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Čtvrtá kniha Pamětí, uložená rovněž v knihovně Národního musea
v Praze pod sign. 1 E l (IV), zahr-nuje léta 1802—6, vedle toho po čás
tech i samostatné vložky „Ohně (a obecní krčma) v Milčicich“ &„Vojna
sedmiletá“. Nebylo možno vydati vše najednou; nežli tedy děliti knihu
na dvě části, v níž by i ty vložky byly roztrhány, otiskuji raději sou
vislý tekst Pamětí celý a ony dva články, beztoho s ostatkem nesouvi
sející, z nichž druhý vůbec zůstal nedokončen, odkládám na vhodnou
příležitost pozdější. Ostatní popis rukopisu je tu na str. 182.
Kniha vypravuje o málo letech, ale za to obsažně. Však to byla

zase doba rušná a pro lid, zvláště poddaný, starostí a těžkosti v ní
mnoho. Dvě věci tehdy nejvíce na něj dolehly: od r. 1804 vzrůstající
nouze o chléb a drahota až taková, že dle Vaváka nebylo o podobné
ani paměti, ani záznamu v knihách, a r. 1805 nešťastná nová válka
s Napoleonem, končící Slavkovem. jak zmateně a jak pozdě se dovídal
o všem tom lid! Ten mohl bezpečně a ihned jen zakoušeti útrapy od
vodů, platů a všelikých služebností . . . Přehled obsahu (od str. 204),
dosti snad podrobný, ukazuje, co vše si Vavák znamenal a kdy a jak se
o tom dovídal._
I ve vlastní rodině byla to pro něho léta vážných událostí. Dcera
Anna (Hotovcová) r. 1803 ovdověla, syn Josef r. 1805 zemřel; vdově po
něm (Alžbětě) i Anně zůstaly na starosti četné rodiny. Martin a František
se oženili. Vojtěch byl v c.k. silničním dozorčím úřadě (ve Středoklukách,
r. 1806 vedoucím pikérem v Bystřici), Ivan samostatným zahradníkem
v Ostrově. Kateřina žila vdaná (Vomáčková) v Nučicích, Václav ve Ve
lence, František v Pátku.'Stárnoucímu otci (r. 1806 již 661etému, viz
str. 176) pomáhá doma syn Martin, budoucí hospodář na otcovském

statku.
Poznámkový doprovod byl namnoze pracný. Mnoho dopisů s do
tazy jsem rozeslal; téměř na všechny se mi dostalo ochotné odpovědi,
která — vděčně to uznávám — nejednou stála hodně času a píle a
někdy i několikrát. Z duchovenstva přispěli mi laskavě (dle postupu díla)
vsd. P. T. pánové: Mons. Václ. Železný, Protivín; Ad. Svoboda, Čelá
kovice; Mons. Frant. Pekárek, Kutná Hora; K. Trenkler, Poděbrady;
Frant. Gabriel, Římov; jos. Centner, Dobřichov; K. Naxera, Skram
'níky; Ant. Drašner, Sadská; Frant. Kostka, Neustupov; jos. Volanský,
Kostel. Lhota; Ludv. Tůma, Činěves; ]os. Sakař, Praha; Mons. K.
Keppl, Hradec Král.; Frant. Novák, Pečky; Ed. Richta, Turnov; Dr. Č.
Tomíško, Hradec Král.; Al. Dostál, Čáslav; K. Kopal a jos. Vojáček,
Lvsá; Frant. Zřídkaveselý, Boskovice; Jos. Vítek, Nymburk; Jan just,
Kutná Hora; Kl. Kuffner, Praha; Frant. Rajml, Vitice; Ot. Hála, Bříství;

Dr. Th. Kaláb a Norb. Škrdlík, Praha; Jos. Štemberka, Lidice; Jos.
Vanik, Tuchoměřice; Jos. Hlaváček, Slatiny; Vinc. Rameš, Radim; Ant.
Hvízdal, Konojedy; Aug. Ulrich, Lstiboř ; Boh. Jakubů, Nová Ves; Jos.
Vyskočil, Tuklaty; Jos. Mašína, Kutná Hora; Jos. Chadraba, Vilémov;
Ant. Kotyza, Chleby; Frant. Hrubý, Hradec Král.; Jos. Prudič, Nebovidy;
Jan Procházka, Sudějov;Václ. Volánek, Solopysky; Jos. Navrátil, Probluz;
Dr. Jos. Šebesta, Klatovy; Jos. Staněk, Dymokury; Frant. Ševčík, Ml.
Boleslav; Em. Kohout, Lobkovice; Jos. Schmied, Čes. Brod; Jan Černický,
Bošín; Jindř. Drkoš, Vrbice; Jos. Mádle, Nový Bydžov.
Dále to byli P. T. pánové: K. Jeřábek, Roudnice; J. Matoušek,
Všeň; Frant. Bendl, Kostomlátky; S. Fajman a Jos. Serbus, Pátek;
Jan Fiala, Kutná Hora; JUC. Stanislav Vavřína, Nymburk; Frant. Po
komý, Sadská; Ot. Šmejkal, Hořany ; Al. Novák, Kostel. Lhota; Ph. Mr.
Jos. Ventura, Praha—Il; Frant. Grim, Kutná Hora; Jos. Paroubek, Bob
nice; Frant. Žehra, Velenice; Václ. Černý, Stehelčeves; ]. Plánička,
Klatovy; Dr. Ivan Honl, Praha-XII; arch. Frant. Tichý, Hradec Král.
(Omezenost místa pro předmluvu zabránila uvésti úřady a hodností
všech tu jmenovaných pánů.
Všem jim uctivě a co nejvřelejí děkuji.
Bohatý pramen zápisků zesnulého pana lékárníka Jana Hellicha
v Poděbradech zůstal mi, bohudíky, otevřen. Dědička jeho, sl. MUDr.
jarmila Hellichová, odborná lékařka tamže, ochotně mi z něho sdělovala
zprávy vítané. Uctivé jí díky!
Z bývalých spolupracovníků vděčně vzpomínám obětavého vd. p.
Josefa Lva, který _zeskramnické fary přesídlil na zasloužený odpočinek
do Staré Boleslavě. Ad multos annos!
V pražských knihovnách, archivech a sbírkách dostalo se mi vždy
vlídného přijetí a vyslyšení._V Národním museu byl to zvláště můj dávný
vzácný příznivec, pan ředitel knihovny Dr. Josef Volf, p. vrch. knihovník
Dr. Ant. Dolenský, p. bibliotekář Dr. Mil. Novotný, v archívu p. Dr.
Jaroslav Charvát a ve sbírce obrazů pani Stan. Langová. Ve Veřejné a
universitní knihovně p. rada Dr. Emil Černay a p. komisař Dr. Ladislav
Jonáš. V arcib. konsist. archivu vsd. p. sekretář Frant. Tischer. V knihovně
Zemského úřadu p. vl. rada Dr. Mil. Nedoma. Co nejvděčnějí vzpomí
nám blahovůle vsd. p. bibliotekáře P. Víta M. Hůlky, převora na Stra
hově, jež mi umožnila užíti dle přání tamních knižních vzácností.
Na konec děkují vřele ještě p. komisaři Dr. Lad. Jonášovi a jeho
choti, paní Dr. Stanislavě Jonášové, roz. Hájkové, za cenné rady a toli
keré úsluhy, že je mohla dovésti jen přízeň v pravdě přátelská.
Uctivé a srdečné díky všem!
V Praze 29. dubna 1936.
]indřlch Skopec

Rok 1802?
[101]1) W toMto RokV erňIj
a VesseLIj až k WeCžerVF)

Den bIL gasnl, lepLI

Měsíc leden měl mírnou zimu, ačkoliv země sněhem při
krytá byla a mrzlo ve dne i v noci; dne 13. a 14. nejtužší
mrazy byly, že i do stavení se dostaly.
Dne 2. ledna, v sobotu, 3) umřel v Čelákovicích 4) pan
děkan, sacerdos jubilatus, dle rodu svého urozený rytíř jan
Fridrich jeník Zásadský z Gámsendorfu; narozen byl v Protivíně
v budějovském kraji, kdež jeho otec byl forštmistrem na panství
švarcenberském.5) jubilací měl na den sv. 5) Vavřince r. 1801,
o níž napřed v tomto spisu téhož roku?)
Dne 19. ledna ulevily mrazy & zvolna jen mrzlo, sněhu
nic nepřibylo. Cesty byly velmi dobré.
'
Obilí mělo cenu: Pšenice 7 zl. 30 kr., žito 4 zl. 30 kr.,
ječmen 4 zl. 6 i 12 kr., oves 2 zl. 24, 30 i 36 kr. Ku konci
ledna o něco 8) přibylo. 9) ,

