Jakub Šlechta ožienil se w lethu 1687 a pojmaucze sobie za manželku Alžbietu poz stalau
dczeru po nebošt. Matiejowi Martiniczowi.
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Letha Panie 1738 dne 14. 9bris pržedstaupil Jakub staršý Šlechta u pržítomnosti

rychtárže a konšl w Lybezniczkejch na canczellárž Pakomieržický, pržednášeje sešlost wieku
sweého, a také nedostatecžnost k dalšýmu hospodaržení, žádaje ucztiwie by ten grunt jeho
nejmladšýmu synu Jakubowi k dalšýmu hospodaržení odewzdán, a knihama ujyštiený byl, w
kteréžto jeho slušné žádosti se powolylo,s tímto napomenutím by on wždy dobrým bedliwým
hospodáržem, tak jako jeho otecz byll. A w nicžemž /: sicze nyní wše w dobrém stawu :/
nespausštiel. I swého otcze y s matkau do smrti jejich u sebe w wejminku pokojném
zachowal. Kdežto jemu otecz zanecháwá do hospodáržstwí ko ského potahu 4 kusy,
krawského 2, prasat rocžních 2, slepicz 7, potržeby hospodáržský 1 nowý w z, druhý staršý, 2
plauhy a dwoje brány, a jinšý wšelyké nádobí. Na zymu oseto jest pšenicze 6 str., žytta 24
str., k jarnímu setí jecžmena 10 str., owsa 20 str., hrachu k setí a pro potržebu 2 str., pro konie
owsa 30 str., žytta na chléb 20 str., pšenicze 3 str., jecžemna na kraupy 5 str., mauky
chlebowý 4 str., pšenicžný 2 str., czocžolky (?) 1 str., wykwe 3 str., jáhel 1 wr., solly 1 wr. a
jarýho žytta 2 wr., to wše jemu odewzdal. Pržy cžemž také jsaucze jeho ptecz y s matkau
wiekem sešlý pro jejich dalšý k užíwání wyminiuje sobie do jejich smrti na zymu pod 4ry a
na jaro též pod 4ry strichy polle k užíwání, by on se swím wlastním semenem otecz osýwati, a
klyditi mohl jakož jednu komoru pro swau schránku, kdyby alle jeden neb druhý z toho
swieta sešel tehdy jenom pollowicz tiech polly k užíwání bude, ostatní hospodárž užýwati
moczti bude neménie, neménie wyminiuje sobie jeden ržádek šwestkowí wedle zdi, a jeden
hruškowý strom jakož také jednu kráwu, pár prasátek a pár kausk dr beže pržy gruntie
wychowati, czož wše Jakub mladšý Šlechta swému otczy a matcze do jejich smrti užýwati a
pržýti bude. Czož tímto zápisem tento grunt se wšým k niemu patržýczým pržíslušenstwím
Jakubowi mladšýmu Šlechtowi, manželcze a budauczím jeho k diedicžnému užýwání za
wlastníh se pržypisuje a propouští za summu … 452 kop.
Na kteraužtu sumu každorocžnie po 5 kop. wejrunku skládati powinen bude. Jenž patržýczý:
Millostiwé wrchnosti
Jakubowi Šlechtowi a manželcze, jakožto diedicz m jejich
synowi Wáczlawowi Šlechtowi
Matiejowi Šlechtowi
Martinowi Šlechtowi

158 kop
84 kop
30 kop
30 kop
30 kop

Jyržíkowi poniewdž challuppu za podíl dostal, jest odbytí.
Jakubowi mladému Šlechtowi hospodáržy
dceržy Rozynie Klejzarowey
Dorotie Kržehnácžowey
Marženie Klebšowey

30 kop
30 kop
30 kop
30 kop
Facit 452 kop

Actum na canczelláržy Pakomieržiczkém toho zápisu leta a dne swrchu psaného.
Samuel Felyp
Nato jest wyplaczeno
Anno 1743, dne II. Xbris – Ponievadž manželka Alžbieta Šlechtowá w Pánu zesnula, odkázala
swau PRATENSI k chrámu Pánie lýbeznickému, totiž 42 kop., která se tuto odpisuje a w
pocžtu zádušním roku 1743 se za pržíjem bere. Tj. 42 kop. w celku takowau wyplatí.
Ittem odpisuje se Jakuba Šlechty jeho podíll … 30 kop.
Téhož do d chodu Mil. wrchnosti složyl Jakub Šlechta … 2 kopy.
Ittem dne 9.Xbris roku 1739 položyl Jakub Šlechta do d chodu 3 kopy.
Roku 1740 dne 14.Xbris do dp chodu Mil. wrchnosti složyl Jakub Šlechta 2 ½ kopy.
1745 dne 10.Marti má složyti Jakob Šlechta … 2 kopy.
1746 dne 15.Xbris složyl jest … 2 kopy.
1747 dne 15.Xbris wícze složyl do d chodu … 5 kop.
1748 dne 11.Xbris Mil. položiti, czož teprw roku 1749 po žních wykonal … 5 kop.
1749 dne 31.Xbris položyl do d chodu … 3 kopy.
Urownal se Jakub Šlechta se wým bratrem Martinem na tržetí peníz ze 10 kop.
hotowých, cžyní … 30 kop.
1750 dne 31.Xbris položil Jakub Šlechta do d chodu 3 kopy.
Item dokazuje, žie jeho neboštík otecz Jakub Šlechta pržy smrti u pržýtomnosti
rychtárže Víta Srbka. Jemu Jakubowi nyniejšýmu hospodáržy, swau majíczý
PRATENSY. Totiž polowiczy s tiech pržedepsaných 84 kop. dobrowolnie odkázal,
které se jemu tuto za wlastní pržypysujau, totiž … 42 kop.
Též položyl Dorotie Kržehnacžcze na jejý podíl, hotowie … 3 ½ kopy.

