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Hořín 

Zápis Wáczslowi Nebeskýmu 
 
Jsaucze Jan Bubenícžek již pržes trži létha zdravého smyslu zbawený tak, že cžastiejícz y do 
ržetiezů a paut sewržen býti musel a dosawad k dospielému rozumu pržijíti nemůže, k tomu 
pojmaucz bůh wšemohauczý manželku jeho z tohoto bídného swieta, kteráž wšechno 
hospodáržstwí zastáwala a wedla, on pak Jan Bubenícžek prácze žádné neweda ani 
hospodáržstwí z wejš doloženého nedostatku zastati nemůže, jest tento grunt /:na niemž se jedna 
zádušní kráwa k zádušý wrbenskýmu nacházý:/ s uznáním wšech wrchních rychtáržůw též 
rychtárže horžínského, konšelůw a czelé obcze s dowolením důchodu tento grunt do gruntu 
shorželý a aby zase k swému wyzdwižení pržijíti mohl, za sumu 310 kop míš., a to po 6 kopách 
míš. rocžními wejrunky platczena býti má, šaczowán. Prži kterémž se swršků wynacházý: 
ozymého násewku po 3 str. pšenicze a po 20 str. žyta, 1 klysna, 1 wůz, 1 pluch s pržíslušenstwím 
a 1 brány. Pržitom wynacházý se dluhůw peniežytých do důchodu wrchnosti 16 fl. a z obilných s 
létem 1692 totiž 2 str. pšenicze a 4 str. žyta, item czo se k osetí rolý roku 1693 po shoržení z 
důchodu založylo 4 str. pšenicze a 10 str. žyta. Strany tiech jest tak na tom zawržíno, aby z Jana 
Bubenícžka prostržedkůw aneb podílu tiech 16 fl. peniez, 2 str. pšenicze a 4 str. žyta a czo s 
léthem 1692 on se zdlužil, zase do důchodu zaplatczeno bylo. Czo ale w léthu 1693 obilý k setí 4 
str. pšenicze a 10 str. žyta zapůjcženo bylo, to má držytel gruntu zaprawiti, poniewadž z toho 
semena wlastnie užytek klyditi bude. 
Pro Jana Bubenícžka pak, nemoha žádné prácze wésti, aby swé obžywení míti mohl, jest tento 
wejminek ucžynien: Aby mu byl powinen držytel téhož gruntu letošní rok nad býlejmi bržehy se 
jmenujícz pod 2 str. žyta sklyditi dáti, potom pak každorocžnie kus role za czestau kramowskau 
w jedniech honech k osýwání zanechati powinen byl, totiž na ozyma 1 str. 2 wr. žyta a na jarže 1 
str. 2 wr. jecžmena. 
Na takowý šaczuniek a wejminky nastaupil jest Wáczlaw Nebeský, a to wše jak se nadepisuje 
zdržeti y grunt náležytie stawieti a wyzdwihnauti jest pržislýbil. Jemuž s manželkau a dítkami a 
budauczými dle toho tento zápis ucžynien. 

Na Canczelárži zámku mielniczkého dne 24. february létha 1694. 
 

� Za rok 1694, dne 9.7bris 1694 Wáczlaw Nebeský pro pohorželost nepoložyl nicz. 
� Za rok 1695, dne 23. January 1696 Wáczlaw Nebeský položyl do důchodu mil. wrchnosti 

6 kop. 
� Za rok 1696, dne 7.Xbris Wáczlaw Nebeský položyl do důchodu mil. wrchnosti 6 kop. 
� Za rok 1697, dne 21.January 1698 Wáczlaw Nebeský položil do důchodu mil. wrchnosti 6 

kop míš. 
� Za rok 1698, dne 29.Novembris Wáczlaw Nebeský položil do důchodu mil. wrchnosti 6 

kop míš. 
� Za rok 1699, dne 29. Octobris Wáczlaw Nebeský položil do důchodu mil. wrchnosti 6 

kop míš. 
� Za rok 1700, dne 22. 9bris Wáczlaw Nebeský položil do důchodu mil. wrchnosti 6 kop 

míš. 
� Za rok 1701, dne 18. Octobris Wáczlaw Nebeský položil do důchodu mil. wrchnosti 6 

kop míš. 
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Grundt Wáczlawa Nebeského 
 