[102] Dne 9. února uvečer tuhá'zima odlevila a oteplilo
se. Nato v noci hřmělo a blýskalo se jakořka ze všech stran;
ve vsi Sibicíchlo) na panství lyském hrom do dvora uhodil,
1) První 54 listy zůstaly v R (rukopise) prázdné. jenom na před
ním přídeští zapsal si Vk (Vavák) recept na „flastr na otevřenou a starou
ránu s otokem“ a na 2. straně listu 54. má obvyklý v každé knize
výčet archů a dílů svých Pamětí; obojí je zde v tisku v dodatcích.
Vlastní zápisky z r. 1802 začínají od listu 55., u Vka pak čislem stránky
101. Předcházející prázdné stránky Vk nečisloval. —' :) Věty chrono
gramové přepisují 2 R přesně (pro zachování letopočtů),jen rozdělovací
znaménka a slova nesprávně dohromady psaná opravuji. — 3) R omy
lem: 10. ledna w Nediely. (Vkovo ě jest vlastně i bez tečky a e a nad
oběma nebo nad tou či onou písmenou háček nebo někdy jen tečka.
Háček pak bývá ležatý, jako náš, anebo jako naše čárka nad písmenem,
vpravo či vlevo oblá. Zhusta však již, zvláště později, psává Vk naše
pouhé ě, bez i.) — ") R: w Ssellákowicých. (Podivný výklad tohoto
psaní viz v Pam. III, 4, str. 18.) — 5) Vprotivínských matrikách křestní
jeho zápis nenalezen. (Sdělil vld. p. děkan V. Železný.) R: Gemsen

dorfu... Budiegowskym... starcenburgskym. — s) V R pravidelně
psáno (a dále nepoznamenávám): S. (svatý), 5.8. (svatí) a též S.S.S.

(nejsvětější). — ") Pam. III, 4, str. 17. V Čelákovicích byl děkanem od
r. 1760 a zemřel stár 74 léta. (Sdělil vd. p. děkan Ad. Svoboda.) R:
jubilati. — a) R: onietco. — 9) vatek stránky (asi 5 řádek) prázdný.
— 10) U Kostomlat. R: Lisskem... 1/: Nocy.
Paměti Vavákovy IV.

2

Rok 1802.

ale nezapálil. Po půlnoci ve 4 hodiny od strany polední k straně
půlnoční letěla ohnivá koule, z nížto kusy ohně jako dolů
padalo. 1)
Ráno 10. února již valně tvrdost zimní pouštěla, ale 15. toho
zas přituhlo.
Hlas povstal, že by se zas magacín obilní dávati měl,
a protož obilí přibylo ceny; okolo sv. Matěje 2) pšenice měla
7 zl. 42, 45 i 54 kr., žito 5 zl. 6 kr., ječmen 4 zl. 45 i 54 kr.,
oves 2 zl. 54 kr. i taky 3 zl., senal cent[nýř] 1 zl. 24 i 30 kr.,
slámy 1 ni[andel] 2 zl.
Od 19. února zas valně pouštělo.
Dne 21. února uroz. pan Josef Hořický, měštěnín a zlatník
na Horách Kutných,3) sám pro mne sem na kočárku přijel,
abych jeho dcerušku Barboru se panem Františkem Pontánem,
tamž měštěnínem a chirurgem, do stavu sv. manželstva vstu
pující dne 23. téhož k oltáři dovedl, což se taky v týž den
v kostele sv. Jakuba u oltáře sv. Antonína stalo a stvrzoval

je tamní pan arciděkan Ferdinand Housaf)
[103] Na začátku března cesty byly velmi zlé, nebo počasy
i mrazivé i sněživé i mlhavé i deštivé i drobet jasné byly. Až
na den sv. Řehoře byl jasný a teplý čas a tu okolo Labe za
čali orbu. 5)

Den 6. března jest památní na Horách Kutnýchf) kdež
v týž den roku 1738, jenž byla Popelečná středa, 7) jistý kot
lářšký tovaryš Jan Wal[l]ner, rozený Uher, v domě kalkusov
skéms) 8 osob ukrutně zamordoval a sebrav peníze i všelijaké
od stříbra mnohé klenoty s tím prchl;9) ale v Brně lapen jsa
tam arestem stižen a když nejprv k ničemu znáti se nechtěl,
Brno nechtělo jej do Hory Kutné 10) vydati, až i soud o to
_veden byl. Potom ten bezbožník ještě na jiných 18 [?] mordů se
přiznal a nejsaw'dobře opatrován v arestu skla se nažral 1') a tam
scepeněl, potom mrtvý kolem lámán a na ně 12) pověšen byl.
Kutná Hora pro jeho smrt měla sesli železnou připravenou, na
1)Dále prázdno asi pro 4 řádky. -— *) R: Maťhege. — a) O Josefu
Hořickém bylo ve 2. a 3. části Ill. knihy Pamětí častěji, o jeho úmrtí
29. prosince 1804 bude v knize této a shledané podrobnější zprávy o něm

viz tu v dodatcích. R: kuttnách... promnie. — 4) Dle matriky oddán
byl toho dne „Tit. Pl. Franz Pontanv, Witwer, Chyrurgus,“ 54letý, s pannou
Barborou Hořickou,2lletou.Svědkové se zapsali česky: Frant. Jan Vavák,
měšťan plzeňský. jan ]akovský. měšťan. (Sdělil vsd. p. arciděkan Mons.
Frant. Pekárek) V listinách žherských (č. 195.) v Museu je Vkovo svě
dectví o věně Barbory Hořické. Viz v dodatcích. O arciděk. Ferd. Hou
soví (R: Hausa) viz Pam. 111,2, str. 47, 49 a j., jeho obrázek tamtéž
na str. 41. — “ R: worbu. — “) R: kutnách. — 1)Omyl. Den 6. března
1738 byl čtvrtek po 2. neděli postní. Popeleční středa toho roku byla

19. února. — s) R: Thowariss...

Kalkussowskym... sebera...stim.

—

£') Obšírnější vypsání o vraždě té viz v dodatcích. — 10)R: Brnnie...
Brnno... Hory kutny. — 11) Bylo to jinak. Viz v dodatcích. — 12)R:

naň...

Kuttna . . . Sessly.
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nižto přikován jsa byl by se byl pekl, až by na škvarek se
spálil.
Tohoto příběhu ačkoliv mám tištěný list hned toho 1738.

[roku] vydaný in th0, ale letos dosáhl [j]sem tam v Kutné
Hoře všeho toho obšírné vypsání i taky, jak ty zmordované
osoby dne 11. a 13. března 1) t[oho] roku překrásné, slavné
a od mnoha tisíců lidu na kolik mil i z Prahy přišlého a i na
střechách stojícího ohlučněné měly své funusy.'“')
[104] Od 12. až do 17. března sníh, mráz. zima i na chvíli
pěkný čas byl a nemohli [j]sme orati. 3) Až dne 18. téhož třetí
byl od Nového léta pěkný a teplý den a tu [j]sme začali veřejně
setbu.
'
Pamět obz[v]láštní. Toho dne 18. března, jenž byl pátek
po neděli judica neb Smrtné,4) léta P. 1633 naše ves Milčice
všecka do gruntu vyhořela; tak a nic jináč nenacházím v knize
jedné toho roku psané v zámku podébradském. A poněvadž
taky od předků našich [j]sme slýchali, že Švédové naši ves vy
pálili, ale vrok nám nejmenovali, protož nevim, byl-li je 5) tento
oheň od Svédů, neb toho roku oni v Čechách byli, 6) čili od
domáci příhody.
Toho_právě roku jeneralissimus kníže z Valdštejna všecky
Švédy z Cech a ze Slez[s]ka vyhnal a po tom vyhnáni, jsa 7)
roku 1634 na zimním odpočinutí v městě Plzni, odkudž měsíce
února do l—lbas)neb Egru odjel a tam v noci na den 26. téhož 9)
od těch, jenž ho nenáviděli, zamordován. O tom mimo Pešinu 10)
a jiné spisovatele jest spis obz[v]láštni na čtvero, německý
i český, toho roku 1634 v Praze tištěný. 11)Ten, který ho v po
koji a na loži partazanoun) .promrštil, byl vojenský od pěchoty
hejtman, rozený 11313)jménem Deveroux,14) jsa k tomu od jeho
nepřátel najatý. Zabiti s ním taky byli věrní jeho generálové
[Adam Erdman] Trčka15) z Lípy a na Kounicích, [Vilém] 16)
Vchynský (nyni píší Kinský), lllov17) a Neumann.13)
1) R: Kuttny...

