Mladší gruntovní kniha panství Brandejského a Přerovského (SOA Praha)

Miestecžko Wrábí

Grunt Jana Štiepána
Jan Štiepán kaupil grunt tento od Jana Ledeczkýho s 16 kopami záhonů rolý orných y
neorných neb porostlých, dle k Slawn. Rectificati 1713 složeného pržiznání w doleji
položených místech ležíczý, totiž: za bažantniczý k ržícžkám na horu pod 33 str. 3 w., u
wostrowský czesty 18 str., na kržížkách 2 str. 1 w., za bažantniczý proti sobie 7 str. 3 w., u
bažantnicze 2 str. 1 w., nad rybníkem marczynowským 5 str. 2 w., u dražníkh 4 str. 2 w.,
zahrada 3 str., spolu pod 77 str., lauka za bažantniczý pod 1 wůz sena na 4 konie 1, dle
práwnie wykonaného šaczunku, a to w léthu 1704, jak zápis w knihách starých Fol. 5 ukazuje,
za Summu 648 kop 42 gr. 3 d.
Na kterauž až do wyjytí 1715 roku wykladl _ _ _ 55 kop 19 gr. 4 5/8 d
Zůstáwá prži každorocžnie držaných saudechpo 6 kopách dopláczet _ 593 kop 22 gr. 5 3/8 d.
Summa _ _ _ 648 kop 42 gr. 3 d.
 1716 Jan Štiepán položil o saudie do JMCsýs. důchodu 1 kopu 15 gr., k zádušý
hlawnowskému 30 gr., Dorotie dczerži 30 gr., Alžbietie Wítkowí 15 gr., Tomášowi 15
gr., Marženie 15 gr., id est 3 kopy.
 1717 Jan Štiepán položil o saudie do JMCsýs. důch. 1 kopu 15 gr., k zád. hlawn. 30
gr., Dorotie dczerži 1 kopu 57 gr. 2 13/16 d., Janowi 15 gr., Barborže 15 gr., facit 3
kopy 12 gr. 2 13/16 d.
 1718 Jan Štiepán položil o saudie do JMCsýs. důchodu 1 kopu 15 gr., k zádušý
hlawanowskému 15 gr., Alžbietie Wítkowý 30 gr., Marženie Cžurdowý 15 gr.,
Jozeffowi 15 gr., id est 2 kopy 30 gr.
 1719 Jan Štiepán složil o saudie do důchodu JMCsýs. 1 kopu 15 gr., k zádušý
hlawnokostelnímu 15 gr., Alžbietie 15 gr., Tomášowi 15 gr., Marženie 15 gr.,
Jozeffowi 30 gr., Janowi 15 gr., Barborže 15 gr. a Lydmille Hutníkowý 4 kopy 12gr. 2
13/16 d. … 7 kop 27 gbr. 2 13/16 d.
 1720 Jan Štiepán položil do JMCsýs. důchodu we 2ch postách 1 kopu 15 gr., k zádušý
hlawnowskému 15 gr., Alžbietie 15 gr., Tomášowi 15 gr., Marženie 15 gr., Jozeffowi
15 gr., Janowi 15 gr., Barborže 15 gr. … 3 kopy.
 1721 Jan Štiepán položil do JMCsýs. důch. 1 kopu, k zádušý hlawnokostelnímu 15 gr.,
Tomášowi Ledeczkýmu 15 gr., Janowi 1 kopu, Jozeffowi 15 gr., w summie 2 kopy 45
gr.

Létha Pánie 1721, dne 10. Marty, widaucze Lydmilla wdowa po neb. Janowi
Štiepánowi, žieby pro starost swau po niejakým cžiase hospodaržiti, onera a jiné powinnosti
wybejwati nemohla, s powolením Urozeného a Statecžného Ryttírže Pana Jozeffa Ferd.