Létha Pánie 1702, dne 10ho 9bris, prži držaných saudech gruntovních a shromáždiení czelé 
rychty zalabské, též wyšetržení kniech starých purgkrechtních, wynašlo se, žie jest Wáczlaw 
Nebeský kaupil grunt tento léta 1694, dne 24ho february po Janowi Bubenícžkowi, který smyslu 
zdrawého zbawený niekolyk leth pozůstáwal, dle šaczunku rychetního se wšým se 
wynacházejíczým pržíslušenstwím, práwem a sprawedlností, též poplatky a powinnostmi za 
summu 310 kop míš., po 6 kopách rocžnie spláczeti. Nacházajícze se pak na témž gruntu jedna 
kráwa k zádušý wrbenskýmu patržýtczý, za tu se 10 kop míš. srazylo, zůstalo k placzení 300 kop 
míš., na kterauž sumu až do léta 1701 Wáczlaw Nebeský wyplatil 42 kop, zůstáwá dopláczeti 258 
kop míš., ty náležejí: 
mil. wrchnosti 47 kop 21 gr. 
Janowi Morawczowi 157 kop 4 gr. 5 d. 
Janowi Bubenícžkowi 53 kop 34 gr. 2 d. 

facit 258 kop 
 

� Prži držaném saudu léta 1702 wypsáno mil. wrchnosti 6 kop. míš. 
� Za rok 1703, dne 19. Octobris prži držaném saudu Wáczlaw Nebeský položil do důchodu 

mil. wrchnosti 6 kop míš. 
� Za rok 1704 prži držaném saudu wypsáno do důchodu mil. wrchnosti 10 kop míš. 
� Za rok 1705 prži držaném saudu wypsáno do důchodu mil. wrchnosti 10 kop míš. 
� Za rok 1706 prži držaném saudu wypsáno do důchodu mil. wrchnosti 8 kop míš. 
� Za rok 1707 prži držaném saudu wypsáno do důchodu mil. wrchnosti 7 kop 21 gr. 
� Za rok 1708 prži držaném saudu wypsáno Janowi Bubenícžkowi 4 kopy, item Janowi 

Morawczowy 2 kopy ... 6 kop. 
� Za rok 1709, poniewadž hospodárž Wáczlaw Nebeskej z tohoto swieta se odebral, 

newypsáno nicz. 
� Po smrti Wáczlawa Nebeskýho zaplatila Alžbieta wdowa a manželka jeho, která se tuto 

wypisuje (?), totiž Janowi Bubenícžkowi 4 kopy, Janowi Morawczowi 2 kopy ... 6 kop. 
� Za rok 1710 prži držaném saudu wypsáno Janowi Morawczowi 4 kopy, Bubenícžkowi 2 

kopy ... 6 kop. 
� Za rok 1711 prži držaném saudu wypsáno Janowi Morawczowi 4 koppy, Janowi 

Bubenícžkowi 2 kopy ... 6 kop. 
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Zápisz Wáczlawowi Nebeskýmu 
 