Marti. — :) Ani tištěný ilst, jaký se tehdy při

popravách
rozdával,
ani zprávu
nepodařilo
mi5)\g—
pátrati.
— “)
R: Marti...
worati.Vkovi
— 4) poslanou
T. j. 5. neděle
postní.se—

poniewadcž . . . stegdowe

. ..bylyge. . . stegdu.—

“) V r. 1631vpadli

do Čech Sasové (spojenci Švédů) a zmocnil se i Prahy, Valdštejn je
však r. 1632 z Čech vypudil. Švédové sem přicházeli od r. 1639 zemi
velmi hubice. R. 1648 udeřili i na Prahu, avšak vestfálský mír právě
uzavřený učinil válce (třicetileté) konec. Poslední švédské posádky odešly

teprve r. 1650. — 7) R: stegdy...

gsauce. — s) ještě ]ungmannuv

Slovník skloňuje jen: l—leb,Hba, Cheb, Chba. — “) Ještě však 25. února.
— 10)„Prodromus Moravographiae, To gest: Předchůdce Morawopísu . . .

od...M.

Thomásse Jana Pessyny z Cžechorodu...W

Lithomyssli. . .

1663“, na listě sign. R. R: mjrno Pessiny a ginych Spisowatelu. —
") Viz Pam. l, 2, str. 46. Uplný titul („Obširná gruntovní zpráva oneh—
dejší prošlé fridlandské
zrady“) je v Pekařově „'Valdštejnovi“, díl 1.,
str. 12, pozn. 1. — l=) Partizana, sudlice. — 13)R: lrlander.— ") Walter
Deveroux. R: Deworox. — 15)R omylem: Wácslaw Trcžka. — u*)Místo
pro křestní jméno v Rprázdné. R: Khynský. — ") Kristián lllov. R: 1110.
— 13) Jindřich Neumann či Niemann. R: Naimon.
*
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[163] 1) N.B. Odtud do r. 1806 a měsíce prosince jest
listů 101 do stránky 362. 2)
Výtah 3) z novin 4) na rok 1802, nro. 12. 5) Dne 17. února
tělo papeže Pia Vl., jsouc “) do Ríma přivezeno, bylo slavně
v kostele sv. Petra pohřbeno. 7) Papež nynější Pius VII. se
31 kardinály průvod činil a převeliké množství lidu jakož na
funus mučedlníka se sešlo. A poněvadž Francouzové, v jejichžto
zajetí a městě Valansis) umřel, balzamovat jej dali, protož
ještě tvářnost jeho byla k živé nápodobná. Já přidám: Papež
Pius Vl. narozen v Česeně ve Vlaších r. 1717 7. pros[ince],
vyvolen za papeže r. 1775 15. února. 9)
Dne 6. března umřel ve Vídni kníže josef z Lobkovic,
vévoda roudnický a hrabě z Sternšteinu,10) rytíř zlatého rouna,
též vojenského tereziánského řádu, spolu cís. komorník a tejná
rada, polní maršálek, jednoho drago[u]nského regime[ntu] jene
rál 11)a císařské první gardy hačířům) hejtman. Narozen v Lobko
vicichla) u Labe roku 1725 dne 8. ledna, věku svého měl 77 let,
1 měsíc a 27 dní.

Mezi nejstarožitnějšími rody českými jest rod p. p. z Lob
kovic a oni taky ne jinde nežv Lobkovicích se rodí,") neb
tam každá a vždy pani těhotná přijede, porodí a 6 neděl odbude.
Budiž tak i dále!
1) Stránky [105] až [162] obsahují samostatný oddíl „Více ohňův
v Milčicích“ & „Vojna sedmiletá“, jejž odkládám na později mezi ostatní
samostatné spisky Vkovy. Vlastní zápisky z roku 1802pokračují na str.
[163]. _—2) Tato poznámka jest pozdější Vkův přípisek na horním okraji.
Správně je to listů 98 a do stránky [360]. Pak jsou ještě 4 listy „Do
plnění vojny sedmileté“ R: odtuď. . . Prasynce. — 3)Wegtah. — 4)„Krame
ryusowy Cýs. Král. Wlaste'nské Nowíny. W Praze k dostánj w České
Expedycý w Dominykánské vlicy v Hrabů Nro. 373.“ Vycházely každou
sobotu. Zde pro ně opět značka: Nov. — 5) Ze dne 20. března. Romylem:
Nro: 14. — 6) R: gsauce. — ") Vlastní pohřeb byl 18. února. R: njniegssí . ..
mnozstwi. .. a Poniewadcž. — a) T. j. Valence. R: balzaminírowat. ..
Cžesenie... 7. Pras. ——
9) Viz Pam. Ill, 3, str. 59 a 60. V R dále asi
čtvrt stránky prázdné. ——10) Nov. č. 12, str. 94. Dle zám. roudnického

archivu zemřel 5. března. Německé noviny (Prager Oberpostamts Zeitung,
Prager neue Zeitung) píší datum smrti rovněž 6. března (odpoledne mezi
4. a 5. hodinou) a podávají podrobnější životopis zesnulého. R: Wegwoda . . .
Ssternsstainu . . . tegná Radda. (Nov.: Wýwoda . . . Ssternssteynu . . .
.tagná Rada.) — 11)Od r. 1773 majitel 10.drag. pluku (dříve hr. Bettoni).—
12)Cís. král. tělesná stráž, Arcieren Leibwache. Hačíř(německy Hatschier
a'to z italštiny a latiny) jest původně lučištník. R: Hacžjržu . .. Heit-'
man. — 13)Omyl. Narodil se v Praze. Pocházel z druhé větve lobko
vického rodu, založené jeho otcem ]iřím Kristiánem (1686—1755). [ čle
nům této mladší větve (mělnické) tak jako starší větvi (roudnické)
příslušel titul vévod roudnických. Pokud lze zjistiti data narození, ne
narodil se žádný člen lobkovického rodu v Lobkovicích, čímž padá
i Vkův dodatek (odkud jej asi vzal ?) o paních ztoho rodu. (Dle zpráv
z lobkowiczkého archivu roudnického od p. tajemníka Karla Jeřábka,
zám. archiváře v Roudnici.) — “) Omyl. Viz poznámku předcházející.

R: Cžechskými... rodiegj... wzdy... odbyde.
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[164] Vinš k svátku sv. Josefa do Budějoviczl)
W přeCžkanI VeLIke Wog nI

žIW bVD W Ctne Wssljg LásCe hognI
A VžIIWeg Cžas pokognI,
OteC WIsoCe DVstognI:

P'an
lako obloha nebeská — dává všemu na zemi schoP,
Od toho poloha zemská: — Zjasněna jsouc se rozvíjj
Zázračné církev křesťanská, — zbývá hrdý, násilný stíN.
Ejhle, prozřetelnost božská 2) _ rozrazila pekelný zvuK,
Falešná nepravost zemská — napravuje své zpoury hlAS.
KAm na výsost vystoupila tma,
a hle, trati se a zstupuje do hroBU.
NOvá světlost papršlky svými zas pozlacuje horu
a temnost stromu zůstává v chlaDIE.
Válka bouří svou horami třásla
a po všem světě roztroubila boj.
Nikdy ještě neměl svět takový
jak skrze meč, tak skrze pérO.
Již se veselí dcera jerusalemskáa)
a ženich jej14) Orlici dravou 5) vyslal na 10V:
Králům ukázána jest nejvyšší moc
a postaven jest v slávě Vl. i VII. Pius římSKÝ.
L[a]etamini in Domino et exultate, justi, 6)
a proste, by co zhynulo, mohlo zas zdárně růstí.
]emužto
josefa svatýho[!], patrona vlastniho, svátek
věku přítomného a roku druhého, v pátek,
ať jest k veselosti, dá ducha radosti šátekl7)
Tak věrně vinšuje, jenž vždycky miluje
a zůstávající vždycky milující
F. ]. Vavák.
[165] Dne 20. března 8) v zámku poděbradském po smrti
fišmistra Antoně Lan[n]a 9) dostal se sem a přísahu skládal nový
pan fišmistr Vojtěch Cech, byv 10) dřív kancelářským v Rímově.
2 míle za Budějovic[em]i, a tam [j]sem já s ním mluvil roku
1) Kanovniku Pingasovi. Viz o něm Pam. 11,2 str. 35; II], 1, str.
60 aj. — 2) R: Bozs k.á -— a) T. ]. církev. -—4) T. j. Kristus. —“) Ozna

čení Pia Vll. (Aquilla rapax) dle tak zvaného proroctví Malachiášova.
R: Worlycy.. .Neywižssj. — “)„Těšte se vPánu a plesejte, spravedliví.“
(Žalm 31, ll.) — ") Myšleno obdobně jako na příklad v přísloví „pytel
naděje“ a pod., anebo je to zde jen pro rým (pátek)? R: Att gt

Ssátek.