Hoslaura z Hoslau, JMCsýs. Raddy, též panstwí Brandeys a Pržerowského hejtmana, a
s dobrým rozmyslem swým pauští a odewzdáwá grunt swůj, který po swých rodicžích
zdiedila, synu swému nejmladšýmu Wáczlawowi Štiepánowi, za Summu hlawní pržedešlého
šaczunku 648 kop 42 gr. 3 d. s 16 kopami záh. rolý orných, prži kterémžto gruntu zanecháwá
odstupujíczý máterž koňského dobytka 4 kusy tažnýho, kráwy 2, S.V. swini plemeniczy 1,
wůz 1, ržebržiny 1, fesuniek 1, hnojník 1, pluch 1, brány s hržeby železnými 1, widle hnojný a
k prsku (?) 3, kopácž 1, podáwky senný 1, sekera welká a malá 1, pilka 1, nebozezy 3, nůž
wostrí 1, motyka 1, kraty (?) 1, sejto drátowý 1, mandl 1, truhla 1, též maucžnau truhlu 1,
jarmaru 1, na konie wšechny potržeby, wiertel 1, cžtwczy 1, pytlů 15 kusů, a poniewadž
wdowa, aby syn jý zlé, anebo newiesta nedielaly se obáwá, z té pržícžiny týž grunt až do
smrti swé držeti chcze, czož ztoho amyslu, aby druhý dieti /: acžkolyw z wiecžího odbytí jsau
:/, podobným spůsobem zaopatržiti, jak Joseffa s dobytkem odbýti mohla, po smrti pak ale
jejý týž grunt na tohoto zápisníka Wáczlawa pržipadnauti má, a nejsaucze tu žiadných dluhů,
protož Pratensi wšychni po Ledeczkým rownie srownaní jsau, po tomto ale Štiepánowi 3
dieti, když grunt ujme 76 kop 44 gr. 4 3/8 d. k Pratendírowání míti budau, ta pak nadecžtená
hlawní summa rocžním kladením 6 kop gr. náležeti bude, totiž: do JMCsýs. důch. na rest neb.
Climenta Miechowcze 0, ittem na místie Pratendentůw do téhož důch. 43 kop, k zádušý
hlawnowskému 23 kop 15 gr., zase do JMCsýs. důch. 17 kop 51 gr. 3 d., Lydmille wdowie
Štiepánowé prw Ledeczký 70 kop 50 gr. 1 ¾ d., Alžbietie jejý dczerži Wítkowý 68 kop 35 gr.
1 3/8 d., Tomášowi na Wráhb 70 kop 5 gr. 1 3/8 d., Marženie Cžurdowý 68 kop 50 gr., 1 3/8
d., Jozeffowy 69 kop 20 gr. 1 3/8 d., Janowi 70 kop 5 gr. 1 3/8 d., Barborže za Urbana wdané
70 kop 5 gr. 1 3/8 d., odstupujíczý Lydmille wdowie po neb. Štiepánowi s jejími dietmi po
neb. Štiepánowi, totiž Wáczl., Allenau a Kateržinau, czo neb. wyplatil 79 kop 29 gr. 4 3/8 d.
Actum Revis. 1722.
Nato wydáno
 1722 wyplatil zápis a postaupení, nekladl 0.

Pamieť tuto se cžiní, acžkolyw nadepsaná Lydmilla Štiepánowá tento grunt do smrti držeti
aumyslu byla, wšak nemohaucze cželádcze náležitie dohlížeti a hospodáržstwí zaopatržiti, z té
pržícžiny s dobrým rozmysle, za žiwobití wejš psanýmu synu Wáczlawowi Štiepánowi grunt,
tak jak wejš rozepsáno jest, pauští a s jmenowaným náržadím odewzdáwá, tolyko sobie
wyminiuje z letošního 1722 klyzení ze wšeho obilý cžtwrtý mandel, aby pak dáleji až do
smrti swé žiwa býti mohla, zanecháwá pro sebe z každého budauczýho klyzení žitta 12 str.,
jecžmena 12 str., czož pržistupujíczý každej rok wydati, k tomu byt pokojný s komorau u
wrat, též spolecžnie strawu, jakož y z jednoho hruškowého planého uprostržed zahrady
stojíczýho stromu 1 str. hrušek a ze 6ti stromů šwestkowích owotcze sklyditi, aby to wše
k swýmu užitku obraczowati mohla, pržáti powinnen bude. Nato wejšej pržejímá na sebe
pržistupujíczý mimo 70 kop 5 gr. 1 3/8 d. nápadu, který odstupujíczý máterži a ostattním
bratrům a sestrám patržejí, dluhu Contr. 25 fl., též czo cželeď služby za tento koncžíczý rokh
k pohledáwání má, k cžemuž wšemu dobrowolnie pržistupuje.