Létha Pánie 1712, dne 17. Decembris, prži držaném saudu předstaupila pržed knihy 
purgkrechtní pozůstalá wdowa po neboštíkowi Wáczlawowi Nebeským, která jsaucze spolu s 
jinšýma skrze neštiastný oheň pohorželá, též w swím starím sešlém wieku nemohaucz též 
žiwnosti za dosti ucžiniti, takowau synu swému nejstaršýmu Wáczlawowi Nebeskýmu 
postupujícz, jemu pržýpsati se dožádala. 
Prži kteréž žiwnosti se wynacházý wozy 2, pluhy 2, brány 2je, miedienecz 1 a sycze jinšý 
hospodáržské pržíslušenstwí, czo s hržebem pržibito a hlýnau omazáno jest; pšenicze na zymu 
wyseté se wynacházý 5 str., žitta 15 str., w slámie žitta 1 kopa, pšenicze 10 mand., jecžmena 1 
kopa, owsa 10 mand.; konie tažný 2, jedno ržíbie rocžní, který hospodárž na swau píczy 
wychowáwati a wedle poražení Alžbiety matky, komu by ona jej odewzdati chtiela wydati 
powinen bude, woly tažný 2, biehaun 2-letej 1, kráwy dojný 3 a pro máterž mimo tiech zůstanau 
ještie 2, které hospodárž na swau píczy wychowati a užitek od nich matcze pržáti má, jalowýho 5 
kusů, swinie plemená 1, drobného swinskýho 5 kusů, owecz bahnicz 20 kusů, a mimo tiech pro 
máterž ještie ostane 7 kusů. 
Máterž Alžbieta bude mít za wejminek byt wolný a komoru jednu na pawlacžy a na místie wšeho 
wejminku 1 kausek pole nad bílýma bržehy pod dwoje hony, které on swým semenem osýwati a 
hospodárž zadielati powinen bude, a poniewadž ještie 4 synowé nezletilý se wynacházý, bude 
držitel gruntu o nie se starati, je šatiti a k dobrému wésti zawázán, kdyby se niekterý z nich 
oženiti mniel, buď jemu wejprawu ucžiniti ze statku, anebo 20 kop w hotowosti složiti, 1 kráwu a 
1 jalowého wydati a pržitom od datum tohoto Contractu Contribucze a roboty poržádné 
wyprawowati, w kterýchžto Clausulách cžiní se nadopácženému Wáczlawowi Nebeskýmu tento 
poržádný zápis w sumie trhowé we 310 kopách. 
 
Kteréžto náleží: 
za 1 kráwu zádušý wrbenskýmu 10 kop 
Janowi Morawczowi 145 kop 4 gr. 5 d. 
Janowi Bubenícžkowi 41 kop 34 gr. 2 d. 
po neb. Wáczlawowi Nebeským pozůstalé manželcze a 5 synům 113 kop 21 gr. 

facit 310 kop 
 

� Prži držaném saudu wypsáno za 1 kráwu zádušní 10 kop. 
� Item se odpisuje držitely gruntu patržíczý otczowský podíl 18 kop 53 gr. 
� Wícze dokázal držitel gruntu, že jest z Pratensi Jana Bubenícžka, který dlauhý cžias 

fantazírowal na jeho wychowání a Curírowání mistru práwnímu mielniczkému 7 kop 
zaprawil, které se tuto odpisují 2 kopy. 

� Létha Pánie 1714 prži držaném saudu wypsáno Janowi Morawczowi 3 kopy, Janowi 
Bubenícžkowi 3 kopy ... 6 kop. 

� Létha 1715 prži držaném saudu wypsáno Janowi Morawczowi 3 kopy, Janowi 
Bubenícžkowi 3 kopy ... 6 kop. 

� Za rok 1716 prži držaném saudu wypsáno tiemž pržedepsaným, totiž Janowi Morawczowi 
3 kopy, Janowi Bubenícžkowi 3 kopy ... 6 kop. 

Poniewadž Pán Bůch wšemohacuzý Jana Morawcze z tohoto swieta k sobie do wiecžnosti 
powolati rácžyl, procžež tehdy se tu nacházejíczý Pratensy mezy manželku a dieti jeho 
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následujíczým spůsobem k repartírowání pržicházý, totiž: 
matcze po srážcze 9 kop, který w nadepsaných letech pržyjala, ještie patrží 26 kop 45 gr. ¾ d. 
Kateržinie dczerži 35 kop 45 gr. ¾ d. 
Annie 35 kop 45 gr. ¾ d. 
Mattiejowi 35 kop 45 gr. ¾ d. 
a od Repartírowání 2 kopy 4 gr. 2 d. 