.wzdicky.

.wzdicky. — s) R: Martj.

Podiebradskym. —

9) Dle poděbradské matriky Antonín Lann, „k. k. der Kameralherrschaft
Podiebrad Fischmeister“, zemřel v Poděbradech 26. (a pohřben 28.)
ledna 1802. (Sdělil dp. kaplan Karel Trenkler.) — "J) R: bywssi .. . od
kudcž .. . Controlara.
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1796,1) odkudž přišel do Křesetic za kontrolora a nyní sem
za fišmistra.2) V své přísaze dle na to prošlého patentu r. 1801
měsíce julii 3) vyznával a odříkal se všech tovaryšství a spolků,
jenž by proti víře katolické, pánu země a všeobecným právům
země čelily a jednaly. Dej Pán Bůh tomu pánu, aby nebyl
takový, jaký byl jeho principál v Římově, Ambrož Runge, tamní
správce, kterémuž taky byl Pán Bůh příliš vysoko a kostel tuze
daleko, ačkoliv jej*) měl u huby. 5) lest tento p. fišmistr ševců
syn ze Zbiroha a skrz p. z Erbenů 6) přišel k tomu štěstí.
22. března ve vsi Tatcích na panství radimskěm umřela
děvečka Dorota Preisová,7) která r. 1870 sloužící v Chválo
vičkách v hospodě tam někde plot jeden přelezla a hned dostala
všech oudů bolest i skrčení i musilat té služby nechati a po
tři léta lezla po zemi rukama i nohama,3) potom docela se
skrčila a nemohla s sebou hnouti, až ji musili i krmili, a vtom
celých 19 let trvala a ve všem 22 léta tak nemocná byla.
Ve vsi Pečkách takový chlapec dosavad živý, jménem jiří
Kuchař, sirotek, kterýž zase v Tatcích slouže,9) tam rovně po
přelezení plotu do takového neštěstí upadl a již 7 let jest, co
nemůže z místa a matka ho krmí; mimo žebrotu taky naň něco

z radimského důchodu dostávám)
Bezbožné umění
at vic není v zemi!

[166] Tohoto měsíce března nová váleční daň, hned roku
1801 nařizená, zde ale až do tohoto [1]802.ho roku měsíce
února skrz tištěné a i do každé vesnice rozdané velmiobšírné
patenty prohlášena, začala se platiti. 11) Ta daň jest mimo tu, 12)
kterou již od roku 179413) dle kontribuce po 15 krejcařích z kaž
dého zlatého platíme, a sice:
1) O tehdejší cestě Vkově viz Pam. 111,2, str. 53. — -)Vojtěch Čech
byl fišmislrem do r. 1809, pak důchodním a r. 1845 vrchním veZbirově.
(Ze zápisků 1- p. lék. ]. Hellicha sdělila sl. MUDr. jarmila Hellichová
v Poděbradech.) — a) je to dvorní dekret z 27. dubna (s dodatky

224 listopadua29. prosince)1801.R: nato.. .Thowarlsstwi. .Katholicke.
— )R: ho. ..Ssewcu — 5)Ambrož Runge, správec cís. král. panství
Římova zemřel(zaopatřen sv. svátostmi) na hrudní vodnatelnost 15. pro

since 1799 v Dolním ímově č. 26 ve věku 53 let. Manželka jeho byla
Alžběta Palečková. V letech 1788—1795 narodily se jim 4 dětí, jejichž
křestním kmotrem byl budějovický kanovník Josef Pingas, s nímž právě
byl Vavák r. 1796 v Římově. (Data z matrik sdělil vd. p. děkan Frant.
Gabriel.) — 6) Tehdy dvorní rada u c. k. dvorní kanceláře ve Vídni.
Pam. II, 2, str. 78. — 7) Dle skramnické matriky zemřela Dorota Prei
sová, žebračka, 23. března 1802 ve věku 42 let. (Sdělil vd. p. farář
Karel Naxera.) — “) R: Preysowá. .Rukami i Nohamí. — 9) R: slau
žege. .mjmo Žebroty.
nietco. — 10)Později připsal, soudím, syn
Vkův Martin (chyby opravují): „Ten jistý Kuchař jest roku 1832 ještě
žlvý a se trápí.“ Dle dobřichovské matriky jiří Kuchař, syn po 1- cha
lupníku Václ. Kuchařovi, zemřel v Pečkách č. 18 dne 28. dubna 1831
ve věku 58 let. (Sdělil vd. p. farář josef Centner.) — ,") Cís. patent
z 18. prosince 1801 -—"R) :Tijsstiene . .. mjmo te .. . Zlatýho. —
18) Pam.

111, 1, str.

104.
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Lidé ve vsi usedli aneb sedláci z každého lánu role 2 zl.,
ze 3/„lánu ] zl. 30 kr., z 1/2lánu 1 zl. a ze 1/„lánu 30 krej[carů].

Každý domkář neb baráčník, jenž role nemá, 15 kr., též každý
sedlský čeledín zrostlý 30 kr., nezrostlý a dívky po 15 kr. Kdo
svůj vlastní domek neb barák má, 1 zl. Též děti na otcovském 1)
chlebě staré přes 16 let, chlapci 30 kr., děvčata po 15 kr.
Mimo to všelicí lidé, handlíři, kupci, intressáři a v službách
stojící lidé musili dávat své přiznání ročních užitků a jakovost
svého jmění a ti mají dávat takto:2)
Kdo má svého jmění za 300 zlat[ých], dá z každého sta
21/2 zl., 500 — ze sta 3 zl., 800—31/2, 1.200—4, 1.600—41/2,

2.000—5, 3.000—51/2. 5.000—6, 6.500—61/2, 8.000— 7,
10.000—71/2, 12.000—8, 16000—81/2, 20.000 — ze sta 9 zl.,
250.00 — 91/2,30.000 — 10, 37.000 ——101/2, 45.000 — 11, 60.000—

12, 80.000—13,100.000—15,

150.000—17. A kdo má více

přes to, tak z každého sta dáti musí 20 zl.
A tak dle toho předepsání: Kdo má jmění svého za 300 zl.,
dá 7 zl. 30 kr., 500—15 zl.. 1200—48 zl., 2000—100 zl.,
5000 — 300 zl., 10.000 — 750 zl., 100.000 __ 15.000 zl.
[167] Rovněž tohoto měsíce do vsi Lstiboře pátý farář se
dostal, z fary kounické velebný otec [Tomáš Strnad], rodič
[vltavotýnský]. 3)
l. farář po obnovení fary byl v. p. Jakub Tůma, rodič Pra
žan, roku 1752.*) Ten nejprv byl kaplanem v Labské Týnici,
potom r. 1747 v Skramniku, kdež i administroval po smrti
tamního faráře, p. Floriána Mikulovského; odtud přišel do měs—
tyse Skalice nad Sázavou a roku 1752 do Lstiboře. Umřel
roku 1772.
II. V. p. Pavel Kůře, rodič z jedné vsi od Litomyšle, dostal
se tam z Roztok r. 17735) Umřel tam'r. 1779.
III. R. 1779 v. p. Václav Skřivánek, rozený Litomyšlák,
dostal se odtud do Plaňan r. 1789 6) a jest tam i dnes.
N. R. 1789 7) v. p. František Wolf, rodič Horokutnák,
dřív bývalý kaplan v Dobřichovicích, potom farář v Popovičkách,
pak titul. děkan v Ríčanech, posledně v Lstiboři, kdež umřel
roku 1801 10. prosince.“)
1) R: Otcowskym . . . stary ps . . . Mjmo toho. — 2)Následující přehled
daně jest v R ve 3 sloupcích. V úředním textu je to takto: od 100 zl.
do 300, od 301 do 500 atd. — 3) Místo pro jméno a rodiště jest v R
prázdné. Doplněno dle Pam. 111,4, str. 27. R:
ty. -— *) Romyl: 1751.
(Tůma byl ve Lstiboři od 20. října 1752 do své smrti 22. dubna 1772.)