Act. této pamieti 8. Sept. A.1722.
 1722 wypl. zápis, nekladl.
 1723 Wáczlaw Štiepán položil 6 kop, propušt. do JMCsýs. důchodu na místie
Pratendentůw 2 kopy 30 gr., k zádušý hlawn. na skaupené od Benýškowý 30 gr.,
Alžbietie za Wáczl. Wíta do Mstieticz wdané 30 gr., Tomášowi Ledeczkýmu 30 gr.,
Marženie za Cřurdu wdané 30 gr., Barborže za Urbana wdané 30 gr.
 1724 Wáczlaw Štiepán položil 5 kop 15 gr., propušt. do JMCsýs. důchodu na místie
Pratendentů 2 kopy, k zádušý hlawnow. na skaupené od Anny Benýškoěý 30 gr.,
Tomášowi Ledeczkýmu na Wrábh 1 kopu, Barborže za Urbana mlynárže popowskýho
wdané 30 gr. a maje tu wdowa po neb. Štiepánowi nápadu swého spolu s syrotkami 79
kop 29 gr. 4 ¾ d., kterýžýto tuto se jim rozpisuje, totiž wdowie Lydmille po témž
Štiepánowi 19 kop 52 gr. 2 ¾ d., Wáczlawowi držitely gruntu 19 kop 52 gr. 2 ¾ d.,
Alynnie dczeržy za Waňka do Hlawna Sud. wdané 19 kop 52 gr. 2 ¾ d., Kateržinie za
Jana Kosteleczkýho na pasntwý winaržském do Kostomlátek wdané 19 kop 52 gr. 2
1/8 d., nacžež k rownému podielení propušt. 1 kopa 15 gr.
 1725 Wáczlaw Štiepán položil 4 kopy, propušt. do J. Mil. Scýs. důchodu w nedostatku
Pratendentůw Pánkow. 2 kopy 15 gr., k zádušý hlawn. na skaupené od Anny
Benýškowí 30 gr., Alžbietie Ledeczký již za Wáczlawa Wítta do Mstieticz wdané 15
gr., Marženie Ledeczký za Cžurdu do Držewcžicz wdané 15 gr., Jozeffowi
Ledeczkému 15 gr., Barborže za Urbana wdané 15 gr., Janowi Ledeczkýmu 15 gr.
 1726 Wáczlaw Štiepán položil 1 kopu 45 gr., propuštieno do JMCsýs. důchodu na
místie Pratendentůw Pánkowských 1 kopa, Alžbietie za Wáczl. Wýtta do Mstieticz
wd. 15 gr., Wáczl. Štiepánowi synu držitely gruntu 30 gr., wícze odkázal držitel, že
jest máterži Lydmille nápad po prwniejším manžely Janowi Ledeczkím 70 kop 50 gr.
1 3/8 d. wynášejíczý summie 42 kop 51 gr 3 d. cž. zaplatil, czož ona stojícze na
kanczelláržy pržiznání ucžinila, z té tehdy pržícžiny držitely gruntu k dobrému se
quittujou 42 kop 51 gr. 3 d. cž., a tak ještie zůstáwá prawený Lydmille máterži w tý
poštie 27 kop 58 gr. 5 3/8 d.
 1727 Wáczlaw Štiepán položil 6 kop, propuštieno do JMCsýs. důchodu na místie
Pratendentůw Pánkowských 1 kopa 30 gr., k zádušý hlawnowskému na skaup. 1 kopa
30 gr., Alžbietie Wýtowý 30 gr. Tomášowy Ledeczlému 30 gr., Marženie Cžurdowý
30 gr., Jozeffowy Ledeczkýmu 30 gr., Janowy Ledeczkýmu 30 gr., Barborže
Urbanowý 30 gr.
