Grunt Nevcehle čp.11
Poznámka: dříve grunt Martina Vondrového (č.8)
Léta 1636 – Prodanej od Petra Jakubovy Valenovýmu z Mysliboře (viz grunt Mysliboř čp.?) za
105 KM. Závdavku není žádného. Placený po 4 KM a slevuje? na něm dotčený? Po .. za
krávy zádušní 25 KM, kterýmž držitel gruntu povinen bude.
Léta 1637 - položil vejrunku,
4 K – dány Petrovi - předešlému držiteli gruntu
- po Matějovi Dorotě, kterou jest při sobě smrti dochoval, ještě po ní náležeti bude 8K,
ještě jemu náležeti bude po ní 5 K a Dorotě, která za živosti otce vybrala a z něho
nápadů tu žádného neměla 3KM.
Léta 1638 – má položiti Vávrovy 4 K, k záduši 1 ½ KM, dobrali s Petrovi - předešlému držiteli
2 K 15 gr. – nedal nic (dal r.1641)
Léta 1639 – nekladl pro nemožnost
Léta 1640, 1641 – není držáno soudův
Léta 1642 – Jakub Valenů položil 4 K, dáno z nich:
· Petrovi 1K
· Dorotě, dceři 3 K, dobrala.
Léta 1643 – není držáno soudův
Léta 1644 – ještě starej předešlej vejrunek napravil.
Paměť: Ty krávy kostelní jsou vyspravený (zaplacený). Nachází se dluh, který udělal Petr- předešlý
držitel k záduši-1K. I těm nacházi se dluhů k záduši od krav 5K 43 gr. 4 denáry. Att. to
z podílu Jakuba Valeny palceno býti má.
Léta 1652 – Jíra Valena po smrti Jakuba Valeny koupil tento grunt dokonale pustej bez závdavku za
sumu 54 KM.
Vejrunky po 3K takto: k záduši, které zůstal dluží:
·
N: Petr – 1K („po Lukášovi Vavřincovi“)
·
k záduši, které zůstal od krav Jakub Valena – 5K (on zeťovi?)
·
S:N: Vávry – Bětě a Justýně po 17 K…. 34 K a již Lukášovi (synu Petra)
·
S:N: Petra – 14 K (synu Petra)
Léta 1652 – dána lhůta
Léta 1658 – má položiti té záduši 3 K
Léta 1659 – má lhůtu
Léta – má dáti té záduši 1 ½ K
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Léta 1675 – prokázala vdova, že skoupil ještě její manžel od Marka…6Kk témž se jí vypisují.
Léta 1677 – položila Lukášovi-synu Petra 1K.
Léta 1679 – dána lhůta, aby zapravila. Nic však… zapravila ženě jeho? 3K.
Léta 1682 – prokázala –držitelkyně gruntu, že jest na pohřeb Justýny S:N: Vávry dala za což s jí
vypisuje 2K.
Léta 1686 – vysvědčila vdova, že jest manželce Marketě Lukáše položila 2K.
Léta 1688 – položí do truhlice SN: , nepoloží nic.
Léta 1690 – položí do truhlice SN: Petra 1K, Vavřincovi.
Vysvědčila rychtářům, že jest Justýnu SN: Vávry smrti dochovala a jí naležitý pohřeb vypravila,
který se jí totiž držitelkyni připisuje 15K.
Léta 1692 – dne 14.března Matěj po smrti otce svého Jíry Valeny ujal tento grunt a
od Doroty- máteře a nápadníků jakožto již na spravení zlepšený za 100 K.
Zavdavku porazí sobě podílu svého, kterýž se mu připisuje 13K 20gr. 1denár.
Vejrunky při soudech po 3K pokládati .
SN: Lukáše Kalaba? aneb Novotnýho? Vavřincovi i Ondřejovi a Rozině po 6K….18K.
SN: Jíry Valeny, Dorotě máti……..13K 20gr.
Rozině…………………13K 20gr.
Marii…………………..13K 20gr.
Julianě……………..….13K 20gr.