R: Tumma.

Tegnicy. .Administrirowal.

. Mikulowskyho. .do

Miestis . . . 'T5l.— 5) Omyl. Přišed z Roztok u Jilemnice, kdež byl loka
listou, stal se farářem ve Lstiboří 8. května 1772 a zemřel tam 30. června
1779. (Pam. l, 1, str. 130.) R: Lithomissle. — 6)R: Líthomisslák. .787.

(Pam. [, 1, str. 131; II, 2, str. 82.) — ) R: 787...

Horrokuttnák.

beywalý. — a) R: 1. listop. (Pam. II, 2, str. 82 a 160; 111, 4, str. 27.)

Dále asi 1/ stránky prázdná, jen číslice: V. (t. j. pátý farář Strnad,
o němž však již napřed).
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[168] Dle patentu pod datum 20. března z Vídně přišlého 1)
věděti se dává, že peníze 4grošáky svůj běh míti nebudou, jen
do dne posledního srpna tohoto roku, mimo to ale v kasách
a odvodech kontribuci až do 30. listopadu?)
A uvedené jsou od dne 7. dubna zas nové sedmíky t. j.
7 krejc[arů], ve Vlaších a Tyrolích'3) pak 71/2 kr., což 15 soldů
aneb 1/2 sedmnáctníku vynáší, a to pro tamního zvyku lehčejší

početf)

Zas nové soužení
bude skrz to v zemi;
než se to vyplemení,
což bude mnoho klení!
Při konci března a na začátku dubna obilí mělo cenu:

Pšenice 8 zl. 15 kr., žito 5 zl. 15 kr., ječmen 5 zl., oves 3 zl.
15 kr.; zemčat,5) těch od roku 1770 založených, jimž nyní již
české říkají, za 2 zl. korec a těch velkých německých dobytčích,
jimžto taky berlínské říkají, za 1 zl. 30.
Dne 3. dubna toho platu z hlav aneb přispění ku pomoci
pána země ze samé čeládky, podruhů a zrostlých do 15 let
sousedských dětí odvedl [j]sem do zámku 32 zl. 15 krejcarů.
„ Dne 5, dubna, v pondělí po neděli Smrtné, když v Brodě
Ceském6) hlučný jarmark byl, vezen byl tudy skrz z Prahy
na Spilberk do 201etého vězení onen znamenitě rozhlášený lou
pežník Jan7) Vojta, jináč Kovářík, nakřiž pouty sepatý, pod
stráží ] kaprála a 5 mužů, jenž s ním na voze se zbraní při
pravenou seděli, a dva páni v kočáře za nimi jeli, což i já byv
tam viděl [j]sem. Jak ten a kde chycen byl loupežník a do
Prahy dodán, v spisu ]. na rok 1800 vypsáno jeste)
Dne 8. máje přispění na váleční daň od sousedů odvedl
[j]sem v zámku dle zde [j]soucích lánů 27 zl., ale místo lánů
rozvrhl [j]sem to dle platu kontribucí.
[169] Pašijový týdeng) byl velmi studený; větry, mrazy
a sněžné prášenice ve dne i v noci trvaly. 16. dubna, u Veliký
pátek, do rána sněhu na 2 prsty napadlo, při horách mnohem
víc, a mráz byl tak silný, že na stojaté vodě na 1/, coule byl
led. V Bílou sobotu zas tuhý mráz a ve dne se oteplilo. Svátky
velikonoční byly jasné a prostředně teplé.
Mezitím když se pokoj v Amienu 10) s Francouzi zavřel
1) R: Marti . . . pržisslem . . mjmo toho . . . Contributi. — 2) Nov.
č. 14, str. 106. — a) R: Tyloržich
lechcžegssí. — 4) “Nov. č. 14,
str. 107. — 5) R: Erdteply . . . Cžechske . . . Perlynske. (Pam. Ill, 4,
str. Zl.) — ') R: Cžechskym. — 7 R: N: Wogta . . . Pautamí . . .
bywssí. — 8) Pam. III, 1, str. 125; 111,3, str. 21, 33, 83 (obrázek), 84.
_ 9) R: Contributi . . . Teyden. — "') Amiens, město v severní Francii.
V Nov. č. 16 jest podrobná „Smlouva o konečný pokoj, kterýž dne
25 března v Amienu zavřen byl mezi Francouzskou republikou, jeho

Milostí Králem Španyelským a lndyanským a Hollandskou republikou
s jedné strany; a jeho Mílostí Králem sjednocených království velikého
Anglického a lrlandského, s druhé strany.“
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a my od vzdálených nepřátel začali [j]sme být bezpečni, nena
dále domáci naši staří nepřátelé ještě nás loupiti nepřestali
a to sice židé. Ti 1) svými praktikami nasnováno měli, že ten
potravní forot aneb magacín, který hned měsíce října a listopadu
ustanovený a na kraje rozepsaný byl, až teprv dubna měsíce
(u nás dne 12.) vyhlášen a nařízen byl — a sice takto: Z celé
hlavní sumy aby se dal před setim, t. j. dříve než sedláci síti
začnou, I.ní dil, pak po zasetí II. díl a v sekání sena II]. díl.
Nu, kdož by tak dřevěný byl, aby to neuznal, že takové časy
k odvádění magacínu od židů pocházejí; když totiž nejhůře
s sedláky jest, když ani co dáti, ani z domu vyjetí nemohou,
“T*

Lobkovice (r. 1796).

aby to spíše všecko židé obdrželi a nás ještě po té lOIeté
vojně na rozchodnou dodřeli; neb oni majícez) žita iovsa dost
nakoupeného, hned tu i tam o lifruňky se hlásili a nejprv
] zl. 45 kr., též 1 zl. 40, 1 zl. 30 kr., 1 zl. 15 kr., též ] zl. 10

až i ] zl. na jednu měřicí přídavku míti a přitom náhradu

(která tenkrát ihned k obdržení slíbená jest) obdržeti chtěli
a tak se stalo.
[170] Na zdejším panství v Zelený čtvrtek 0 to se hlásili
a 1 zl. 36 kr. přídavku míti chtěli, k čemuž již byli někteří
rychtářové, jako hořátevský, chlebský a čiňoveskýř) přivolili.
1) R: Mezy tim . . . tij .. . Praktykami . . . dijl. —- =) R: drže
wenný .. . mage. — a) V Hořátvi byl tehdy rychtářem Václav Miškovský
(Pam.„ III, 3, str. l23),_ve Chlebích asi jan Krejčík (III, 3, str. 91)
a v Ciněvsi František Santrůček (Pam. 111,3, str. 124).
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Ale v Bilou sobotu, když byli 1) k tomu povolání všickní rychtá
řové a jim to předloženo a na mne od pana vrchního nejprv
k odpovědí podáno, odpověděl [j]sem: jestliže židé i s dosáh
nutím bonifikací lífrovati chtějí, nepřidáme víc na ] měřicí než
'15 kr.; pakli tak nechtí, tehdy ten první díl dáme a odvedeme
v skutku, in natura, _ na čemž taky ostatní rychtářové' svolili
a ouřad tolikéž.
'
A tof židům k jejich fáze 2) (a)
ujalo ze sumy láže.3)
Než pominula velkonoc,
srazili z první fassí4) moc;

po srážce ještě svých darů:
48 krejcarů
již jen na měřicí brali —
a přec rádi litrovalí.
My ovšem měli [j]sme žito ihned do Chlumce vézti, ale
židé sotva je 5) tam dají. Jím se vždy spíše čeká nežli nám;

vím, že,žid jeden a sice brodský do skladu nymburského 6)
a do mlýna střebestovského jestě od roku 1800 své zlifrované
žho neodvedL
Ves Milčice, ačkoliv skrze 10 let dávala každoročně maga—
cínu 222 měř[ice] žita a 226 m[ěříc] ovsa, ač dřív do roku 1800
ovsa méně, totiž 196 měř[ic), nyní má dáti 97 m[ěřic] žita
a 89 m[ěřic] ovsa, — padá na 1. díl 29 m[ěřic] 101/2 m[ázlíku]
ovsa a 32 m[ěřice] 51/2 m[ázl.] žita. A má být placeno žito
2 zl. 40 a oves 1 zl. 20 kr. 1 měřice, — zdejší pak valora
jest ] korec žita 5 zl. 15 kr., učiní za 1 měř[ici] 3 zl. 30 kr.,f
ovsa korec 3 zl. 15, tak ] měř[ice] 2 zl. 10 kr.