 136 kop 4 gr. 5 d. 
� Létha Pánie 1717 prži držaném saudu wypsáno, totiž matcze 3 kopy, Janowi 

Bubenícžkowi 3 kopy, Ittem od Reparticze 2 kopy 4 gr. 2 d. ... 8 kop 4 gr. 2 d. 
� Létha Pánie 1718 pržipsáno matcze po Morawczowi 3 kopy a Janowi Bubenícžkowi 3 

kopy ... 6 kop. 
� Létha Pánie 1719 prži držaným saudu wypsáno Janowi Bubenícžkowi 3 kopy, a matcze 

po Morawczowi 3 kopy ... 6 kop. 
� Roku Pánie 1720 prži držaným saudu wypsáno matcze po Morawczowi 3 kopy a Janowi 

Bubenícžkowy 3 kopy ... 6 kop. 
Poniewadž Lydmilla po Janowi Morawczowi skrze štiastnau smrt z tohoto swieta wykrocžila, 
procžeš tuto po ní pozůstalá Pratense mezy pozůstalý jak z prwního tak z druhého manžele 
pocházejíczý dieti y s posledním manželem k rozpisowání pržicházý, totiž: 
Kateržinie 2 kopy 54 gr. 4 ½ d. 
Annie 2 kopy 54 gr. 4 ½ d. 
Matiejowi 2 kopy 54 gr. 4 ½ d. 
Matiejowi Horcžiczowi druhému manžely 2 kopy 54 gr. 4 ½ d. 
dítieti Marženie 2 kopy 54 gr. 4 ½ d. 
a od Repartiti 12 gr. ¾ d. 

cžiní 14 kop 45 gr. ¾ d. 
� Léta Pánie 1721 wypsáno Kateržinie po Janowi Morawczowi 3 kopy, Janowi 

Bubenícžkowi synu 3 kopy a od Repartiti 12 gr. ¾ d. ... 6 kop 12 gr. ¾ d. 
� Létha Pánie 1722 wypsáno Annie po Morawczowi 2 kopy 5 gr. 4 1/5 d., Matiejowi po 

Morawczowi 2 kopy 54 gr. 4 1/5 d. ... 5 kop 49 gr. 4 2/5 d. 
� Roku 1723 wypsáno Janowi Lybeniczkýmu (!) 3 kopy, Marženie po Matiejowi 

Horcžyczowi z druhého manželstwí 2 kopy 54 gr. 4 1/5 d. ... 5 kop 54 gr. 4 1/5 d. 
� Léta 1724 po Lydmille Kateržinie 2 kopy 54 gr. 4 1/5 d., Matiejowi Horcžyczowy 

druhému manžely 2 kopy 54 gr. 4 1/5 d. ... 5 kop 49 gr. 4 2/5 d. 
� Roku 1726 položyl po Janowi Bubenícžkowi synu, s cžímž dobral, 1 kopu 34 gr. 2 d., 

Item Matiejowi po Janowi Morawczowi 2 kopy, Annie 2 kopy ... 5 kop 34 gr. 2 d. 
� Za 1727 roku wypsáno Katheržynie po Janowi Morawczowi 6 kop. 
� Létta 1728 položyl 6 kop, propuštieno Annie po neb. Janowi Morawczowi, má tu ještie 27 

kop 45 gr. 3/4 d. 
� Roku 1729 položyl 6 kop, propuštieno Matiejowi Morawczowi, má tu 29 kop 45 gr. 3/4 d. 
� Létha 1730 položyl 23 kop 34 gr. 5 d., propuštieno po neb. Janowi Morawczowi 

Kateržynie 6 kop, má tu 20 kop 45 gr. 3/4 d. 
Rozdíl: Po neb. Wáczlawowi Nebeským a manželcze jeho tu tiech dosawad tu se nacházajíczých 
133 kop 21 gr. se na po nich pozůstalé dieti tuto Repartíruje, totiž: 
Kateržinie Knotkowé 15 kop 57 gr. 5 d. 
Wáczlawowi Nebeskýmu, držytely gruntu 15 kop 57 gr. 5 d. 
Dorotie Zemanowý 15 kop 57 gr. 5 d. 
Danielowi Nebeskýmu 15 kop 57 gr. 5 d. 
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Jiržýkowi Nebeskýmu do Lybiše 15 kop 57 gr. 5 d. 
Janowi Nebeskýmu do Semelkowicz 15 kop 57 gr. 5 d. 
Matiejowi Nebeskýmu 15 kop 57 gr. 5 d. 
Item od Reparticze 1 kopa 37 gr. 