Sybile a již dceři její….13K 20gr.
držiteli gruntu………...13K 20gr.
100 K

Léta 1692 – dána lhůta, že nový hospodář
Léta 1696 – položí SN: Lukáše Petrovýho Vavřincovi a Ondřejovi do truhlice…..1K
Léta 1698 – položí SN: Lukáše Petrovýho Vavřincovi a Ondřejovi do truhlice…..1K
Léta 1700 – dána lhůta pro nemožnost
Léta 1709 – dne 4.června položí do truhlice Vavřincovi a Ondřejovi……1K.
Léta 1717 – po Vavřincovi a Ondřejovi a Evě, držiteli gruntu
· Matějovi Valenovi….13K
· I těm po Dorotě-máti………13 K 20 gr.
Léta 1717 – dána lhůta
Léta 1719 – Marii smrti dochoval, tak se mu taky připisují…13 K 20gr.
Léta 1721 – položí po Rozině dětem………držitel gruntu dal sobě díl zapsati………13 K20gr.
Léta páně 1723 – dne 30. října Matěj Valena jsauce věkem sešlý a nemaje mužského pohlaví
potomka, postoupil a prodal grunt tento zeti svému Jiříkovi Petrovému za sumu
totiž 100 KM proti závdavku 16 KM, který nový hospodář stranou složiti má.
Co při té živnosti zanecháno neb vyminěno? jest, to spis kupující vyhotovený k obci vydaný .. vysvětluje.
Vejrunky po 3 K klásti té mají a patří a tak na dluhé straně poznamenáno stojí.
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Léta 1723 – položí po Rozině dětem………..1K.
Léta 1725 – položil po Rozině dětem………..3K.
Léta 1727 – položí po Rozině dětem………..1K.
Léta 1729 – položí po Rozině dětem………..1K.
Léta 1731 – položí po Rozině dětem………..1K.
Léta 1734 – položí po Rozině dětem………..1K.
Léta 1736 – položí po Rozině dětem………..1K.
Léta 1738 – položí po Rozině dětem………..1K.
Léta 1740 – dána lhůta
Poněvadž držitel gruntu Julianu Valenovou smrti dochoval pohledu toho se jemu odpisuje, že její nápad
13K 20gr.
Léta 1748 – dne 13.února Jiřík Petr postoupil tento grunt vnukovi svému Ondřejovi Valenovi
v předešlé sumě 100 KM bez závdavku. Co jemu při kruntě zanechal, kup domovní lipěji vyjádří.
Vejrunky každoročně po 3 K klásti se budou a patří nasledovně:
SN: Lukáše Kalába aneb Novotného,
Rozině……2K 20gr.1dn.,
Sybile, po dceři Martin….13K 20gr.
SN: Matěje Valeny ,
Kateřině……30K 20gr.
Marjáně…….30K 20gr.
Jiříkovi Petrovi…23 K20gr.
100 KM.

Léta 1752 – položí po Rozině na mše svaté…2K 20gr.
Léta 1754 – položí po Martě, Jiříkovi Šymkovi do Třeštice…….2K
Léta 1758 – položí tomu Šymkovi do Třeštice…….2K
Léta 1760 – položí tomu Šymkovi do Třeštice…….2K
Léta 1761 – položí tomu Šymkovi do Třeštice…….2K
Léta páně 1782 – dne 30. října Ondřej Valena jsauce věkem sešlej postoupil tento grunt svému
nejstaršímu synu Tomášovi v sumě předešlé 100K s následujícími nabytky:
· 1 pár volů 25K, 1 vůz 6K, 1 rádlo a brány 2K, 1 řetěz 45gr., 1 sekera 12gr.,
Naproti tomu ale vymiňuje sobě nad jmenovaný Ondřej Valena a horním žlabu na déle pod 3 míry,
pod tím poelm kousek loučky, ve všech pak 3 tratích pod 9 mier, svýmu však bratrovi Pavlovi vejpravu
a pár bejčků nový hospodář povinen bude dáti.
Vejrunky po 3 K klásti bude.
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