 1728 Wáczlaw Štiepán položil 6 kop, propuštieno do JMCsýs. důchodu na místie
Pratendentůw Pánkowskích 1 kopa, k zádušý hlawnowskému na skaupené 1 kopa 30
gr., Alžbietie za Wáczlawa Wýta wdané 15 gr., Tomášowi Ledeczkímu 15 gr.













Marženie Cžurdowý 15 gr., Jozeffowi Ledeczkímu 15 gr., Janowi Ledeczkímu 15 gr.,
Lydmylle wdowie po neb. Štiepánowi 15 gr., Wáczl. Štiepánowi držitely gruntu 2
kopy.
1729 Wáczlaw Štiepán položil 6 kop 30 gr., propuštieno do JMCsýs. důchodu na
místie Pratendentůw Pánkowských 2 kopy, k zádušý hlawnowskému na skaupené od
Anny Benýškowý 2 kopy, Alžbietie Wítowý 30 gr., Tomášowy Ledeczkýmu 30 gr.,
Marženie Cžurdowý 30 gr., Jozeffowi Ledeczkýmu 30 gr. a Janowi Ledeczkýmu 30
gr.
1730 Wáczlaw Štiepán položil 6 kopy, propušrieno k zádušý hlawnowskýmu na
skaupené od Anny Benýškowý 2 kopy, do JMCsýs. důchodsu na rest neb. písarže
důchodního Climenta 1 kopa, Alžbietie Wítowý 30 gr., Tomášowi Ledeczkýmu 30 gr.,
Marženie Cžurdowý 30 gr., Jozeffowi Ledeczkýmu 30 gr., Janowi 30 gr., Barborže
Urbanowý 30 gr. Sin Wáczlaw Štiepán majícze tu nápadu 17 kop 3 gr. 4 ½ d. sobue
odepsati dal, id est 17 kop 3 gr. 4 ½ d.
1731 Wáczlaw Štiepán položil 5 kop, propušt. do JMCsýs. dlchodu na rest neb.
písarže důchodního Klymenta 1 kopu, k zádušý hlawnowskýmu na skapupené od
Anny Benýškowý 1 kopa, Alžbietie Wítowý 30 gr., Tomášowi Ledeczkýmu 30 gr.,
Marženie Cžurdowý 30 gr., Jozeffowy Ledeczkýmu 30 gr., Janowi Ledeczkýmu 30
gr., Barborže Urbanowý 30 gr.
1732 Wáczlaw Štiepán položil 5 kop, propuštieno do JMCsýs. důchodu na rest neb.
písarže důchodního Klimenta 1 kopa, k zádušý hlawnowskému na skaup. od Anny
Benýšky 1 kopa, Alžbietie za Wáczl. Wíta wdané 30 gr., Tomášowi Ledeczkýmu 30
gr., Magdalenie za Cžurdu wdanou 30 gr., Jozeffowi Ledeczkýmu 30 gr., Janowi
Ledeczkýmu 30 gr., Lidmille wdowie po Janowi Štiepánowi, které na mše swaté
obráczené 30 gr.
1733 Wáczlaw Štiepán položil 3 kopy 30 gr., propuštieno do JMCsýs. důchodu na rest
důchodního Klymenta 1 kopa, k záduší hlawnowskému na skaupené 30 gr. Alžbietie
za Wáczlawa Wítta wdaný 15 gr., Tomášowi Ledeczkýmu 15 gr., Janowi Ledeczkýmu
15 gr., Annie za Waňka do Hlawna Sudowýho wdaný 15 gr.
Létha 1734 bywše tuto nowý zápis ucžinien, pro wyplaczení takowého nekladl nicz,
toliko po Barborže dczerži po neb. Janowi Ledeczkým 67 kop 20 gr. 1 3/8 d.
nedobraných rozdíl cžiní dietem, po ní Dorotie za Wáczl. Drobníka wdaný,
Wáczlawowi, Jozef. a Alynie s Wáczlawem Urbanem splozené, s cžímž se dostane na
4ro po 16 kopách 50 gr. ¼ d. Nato propuštieno k stejnému podielení 1 kopa.