[171] Téhož měsíce dubna jménem císaře pána i arciknížete
Karla přišlo na všecka 7) císařská panství nařízení, aby bylo
všecko, cokoliv se v panství vynachází, počna od kostelů, škol,
duši kato- i nekatolických, služeb, povinnosti, jakovosti výnosůs)
ročních a všeho, což jen se kde a jak nachází, popsáno a v sumu
uvedeno; a taky okolek celého panství, kolik by mil aneb
tisíc sáhů okolo sebe mělo.
Sám pan vrchní pro sebe má toho k odpovědi 60 punktů,
pan sirotčí 56 a pan důchodní 44. Z každé vsi rychtář musil
dáti vyznamenání toto:
(a) Faze [R: faaze], velikonoc židovská, kterou letos s námi zároveň

drželi
1)R: Cži..:owesský.. .bywsse.

.a na mnie. .B.onífikati. .dijl.

— -)Fase (pesach, pascha) značí původně přechod, pominutí (viz v Písmě
sv.Il.Mojž., 12,11), pak beránka velikonočního & vůbec slavnost veli
konoční. — 3) Láže (ital. agio, ažio) jest přírůstek na ceně. 4—) Zde

asi
výkaz, rozpočet.
— 5)Střebestowskyho.
R: y hned westi.— .R.ho
—
s) R:jako:
Nimburskyho.
.Mlegna
7)R : .wzdy.
Arcy Knj
žete . . . wssecky Czysaržske . . .Katho y nekatholických. P.owinosti.
_- a) »R: Weynossu.
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1. Mnoho-li jeden každý soused a obyvatel hovad a do
bytka drží všelikého druhu a sice hřebců, valachů, klisen, hříbat,
volů, krav, jalového, 1), ovčího, svíňského, kozího dobytka, též
pernaté drůbeže, husy, kachny, slepice, morky atd., každé zvlášť.
2. jak mnoho kdo má rolí, luk, na kolik dílů role dělí,
jak mnoho seje na zimu pšenice, žita, v jaře ječmena, ovsa,
hrachu, vikve, prosa, lnu, konopí, zemčat'l) atd., na jaký způsob
užívá ouhor a kolikátý rok ouhor nechává a pole vexluje. —
3. jak mnoho všeho osení ročně sklídí po korci. — 4. jak
mnoho zemčat3) po korci se dostává. — 5. Zdaliž ouhory
nějak se užívají čili nic. _ 6. jak mnoho obilí všeho druhu,
sena a slámy jest ve torotu. —- 7. jak role ohražené neb ne
ohražené jsou, zdaž ploty nebo příkopy potřebují, zdaž příkopy
čisté a luka jsou. — [172] 8. Zdaž některé role aluka zlep
šenosti a jaké potřebují
9. Komíny zděné jsou--li všecky a kolik ještě dřevěných. —
10. Potřebné nářadí k ohni, kádě, stříkačky, háky, řebříky*)
každá obec i každý hospodář pro sebe má-li. ——11. jestli má
každá obec rybníček neb nádržku vodní. — 12. Zdaž v každé
obcí pro lidi i dobytek dosti vody jest, a není-li, 5) jak se k tomu
dopomoci může. _- 13. Sušírny pro len a konopě a pec pro
chléb (a) jsou-li za vsí vystavené. — 14. Len a konopě kde
se močí, zdaliž tam též dobytek se napájí. — 15. Zdaliž v každé
obci bába pupková neb porodní od doktorů examinovaná“)
a přísažní jest.
K tomu [j]sem j'á přidal ještě tyto dva: 16. Ve vsi Milči
cích vynachází se obecní škola pro učení dětí od samých sou
sedů r. 1795 vystavenáf) ale učitel skrze jejich nedostatky jest
v ní bez fundaci. — 17. Obec tato má v svém položení4 mosty
panské a dva obecní, též 11 trub cestních a pro vlhkost místa
i pro přicházející sem ode 3 mil vodu vždy cesty zlé a silnice
jest křížová, od Kouřima k Nymburku a od Kolína k Brandýsu,“)
skrze což mnoho práce i nákladu každý rok sousedstvo mívá
a za to žádný ohled neb náhradu nikdy necítí.
To popsání odváděli [j]sme do zámku dne 1. máje.
[173] Měsíc duben došel jasně
i máj taky začal krásně.
Stromy [j]sou bílé od květu,
žitný klásek na výletu.9)
a) Bylo nedávno poručeno, aby celá ves jednu chlebovou pec za
vsí měla pro uspoření dříví a zachování před ohněm.
1) R: jalowyho . . . Swinskeho. .druberže . .wzlásst. — -) R:

Erdteply etc. — 3) R: Erdteply . .. n.egak

.gt. — *)R: Zdienne.

držewenych. . . Hržebržiky . . . prosebe maaly. — 5) R: a negnily.
dopomocti. — “) T. j. zkoušená. R: Examinirowaná. — 7)„Pam. III, 2,
str. 13. — s) R: chhkost. . . wzdy . . . Brandegsu. — 9) R: Zíttný klássek

na wegletu.
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Ale souchota vše trápí,
na všem se již čáka krátí.
Ozim barvu svou již mění,
ječmen, oves leží v zemi.
Výhory 1) se ukazují,
luka se neosazují.
Dobytek nemá pice víc
a na obcích neroste nic.
Bože, rač to napraviti
a zem deštěm zavlažitii
Dnes, 2. máje, přišlo ještě ze zámku oznámení,abychom2)
k témuž všemu prvnímu popsání ještě poznamenání, v každém
numeru jak mnoho koňských marštalí a chlívů dobytčích se
vynachází a zdaliž ve vsi který grunt skrze nedbalost hospo
dáře zadlužený jest, ihned odeslali. Dle toho našlo se v Míl
čicích koňských marštalí 17, dobytčích chlívů 30, ovčích 16,
sviňských 18; grunt takový 0.
Příloha k dubnu, Dne 21.. dubna byv3) já v Praze, oč
[j]sem dávno usiloval, to [j]sem tam dosáhl & sice v královské
knihárně v velké *) koleji u sv. Klimenta knížku modlitební sta
rožitnou, kterou mně byl vys. důstojný pán Karel Ungar, hra
dopražský5) kanovník & bibliothekář, ochotně zapů[j]čil, abych
já z ní do své, rovněž takové, vytrhané listy zase napsati mohl.
Tu knížku sepsal a vydal důstojný v Bohu otec pan Fridrich
Nausea, biskup vídeňský, doctor theologiae, na žádost ak uží
vání císařovny římské a královny české Army, Ludvíka, krále
českého, sestry & Ferdinanda I. manželky, léta Páně 1537.
Potom ji zas rozmnožil a dvěma“) arciknížatům, též ") císa
řovny synům, Maximiliánovi a Ferdinandovi, připsal léta 1544.
Pak z němčiny do češtiny přeložil a městu Českým Budějovi
cům připsal kněz Tomáš Babler, v témž městě farář, ]. P. 1550. 8)
1) R: Weyhory.

— 2) R: abychme . . . Chlyv'vu . . . y hned . . .