facit 113 kop 21 gr. 
� Item se wipisuje držiteli gruntu jeho podíl Wáczlawa Nebeskýho 15 kop 57 gr. 5 d. 
� Item od rozdílu se wipisuje 1 kopa 37 gr., jest tu 0. 
� Létta 1731 položyl 6 kop, propuštieno Annie po neb. Janowi Morawczowy, má tu 21 kop 

45 gr. ¾ d. 
� Létta Pánie 1732 položil Kateržinie po neb. Janowi Morawczowi 6 kop, nmá tu 14 kop 45 

gr. ¾ d. 
� Léta 1733 položil Annie po Janowi Morawczowi 6 kop, má tu 15 kop 45 gr. ¾ d. 
� Léta 1734 položyl 8 kop 18 gr. 2 ¼ d. 

Rozdíl: Poniewadž jak Kateržina dczera, tak také Anna ještie swobodná po neb. Janowi 
Morawczowi z tohoto swieta na wiecžnost se odebraly. S té pržícžiny jejich a to Kateržiny 14 
kop 45 gr. 3/4 d., též Anny 7 kop 52 gr. 3 7/8 d. dohromady 22 kop 37 gr. 4 5/8 d. Pratensi na 
níže postawený syrotky po Kateržinie se rozwrhuje a pržipadá, totiž na: 
Marženu 7 kop 26 gr. 
Matieje 7 kop 26 gr. 
Wáczslawa 7 kop 26 gr. 
od Reparticzy 19 gr. 4 5/8 d. 

cžiní 22 kop 37 gr. 4 5/8 d. 
� Wipisuje se do rozdílu 19 gr. 4 5/8 d., má tu 0. 

Rozdíl: Poniewadž Pán Bůh také Matieje po neb. Janowi Morawczowi do wiecžnosti 
prostržedtkem štiastné smrti powolati jest rácžil. S té pržícžiny jeho wlastní tu pozůstalá Pratensi 
29 kop 45 gr. ¾ d. a také po sestrže Annie zdiediené 7 kop 52 gr. 3 7/8 d., jenž spolu cžiní 37 kop 
37 gr. 4 5/8 d. na jeho dieti se rozwrhuje takto: 
na wdowu Kateržinu 7 kop 25 gr. 
Lydmillu 7 kop 25 gr. 
Kateržinu 7 kop 25 gr. 
Marženu 7 kop 25 gr. 
Dorotu 7 kop 25 gr. 
od rozdílu 32 gr. 4 5/8 d. 

cžiní 37 kop 37 gr. 4 5/8 d. 
� Wícze od té Reparticzy se wipisuje 32 gr. 4 5/8 d., má tu 0. 
� Po Kateržinie Morawczowej Marženie dczerži 7 kop 26 gr., má tu 0. 
� Léta 1735 položyl wdowie Kateržinie po neb. Matiejowi Morawczowi 7 kop 25 gr., má tu 

0. 
� Léta 1736 položil Kateržinie dczerži po Matiejowi Morawczowi 7 kop 25 gr., má tu 0. 
� Léta 1737 položil po Matiejowi Morawczowy Lydmille do syrotcží truhly 7 kop 35 gr., 

má tu 0. 
� Léta 1738 položil po Matiejowi Morawczowi Marženie do syrotcží truhly 7 kop 25 gr., 

má tu 0. 
� Létta 1739 položil po Matiejowi Morawczowi Dorotie do syrotcží truhly 7 kop 25 gr., má 

tu 0. 
� Léta 1740 položil po Kateržinie setrže Morawczowej Matiejowi do syrotcží truhly 7 kop 

26 gr., má tu 0. 
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� Léta 1741 položil po Kateržinie Morawczowej Wáczlawowy 7 kop 26 gr., má tu 0. 
� Léta 1742 položil Dorotie Zemanowej 5 kop 57 gr. 5 d., má tu 10 kop. 
� Léta 17443 položil 8 kop 5 gr. 5 d. 