Zápis Wáczlaw Šaffaržíkowi
Tak jakož mezy diedicze neb. Jana Ledeczkýho a diediczi Wáczlawa Štiepna o tento statek
skrz mnoho leth spor a newůle trwala, tak také když se jeden z týchž ledeczkowských
diediczů jménem Jozef poslednie na wysocze slawnau král. komoru cžeskau Supplicando
poslušnie ucházel a pro swé pohledáwajiczý práwo diedicžské jedno a druhé obšístnie
pržednášel, wysocze slawná král. komora cžeská wše ___ pržirozené wysoko prozržetedlnosti
pro et Contra Milostiwie powážícze, jakž wejš psaná Milostiwá Resoluti wymieržuje w té
důležitosti wyržknauti a poraucžeti rácžila, aby oni diediczowé Ledecžtí jmenowitie Jozef syn
s swau žiádostí odmrštien a takowý statek Magdalenie prw Štiepánowé, nyní ale již
Šafaržíkowé a diediczům jejím Štiepánowským k diedicžnému držení patržil, a protož létha
1734 dne 1.9bris z naržízení Urozeného a Statecžného rytícrže Pana Antonína z Rozenwaldu
JMCsýs. panstwí Brandeys= a Pržerowského hejtmana skrze mnie Wáczlawa
Becžwáržowského, písarže syrotcžího, u pržítomnosti rychtárže swímisliczkého a wrábského,
prošaczowán statek syrotkůw Wáczlawa Štuepána w tiech mezech a práwech jak od pradáwna
stojí Wáczlawowi Šaffaržíkowy, který se k Magdalenie pozůstalé wdowie pržiženil, až do
zrostu Matieje syna Štiepánowského za Sumu trhowau 568 kop gr. cžesk. Na tu sumu zawdati
má, a to: Janowi, Kateržinie, Dorotie, Werunie a Matiejowi dietem neb. Wáczlawa Štiepána
po 6 kopách 38 gr. 5 ½ d., za wejprawu swadební 33 kop 13 gr. 5 d., s cžímž záwdawek
wynáší a ostatní gruntowní peníze po 10 kopách wypláczeti bude.
Kterýžto grunt se w tomto šaczunku nacházý, a to: swietnicze s 2ma okny, kamny zelenými,
miedienczem miedieným, chlebowau peczý, lawiczemi, stolem, 2 židlicžkama a mísníkem,
též kautní almarkau, rohatinau a sýň, stawení zdiené sešlé, prři tom komora rozboržená bez
podlahy, chlíw krawský na krytu dobré, w trámech schnilé za 44 kop, owcžínek, komůrka,
ržezárna, marštal, swinský chlíwek, stawení po jedný stranie od strany ___ zdieného, do
dworu ale na lepeniczy omazané, na podlahách a držíwí sešlé, na krytu dobré za 30 kop,
wedle spodem dwie komory zdiené wrchem pak špejchárek s prkenau podlahau, na
štichholcze omazaný sešlí, w krowu a krytu dobrý za 15 kop, sklep pod zemí klenutý dobrý za
20 kop, kůlna na 2ch slaupích zdiených skrowná za 5 kop, stodola o 2ch pržístudůlkách, wšak
sešlá na krowu a krytu prostržednie dobrá za 30 kop, wrata do dwora, též zeď, dwůr hradíczý
místem sešlá za 9 kop, studnicze s rumpálem a okowem zdiená, wrchem raubená we zdi
díilem sešlá za 10 kop, zahrada prostraná s štiepami a šwestkami wysázená za 40 kop, kus zdi
okolo tý zahraday již sešlé za 15 kop, wozy s pržíslušenstwím prostržednie dobrý dwa za 12
kop, pluhy nápodobnie s pržíslušenstwím dwa a brány též dwoje za 3 kopy, klidny starý 18
lethý dwie za 10 kop, hržebicze 4 lethá hniedá na kycžli sražená za 10 kop, cžtwrá 5 lethá
wraná za 15 kop, kůň 3 lethý wraný za 22 kop, swinie plemená 1 za kopu, prasat ½ letných 4
za 1 kopu, hus s hauserem 3, slepicz s kohautem 20, sekery kladní 2, rucžní 1, pila welká 1,
malá motyka, sený podáwky, widle hnojný a kopácž 3, stírka, putna, másnicze, díž, chomauty
4 s pobocžníma a držením, táhlo železný, sedlo, nebozezy 4, poržíž 1, kosa trawní, ržezaczý
stolicze s kosýržem a jiné wšeliké drobné hospodáržské potržeby za 6 kop, obilí na zymu
zaseté a k jarýmu setí pržichistané za 30 kop, rolí orných s laukau pod 1 wůz sena pod
bažantniczý 16 kop záhonů po 15 kopách za 240 kop.