Konských . .. Swinskych. — a) R: bywssi. — *) R: w Welkym Collegi . ..
Hrado Prahský . .. Biblíothekarž. ——5) Omyl. Byl čestným kanovníkem

staroboleslavským. Pam. lll,3,str. 72; obrázek str. 92. —“)R: Widenský. . .
dwaum Arcy Knjžatí. — 7) R: týž . .. Cžechskym . . . Thomáss. —
3) Uplný titul (pravopis upraven) jest: „Křestianská modlitební knížka
přes celý rok, na najmilostější žádost najjasnější a velikomocné kněžny
a paní, paní Anny, římské etc. královn a arcikněžny rakouské etc., někdy
slavné a svaté paměti: Podle důvodu a vyměřeníPísma svatého složena
a udělána a nyní v nově z německé řeči v českou přeložena. Létha Páně
1550. - Vytištěno (v malé osmerce) a dokonáno v Menším městě praž
ském u Bartoloměje Netolického“ (]ungm. [V, 1936.) Má četné dřevoryty
biblických výjevů a obrázků svatých. Výtisk, jejž měl Vk v rukou, jest
ve Veř. a universitní knihovně pod sign. 54 E 144; je dosti porušený,
několik chybějících listů je doplněno opisem a na druhé straně před
sázky jest vlastnoruční přípisek Vkův: „NB. Z teto Knižky do swe
rowniež takowe, 5. lystu pržepsal sem Frant. Ján Wawák, we Wsi
Milcžicych Saused & Richtarž spolu Miesstian Plzensky, Letha Panie
MDCCCII. Miesyce Máje“ (Sdělil p. PhDr. Jaroslav Jonáš)
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[174] Ta knížka má v sobě na každou neděli a svátek
přes celý rok modlitby z misálu, jenž kolekty a komplendy 1)
slovou, item na každou epištolu & evangelium modlitby od
téhož biskupa učiněné; ostatní tam naučení a modlení pomíjím.
Vinšoval bych, aby každý, zvláště nyní, takovou a tu knížku
modlitební měl, aneb onen Eckartshausen, jenž nedávno filoso
fických a vysokodušných modliteb byl napletl a které již taky
v češtině jsou, aby byl tyto prohlédl a z nich se poučil.2)
Tu také dle nařízení pana bibliothekáře vůdce můj okázal
mně takměř nejznamenitější věci, jako rozličné rukopisy starší,
' než impressí se začala, mezi jinými Nový zákon na pargameně3)
v malé knížce roku 1404 psaný tak čistě a drobné, jako může
býti ten nejkrásnější benátský neb antverpský neb pařížský
tiskf) Až [j]sem nad tím psaním strnul, a krása psaní nejiná
jest, než jako by to včera bylo psáno, ano jest již 398 let. 5)
Item knihu katalog žáků, které hned po založení pražské 6)
universí děkanové iacultatis každého roku do svého učení při
jímali, a tuf mezi jinými děkany, jenž každý v rok děkanátu
svého svou vlastní rukou psal, jest viděti i vlastní psaní Jana
Husi, kterýž roku 1401 děkanem byl. Já [j]sem sice všecky
ty študenty přečetl, které on za ten rok přijal a zapsal, ale
přepsatí mně to nebylo možné, toliko tohle pamatuji a zde
' přisadím: „Anno Christi MCCCCI. Ego Joan]n]es de Hussinec.“ 7)
Item kancionály podobojích převelmí krásně na pargameně
[175] psané na velikéms) folium neb listu, v nichžto na slav
nosti první slova vždy v sobě mají tu slavnost velmi překrásně
vyobrazenou a zlatem tlusté okrášlenou, jakož „[j]sem takové
viděl na Horách Kutných, v Hradci Králové, v Ceském Brodě
atd. 9)
1) Kolekty jsou ze začátku mše sv. (před epištolou), komplendy
(doplňky) je starší pojmenování modliteb z konce mše sv. (po přijímání).
R: Collekty, a Complendy. — 2) Vavák tu má na mysli (a správně po
suzuje) oblíbenou tehdy (pro svou citovost) německou modlitební knížku
Karla z Eckartshausen „Bůh jest nejčistší láska“, která v překladě Frant.
J. Tomsy a Karla Ign. Tháma & snad i jiném byla od r. 1793 v dalších
asi 30 letech vícekrát vydána v Praze, v Hradci Král., v Kutné ' Hoře
a v Jindř. Hradci. (Jungmann Vl, 2298; Doucha, Knihop. slovník, str. 38.)
R: wzlásstie . . . Erkantshausen . . . filozofickych. —v3)Ještě Jungm. Slovník
má „pargamen, pargamín et pergamen“ atd. lí: Pargamníe.—4) R: truk . . .
wčerá. — 5) K popisu Vkovu hodilo by se snad čís VlllH78 (sdělil p.
Dr. Jar. Jonáš), ale to je bible úplná„(l_3iblia Veteris et Novi Testamenti,
quae diciturMíníma). — “)HrCattalog Ziáku . . . Prahske Uníverssi . . . Hussy.
— 7)Je to vlastni podpis Husův ve knize děkanů fakulty filosofické, cho
vané v archivu universitním. Uplný začátek zní: Anno Domini 1401 die
15 mensis Octobris ego Johannes de Hussynecz magister in artíbus...
(LétaPáně 1401dne 15. října Já Jan z Husince, mistr svobodných umění...)
Nový otisk fotografického snímku jest v katalogu Husovyvvýstavy r.
1915. (Sdělil p. Dr. Jar. Jonáš) — 5) R: pod Obogjch . ..Pargamenie . ..
welikym... wzdy... Kuttnách
Cžechskym. — “) O nich v Pam. II,
1, str. 100;

111,3, str. 105.
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Item knížku jednu černého “uměnína pargameně vytištěnou
v Praze r. 14969) ta jest velmi nákladně mosazem okovaná
a někdy dvěma 2) zámky se zamykala. Ostatní znamenité knihy
a rukopisy, které [j]sem tam viděla v rukou 3) svých měl,
mlčením pomíjím.

Z toho všeho. co se na zdejším panství i na jiných císař
ských popisovalo4) a v sumu neb spolek uvozovalo, já jen
tohle sem přidám: Poděbradské panství má kolem okolo svých
hranic svou okoloběžnost 29 mil 3316 sáhů rakouských, jednu
míli po 4000 sáhů počítaje.
Item má všech familii t. j. manželství 3766, všech živých
duší 17.733: Samých katolíků mužských 5774, ženských 6255,
reformirtů neb novotníků mužských 2681, ženských 2798. Item
židů mužských 122 a ženských 103.

“Do 12. máje ze všech stran kvílení nad velikým suchem
slyšeti bylo a z toho i obilná cena se zvýšila;5) pšenice měla
9 zl. 15 i 30 kr., žito 5 21. 15, 20i 30, ječmen 5 zl. 12 a 15 kr.,
oves 4 zl. 12 a 15 i 20 kr., hrách 6 zl. 20, sena 1 cent[nýř]
1 zl. 30 i taky 2 zl., slámy ] mandlelj 2 zl.

Lidé z Moravy, jenž do Prahy na pout svatojanskou šli,
též o velkém“) suchu, _tam že jest, vypravovali. již obiličko
všecko klesá, žloutne, obz[v]láště jarní oseni, též i pšenice,
“mnoho ječmena & ovsa leží na svrchu země.
[176] Dne 13. máje, ve čtvrtek po neděli jubilate,7) po
poledni mrak s bouřkou od západu přišel a hojný dešf spustil.
Ale okolo Tuklat, Vyšerovic, Vykáně, Břístvě a Vestce 8) a dílem
u Přerova a Semic veliké krupobití spadlo a žita do gruntu
zkazilo. Zde taky 5 deštěm kroupy se ukázaly, ale jen v řídkých
žítách malou škodu způsobily. Ten dešt byl tak hojný, že [jjsme
po něm v pátek ani oratig) ani ouhory zorané pro mokro ne
mohli vláčeti.
Nato v noci na 15. den máje začalo zas zticha pršeti
a pršelo, celý den a celou noc na neděli Cantate,10) v nižto
také připadl svátek sv. jana Nepom. Ráno v ten den vždy
pořád hustě pršelo s ostrou zimou, o 10 hodinách začal snih
valně padati a padal až do 1 hod[íny] s poledne a tu již vody
od hor zvučně se valily a všudy plné brázdy vody stálo; střer
1) To by ovšem, má-li Vk správné datum, byl vzácný prvotisk, ale
nelze se jí dopátrati. (Sdělil p. Dr. jar. jonáš). — =) R: Pargamenie...
dwaumí. — =*)R: rukauch. — *) Viz str. 10. R: muzských. .. muzských...
muzských. — 5) R: zwegssíla. — “) R: Paut' S. ]anskou... welkym. —
7) T. 1. třetí po velikonocích. — 8) Wessce
skazylo... spusobily. —
“) If: worati... zworane. — 10) tvrtá po velikonocích. R: 2 tijcha