Rozdíl: Poniewadž Kateržina Knotkowá zemržela, tehdy její podíl patržiti bude, totiž: 
Wáczlawowy 7 kop 52 gr. 
Mataušowy 7 kop 52 gr. 
od rozdílu 13 gr. 5 d. 

cžiní 15 kop 57 gr. 5 d. 
� Léta 1743 položil Wáczlawowy po Kateržinie Knotkowý 7 kop 52 gr., má tu 0, od 

rozwrhu 13 gr. 5 d., má tu 0. 
� Léta 1744 položil po neb. Kateržinie Knotkowý Mataušowy 7 kop 52 gr., má tu 0. 
� Léta 1745 položil po neb. Wáczlawowi Nebeskím Danielowy 7 kop 57 gr. 5 d., má tu. 
� Léta 1746 položil Dorotie Zemanowé 5 kop, má tu 5 kop. 
� Léta 1747 položil Danielowy bratru 8 kop, má tu 0. 
� Léta 1748 položil Dorotie Zemanowej 5 kop, má tu 0. 
� Anno 1749 položil Janowy Nebeskýmu do Semelkowicz 6 kop, má tu 9 kop 57 gr. 5 d. 
� Létha 1750 položil Matiejowi Nebeskýmu  kop, má tu 9 kop 57 gr. 5 d. 

Léta 1751 Rozwrch po neb. Jiržým Nebeským w Libišy: pozůstalá pratense se rozpisuje a 
patržiti bude, totiž: 
wdowie Kateržynie 3 kopy 55 gr. 3 ½ d. 
dietem Wáczlawowy 3 kopy 55 gr. 3 ½ d. 
Kateržynie 3 kopy 55 gr. 3 ½ d. 
Elisabeth 3 kopy 55 gr. 3 ½ d. 
od rozwrhu 15 gr. 5 d. 

facit 15 kop 57 gr. 5 d. 
� Od rozwrhu se wypisuje 15 gr. 5 d., wdowie Kateržynie po Jiržým Nebeským 3 kopy 55 

gr. 3 ½ d., má tu 0, Wáczlawowy po Jiržým Nebeským 3 kopy 55 gr. 3 ½ d., má tu 0. 
� Léta 1752 položil po neb. Jiržým Nebeským Kateržynie 3 kop 55 gr. 3 ½ d., má tu 0, Item 

Alžbietie 3 kopy 55 gr. 3 ½ d., má tu 0. 
� Léta 1753 položil Matiejowi Nebeskýmu 6 kop, má tu 3 kopy 57 gr. 5 d. 
� Léta 1754 položil Janowi Nebeskýmu do Semelkowicz 6 kop, má tu 3 kopy 57 gr. 5 d. 
� Léta 1755 položil Janowy Nebeskýmu do Semelkowicz 3 kopy 57 gr. 5 d., má tu 0, 

Matiejowi Nebeskýmu 3 kopy 57 gr. 5 d., má tu 0. 
Solutum. 
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Zápis Wáczlawowy Nebeskýmu 
 
Poniewadž Pán Bůh wšemohacuzý jak Wáczlawa Nebeskýho tak y manželku jeho Werunu do 
wiecžnosti powolati jest rácžil, zanechaná zczela a zauplna wyplaczená žiwnost tato na 
pozůstalýho syna Wáczlawa jakožto prawého diedicze se wšým práwem a sprawedlností, 
práwem aumrtním, diedicžnie jest pržypadla. Wynacházý se pak pržy takowé: na zymu wyseto 4 
str. pšenicze, 23 str. žitta, na jarže 24 str. jecžmena a 2 str. hrachu, Item na zrnie 6 str. pšenicze, 
14 str. žitta, 8 str. jecžmena a 2 str. hrachu; od dobytka 3 tažný konie s potržebným dobrým 
nádobým, 2 tažný woly, 1 rocžní tele, 5 kusů owecz, 2 prasný swinie, 3 prasata a 17 slepicz; od 
hospodáržského a domowního nábytku 2 kowaný wozy se wšý potržebau, 2 plauhy, 2 brány, 3 
ržetiezy, 3 sekery, 2 sený podáwky, 3 hnojný widle, 1 kopácž, 6 motyk, 4 ržyticze, 2 stoly w 
swietniczy, 4 stolycze, 1 polycze na hrncze, 1 almara, 1 díž pro chléb, 1 máslnicze, 4 škopky, 4 
konwe, 3 dlauhý hržebržýky a 1 praczý neczky. 
Y jsaucze tento grunt od wrchní rychty zalabské, též rychty horžýnské, želcžýnské a wrbenské w 
pržedešlej hlawní Summie trhowý 310 kop míš. pržedopácženýmu Wáczlawowy Nebeskýmu se 
wšým práwem a powinnostmy práwnie odewzdaný. Z té tehdy také pržýcžyny cžiní se jemu a 
budauczým na takowý grunt we wšem práwie a sprawedlnosti tento poržádný zápis, kterej y s 
knihama tiemato purgkrechtníma náležytie stwrzen a upewnien jest. 

