 str. obillý od 
swejch rodicž�w jest pržijal, y také níže poznamenané peniežytý dluhy po pržedešlém 
hospodáržy nebošt. Kollatorowi wydielané, jest wyplatil. Uznáwajícze to mezy nimi manžely za 
dobré bytí, s dobrým rozmylsem by on Wáczlaw Kasalyczký tak jakž až posawade jest dobrým 
hospodáržem slaul. 
 
U pržítomnosti rychtárže líbezniczkého na Cancalláržy Pakomieržiczkém jest se zawrželo, by on 
Wáczlaw Kasalyczký plnomoczným hospodáržem ustanowený byl, pokadž by ona alle jeho 
manželka držíwe než on ze swieta sjýti mniela, jeho též swé czellé poz�stalosti aucžastného 
cžyní, kdyby ale on Wáczlaw Kasalyczký držíw na wiecžnost se odebral, ona sama plnomocznau 
hospodyní zase poz�stáwá. Kdežto pržy témž gruntie k užýwání jest 18 kop záhon� rollý, a 
z tiech powinnosti pržycházý: 
Roboty 4ma kusy ko�ského potahu každo týhodnie 3 dni. 
Auroku se platí: prži Swatém Jirží 2 kopy 32 gr. 
 prži Swatém Hawle 2 kopy 32 gr. 
 wajecz po 3 d. 150 kus� 
 roboty po 15 kr. 3 dni 
 
A propouští se jemu dle pržedešlého šaczunku za Summu … 457 kop 30 gr. 
 
Kterážto patržiti bude, totiž: 
K zádušý Pakomieržiczkému 8 kop 3 gr. 3 d. 
K zádušý Lýbezniczkému 31 kop 32 gr. 4 d. 
Synowi Martinowi, nyní syrotk�m 60 kop míš., totiž:  
� Matiejowi Purnochowi 20 kop a poniewadž máterž jeho Alžbieta sw�j podíl jemu synowi, 

jenž 20 kop wynášý, postupuje, za který on jý pocžestný pr�wod /: pokadž jí Pán B�ch 
držýwe než jeho pojýti by jmniel :/ ucžiniti powinnen bude, a tak: 

o jemu patržý 40 kop 
o Lydmille Preczlýkowej 20 kop 60 kop 

� Annie Šteffanowej, po složení jí od nieho Wáczl. 
Kasalyczkého 17 kop 8 gr. 4 d. ještie 8 kop 51 gr. 3 d. 

� Alžbietie Wyhlýdowej 40 kop 
� Lydmille do Zdib 15 kop 



Ittem na místie ty Mil. Wrchnosti po složení 3 kop od 
nyniejšýho držitele ještie 9 kop 
Rozynie, býwalý Kollatorowý, nyní nyniejšý držitele 
gruntu manželcze Kasalyczký 264 kop 53 gr. 5 d. 
A jemu hospodáržowi do toho cžiasu wyplaczených 20 kop 8 gr. 3 d. 

facit 457 kop 30 gr. 
 
Mimo toho wšeho postupuje Wáczlawa Kasalyczký na sebe wzdielaných dluh�w, které již 
náležitie wyplatil, totiž: 
Do d�chodu Mil. Wrchnosti 30 zl. 
Horžejšýmu šenkýržy lýbezniczkému 18 zl. 
Šrajerowy aneb Krejcžýmu lýbezniczkému 6 zl. 
Wdowie Solnaržcze 5 zl. 
Uzdaržowi kosteleczkému 5 zl. 
Pržebojskému Pacžylowi 3 zl. 

zaplaczeny jsau 

Suma pržyjatých dluh�w 67 zl., které on náležitie zaplatil a  
nez�stáwá nižádné wícz dlužen. 
 

Actum tohoto zápisu na Cancalláržy Pakomieržiczkém, létha a dne z swrchu psaného. 
 

Samuel Felyx 
 

� dne 13. Xbris 1738 roku složyl do d�chodu Wáczlaw Kasalyczký tolyko … 1 kopu 
� 1739 dne 9. Xbris dokázal Wáczlaw Kasalyczký, že jest se s Jiržíka Šteffana manželkau o 

její ostatní Pratensi porownal a zaplatil, totiž … 8 kop 51 gr. 
téhož dne do d�chodu složyl Kasalyczký … 2 kopy 

� 1740 dne 14. Xbris do d�chodu složyl Wáczlaw Kasalyczký … 2 kopy 
� 1745 dne 10. Marty má složyty Wáczl. Kasalyczký … 2 kopy 
� 1746 dne 15. Xbris  složil Wáczlaw Kasalyczkej do d�chodu … 2 kopy, 

doplaczeno totiž 9 kop. 
� 1749 dne 31. Xbris pržy držaných aucžtech dokazuje Wáczlaw Kasalyczkej, žie jest se o 

podíl Lydmilly Schmýdowý nebošky s jejým býwalým manželem Franczem Schmidem 
ze Zdib náležitie porownal, a na 3tí peníz zaplatil, toti� … 15 kop 

� 1750 dne 31. Xbris položyl Wáczlaw Kasaliczký Matiejowi Purnochowi hotowie … 2 
kopy 