Jenž se stalo na JMCsýs. zámku brandejském Anno et Die ut Supra.
Kterážto šaczunkem obsazená suma patržiti bude, a to:
Nowého záwdawku za wejprawu:

Janowi synu
Kateržinie
Syrotkům po neb. Wáczl.
Dorotie
Štiepánowi
Werunie
Matiejowi
Starým nápadníkům w pocžtie 1733 rozepsaným

6 kop 28 gr. 6 d.
6 kop 28 gr. 6 d.
6 kop 28 gr. 6 d.
6 kop 28 gr. 5 d.
6 kop 28 gr. 3 d.
534 kop 46 gr. 2 d.
facit 568 kop

Notandum a poniewadž syrotczy Štiepánowský sejdaucze jich otecz létha 1732 z prostržedků
žiwích, a tak ržkaucz když do stodoli naklidil, z obilí naklizeného nicz newzali, alebrž wše
prži gruntu zůstalo, a to: od mýho auržadnýho pržedka opomenuto bylo, procžež kdykoliw
diedicz Matiej Štiepán grunt tento ujímat bude, dle uwážení swýmu bratru a sestrám aspoň 4tí
mandl dáti powinnen bude. Neménie Wáczlaw Šaffaržík prži zrostu týchž syrotkůw
z pržijatého a nešaczowaného dobytka howiezýho každému po 1 kráwie wydá. A ostatnie také
pro budacuzý wiecžnau pamieť se upisuje, žie neb. Wáczlaw Štiepán za jeho duši a czelej rod
jeho, též potomky, zdet w Brandejse prži kostele Stého Petra a Pawla na ten a takowý spůsob
každorocžnie S. mše swaté slaužení býti 50 fl. fundírowal.
 1735 pro potlucžení nekladl 0.
 1736 nápodobnie z nadepsaný pržícžiny neklad 0.
 1737 Wáczlaw Šaffaržík položil 15 kop 15 gr. 1/8 d., z nich propuštieno do JMCsýs.
důchodu 2 kopy, k zádušý klawnowskému 1 kopa. Rozpis po Janowi Ledeczkým:
Lydmille wdowie, czo tak tu w prwní poštie 27 kop 58 gr. a w druhý poštie po Janowi
Štiepánowi 18 kop 48 gr. 4 ½ d. k dobírání mniela, kteréžto se pržipisují na Alžbietu,
Tomáše, Marženu, Jozeffa, Jana a Barboru dieti z Jana Ledeczkýho, též na Wáczl.,
Alinu a Kateržinu dieti z Jana Štiepána splozený, a tak na 9tero po 5 kopách 11 gr. 5 ¼
d., a z toho jim k stejnému podielení propuštieno 38 gr. 4 d. Po Janowi Ledeczkým
Alžbietie dczerži 2 kopy 1 3/8 gr., Tomášowi synu 2 kopy 1 3/8 d., Marženie dczerži
ta Cžurdu do Drežwcžicz wdané 2 kopy 1 3/8 d., Jozeffowi synu 2 kopy 1 3/8 d.,
Janowi Ledeczkýmu 2 kopy 1 3/8 d., jakož z dílu Barbory dczery Dorotie dczerži za
Wáczlawa Drobníka wdané 1 kopa 35 gr. 3 ¼ d.
 1739 Wáczlaw Šaffaržík položil 7 kop, z nich propuštieno do JM. Csís. důchodu na
rest pýsarže důchodního Climenta 1 kopa, po Janowi Ledeczkým Alžbietie 1 kopa,
Tomášowi 1 kopa, Marženie 1 kopa, Jozeffowi 1 kopa a Janowi 1 kopa ditem, z dílu
dczery Barbory dczerži Dorotie za Drobníka wdané 1 kopa.