Actum na Kanczelláržy panstwý zámku mielniczkého dne 21ho April 1759. 
 
Nadjmenowaná hlawní trhowá suma oných 310 kop míš. s rocžním kladením po 6 kopách 
patržyti bude, totiž: 
za 1 železnau kráwu k zádušý wrbenskímu patržýczý 10 kop 
dietem po neb. Wáczlawowy Nebeským: 42 kop 51 gr. 3 d. 

• synu Wáczl. jakožto nastupujíczýmu hospodáržowy 42 kop 51 gr. 3 d. 
• dczeržy Annie za Matieje Butu w Horžýnie wdané 42 kop 51 gr. 3 d. 
• Alžbietie za Jana Šulcze w Wysokým wdané 42 kop 51 gr. 3 d. 
• Lydmile za Jiržího Dörfla w Nebužely wdané 42 kop 51 gr. 3 d. 
• Marženie za Antonína Jansu w Stržedniczých 42 kop 51 gr. 3 d. 
• Kateržinie za Matieje Saukupa w Chabržích wdané 42 kop 51 gr. 3 d. 
• Werunie za Matieje Heržmana w Nebužely 42 kop 51 gr. 3 d. 

facit 310 kop 
 

Nato se wypisuje: 
� Léta 1759 položil za 1 železnau kráwu 10 kop, nastupujíczýho hospodárže nápad 42 kop 

51 gr. 3 d., má tu 0. 
� Léta 1760 položil Alžbietie za Jana Šulcze wdané 6 kop, má tu 36 kop 51 gr. 3 d. 
� Léta 1761 položil Alžbietie za Jana Šulcze wdané 10 ko, má tu 26 kop 51 gr. 3 d. 
� 1762 Alžbietie za Jana Šulcze wdané 26 kop 51 gr. 3 d., má tu 0. 
� 1763 Lydmille za Jiržího Dörfla w Nebužely wdané 42 kop 51 gr. 3 d., má tu 0. 
� 1764 dczerži Annie za Matieje Buttu w Horžínie wdanej 10 kop 51 gr. 3 d., má tu 32 kop. 
� 1766 Marženie za Antonína Jansu w Stržedniczích wdanej 10 kop, má tu 22 kop 51 gr. 3 

d. 
� 1767 Werunie za Matieje Heržmana w Nebuželi wdanej 42 kop 51 gr. 3 d., má tu 0. 
� 1768 Annie za Matieje Butu wdanej 10 kop, má tu 22 kop. 
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� 1769 Marženie za Antonína Jansy w Stržedniczých wdané 10 kop 51 gr. 3 d., má tu 12 
kop. 

� 1770 Marženie za Antonína Jansy w Stržedniczých wdanej 12 kop, má tu 0. 
1773 po Wáczlaw. Nebeským dczerži Annie za Matieje Buty w Horžínie wdané a po ný její 
manželowi a dietem se rozwrhuje a patržiti bude: 
Danielowy Nebeskýmu 5 kop 27 gr. 4 ½ d. 
dietem Janowy Buttowy: 5 kop 27 gr. 4 ½ d. 

• Kateržinie 5 kop 27 gr. 4 ½ d. 
• Jozefowy 5 kop 27 gr. 4 ½ d. 

od rozwrhu 9 gr. 3 d. 
facit 22 kop 

� Nato se wypisuje od rozwrhu 9 gr. 3 d. 
� Jozefowy nastupujíczýmu hospodárži 5 kop 27 gr. 4 1/2 d. 
� Janowy tedy podobnie 5 kop 27 gr. 4 1/2 d. 

 
... (dále neofoceno) 