 1740-43 týž položil 19 kop 39 gr., ¼ d., z nich propušt. do Jmti král. důchodu 2 kopy,
wícze do týchž král. důchodů na rest písarže Climenta 2 kopy, po Janowi Ledeczkým
Alžbietie dczerži 2 kopy 30 gr. 4 d., Tomášowi 2 kopy 30 gr. 4 d., Marženie 2 kopy 30
gr. 4 d., Jozeffowi 2 kopy 30 gr. 4 d., Janowi 2 kopy 30 gr. 4 d.,Rozpis po Barborže
dczerži z nedobraných 5 kop 7 gr. 4 d. na 4 již prw w pocžtie jmenowaná a
s Wáczlawem Urbanem splozené dieti po 1 kopě 16 gr. 6 ¼ d., k jich tu majíczým
dílům pržipisuje a k stejnému podielení propušt. 5 gr., Dorotie pak jedné z nich 2
kopy, po Janowi Štiepánowi Alinie dczerži 1 kopa 1 gr. 1 ¼ d.
 1744,45 pro wojnu Brandeburskau a welký liffrunky kladl 0.
 1746 roku pro wystálau wojnu a neúrodu kladl 0.
 1747 Wáczlaw Šaffaržík položil 22 kop 17 gr. 5 d., propuštieno po neb. Wáczlawowi
Šteipánowi za wejprawu swadební Janowi synu 6 kop 38 gr. 6 d., Kateržinie též 6 kop
38 gr. 6 d., oba dojaly, do král. důchodu na rest neb. důchodního Klementa 2 kopy,
k zádušý hlawnowskému na skaupené od Anny Benýšky 2 kopy, po Janowi
Ledeczkým Alžbietie dczerži za Wáczl. Wítowého wdané 2 kopy, Marženie za Cžurdu

wdané 1 kopa, Jozefpwi 1 kopa, Janowi 1 kopa, Barborže za Urbana a po ní Jozefowi
synu 1 kopa, Alynie 1 kopa.
 1748 Wentzel Šaffaržík položil, propušt. po Janowi Ledeczkým Alžbietie za
Wítowého do Mstieticz wdané patrží tu nápadcu 62 kop 12 gr., které se po ní zemrželé
pržypisujau manžely Wáczlawowi Wítu a dietem Kateržinie, Wáczlawowi, Dorotie,
Františkowi a Janowi na 6ro po 10 kopách 22 gr., na to propušt. do spolku 21 gr. a
Wáczlawowi manžely 1 kopa, též Františkowi synu 1 kopa, Janowi 1 kopa, Barborže a
po ní Dorotie za Drobníka 1 kopa, Wáczlawowi 2 kopy, Alynie 1 kopa.
 1749 Wáczlaw Šaffaržík položil, z toho propuštieno k zádušý hlawnowskýmu na
skaupené od Anny Beníšky 10 kop, po Janowi Ledeczkým Alžbietie dczerži a po ní
Wáczlawu Wítowému manžely 3 kopy, Tomášowi Ledeczkýmu patrží tu nápadu 129
kop 54 gr., který s manželkau zemržel, pržypisuje se tu dietem Wáczl. Ledeczkýmu,
Alžbietie za Jandzu wdané, Annie do Lýbeznicz propuštieno za Wáczlawa Swobodu
wdané, Kateržinieza Tomáše Haužwicžku do Zelencže wdané, Alynie za Wáczl.
Holuba wdané a Tomášowi na 6ro po 1 kopách 39 gr., na to do spolku propuštieno 42
gr., Ittem Wáczl. 2 kopya Allynie 2 kopy, Marženie za Cžurdu do Držewcýicz wdané
2 kopy, Janowi 2 kopy, Barborže dczerži za Wojtiecha Urbana wdané a po ní Dorotie
za Wáczl. Drobníka wdané 2 kopy, Jozefowi 2 kopy, Annie 2 kopy, po Janowi
Štiepánowi z materžského dílu Alynie dczerži za Jakuba Wanka do Hlawna Sudowého
wdaný patržý tu nápadu …