wzdy... z Poledne. .. z Poledne.
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chy i nové promokly.1) V půl 3tí hodiny s poledne přestalo
pršet, ale nepřestala zima. Dobytek celé dva dni na pastvu
nemohl a doma co jísti neměl a protož hladem řval.
Dne 17. máje a 2 dílu 18. toho zima stále trvala a dešt
často přicházel. Sníh až do středy okolo Kostelce ležel. 20. máje
oteplilo se, ale 21. a 22. zas zima, však bez deště, a ráno
mrazy byly.
Dne 12. máje v Praze pan František Němeček, rozený ze
Sadské z domu N; 377, 2) doktorem neb učitelem umění filo
sofického učiněn jest; 3) on má své rodiče dosavad živé. 4)
Při konci máje vždy více studeno než teplo bylo a obilí
sutému přibývalo ceny: Pšenice měla 10 zl., žito 7 zl., ječmen
6 zl., oves 5 zl., hrách 7 zl.. proso 8 zl.

[177] Dne 3. juni velebný v Kristu otec pan František
Skalický, rozený Pražan a 16 letvškramnický kaplan, dostal
se za faráře do Kounic odtud ze Skramníkaf')
Do hodu svatodušniho, jenž byl dne 6. Juni, žita na polích
do veliké výšky zrostla, že tak veliká již kolik let nebylaf)
V prvních června dnech onen magacín, jenž dubna měsíce
nařízen, 7) ale zastaven byl, nyní teprvak dávání přiřknut, když
již dokonce žádný ho dáti nemůže, a protož zas pro nás zle,
ale pro židy dobře. Ti se hned všudy za pachtýře prohlašo
vali, a poněvadž již žádný ho neměl, muselit [j]sme se jim opět
na loupež vydati a ten magacín pachtovati. A byl nařízen takto:
Dne 15. juni aby odveden byl 1. díl, do 15. ]uli Il. díla 15. říj—
na 8) lll.ti díl.

A tak teď k tomu ordinatumg)
bylo sice dáno denní datum,
však ale u nás je defectivatum_[!],10)

ale u židů accumulatum.“)
Dne 9. Juni _v zámku poděb[radském] za celé-panství ten
jeden díl zpachtovali na přídavek žito 5 zl. a oves 3 zl. na
1) Nov. str. 168: „Minulou neděli, dne 16 toho, na hradě Praž
ském podlé obyčeje byla držána slavnost ke cti sv. Patrona Českého,
Jana Nepomuckého. K této slavnosti shromážděný lid větším dilem byl
toliko z vzdálených krajů a míst, & bezpochyby dešťové povětří, kteréž
potom dne 16 sychravé, y 5 sněhem promíšeno bylo, ctitele Svatojánské
z bližších míst zdrželo;_a protož do Prahy daleko méně nežli jinými
lety lidu přišlo.“ — *) Císlo v R vynecháno. R: Sadsky... N:
filo
zofického... dosawád žiwý... wzdy. — 3) Stal se profesorem na filo
sofické fakultě; doktorem již byl. — 4) František Petr Němeček, syn
Františka Německa, majitele domu č. 377, a matky Kateřiny, narodil se
v Sadské 24. (a pokřtěn byl 28.) července 1766. (Sdělil vd. p. děkan
Ant. Drašner.) Více o něm v dodatcích. — 5) Přišel do Kounic po faráři
Tom. Strnadovi a když tento ve Lstiboři 5. ledna 1814 zemřel, dostal
se opět po něm (19. dubna 1814) do Lstiboře, kdež zemřel 16. prosince
1818: (Pam. 111,4, str. 16 a 28.) — “) R: wegssky zrostly
welyke...

nebyly.—7) Viz str. 9. R: Onnen...nýní...

tij...poniewadcž.—8) R:

Octobri. — 9) Nařízení. — 10)Zkomolený tvar. Dle smyslu: Se škodou,
s úbytkem. — 1') Dle smyslu: S novým ziskem.

16

Rok 1802.

jednu měřicí; naproti tomu my dostanem bonifikací 1) za žito
2 zl. 40 kr. a za oves 1 zl. 20 kr.

Kdyby takový handl často býval,
stěžkem by sedlák ranní písně zpival,
ale židi, byť nešli ani do školy,
zpívali by ráno i taky v nešpory.
[178] Okolo svátku svatého Víta pšenice dostala 10 zl.
30 kr., ŽltO 7 zl. 15 kr., ječmen 6 zl. 15 kr., oves 5 zl.

Do 20. juni časté byly vláhy a protož prosa špatně
rostla; mnozí zaoravšez) první sili po druhé, ale též malou
čáku dávala.
Dne 5. Juli začaly se teplé a jasně časy a tuť sena lépe se
kliditi mohla.3) Do 11. toho veliká parna. Hned na začátku
toho měsíce cena v obilí spadla; pšenice měla 8 zl., žito 6 zl.
15 kr., ječmen 5 zl. 45 kr. a oves 4 zl. 30 kr., slámy ] man
del 2 _zl. 30 kr.

Příklad pro lakomce. V městečku Neustupově měšťanjeden
příjmím Slavík prodav4) svůj domek za 300 zl., chtěl zase
v Domašíně spáleniště aneb grunt tam shořalý koupiti a na
něm vnově stavěti. Onehdy pak na den sv. Petra a .Pavla5)
žena jeho, veliká lakotnice, jdoucs) nedaleko přes pole kdceři
vdané, šenkýřce, a bojíc se o ty peníze, vzala je s sebou, ale
tam na noclehu jí se ze sukně ztratily. Ona ráno vstavši a pe—
něz neměvši, tak se zpošetila, že domů běžela a napadši ")
v komoře muže spícího tam ho zamkla a nahoru vběhši tam
dvě děti ukrutně nožem zamordovala; třetího, chlapce lOletého,
též zabiti chtíc hrozně zpíchala, a že se jí bránil a utíkali kři
čel, proto docela neusmrtila, ale on vždy 3.tí den od toho
umřel. Potom i mužovi tolik učiniti chtěla, že pak on probudivs)
se, [179] avšak z komory nemoha, taky křičel, lidé někteří
k tomu se sbíhali, které ona viděvši břicho sobě rozřízla a střeva
ze sebe sama vytahovala; k tomu i plodem na 6. měsíc ob
těžkaná byla; to vše ze sebe vykydla, a když již lidé přibí
hající do rukou ji dostali, v té vzteklosti zcepeněla _ a tak
za ty 300 zl. čtyry duše“-') ze světa odešly. A tak ten muž
skrze ženu přišel o peníze a skrze peníze o ženu i o děti. 10)
1) P: 2 Pachtowaly . . . mý . . . Bonificati. — *) R: rostly...za
worage . .. dáwaly. — a) R: mohly.. . welyke. — 4) R: Pržigmjn.. . pro
dawsse... schoržalý. — 5) Viz dálev pozn. 10. —_6) R: SS... Gdaucy . ..

a boge se... stratily. — 1) R: napadwssi ...wbiechwssi

10. letyho...

chtice . . . wzd . — a) R: probudiwssi . . . zbjhaly . . . Rukauch. —
9) V R původně tak, potom však omylem opraveno na: 5 dusij. — 10)
Muž pomatené ženy byl (dle matrik) Franc Slavík, Chalupník v Neustu
pově č. 79. (Pan Kohn, z nejstarších obyvatel, slyšel prý ještě o oné
události něco vypravovati a že se sběhla tam, kde se říká „Na lázních“).

Manželka Slavíkova, nešťastná vražednice, byla johana roz. Forejtová.
Bydleli dříve v čis. 55, kdež se jim narodily děti: Marie r. 1782 (to by
byla asi ona provdaná, o níž v matrikách již není), František r. 1788,
Anna r. 1790, Josefka r. 1793 a Jan r. 1795. Vražda se stala 6. července
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Musilatě 1) ta bídnice
býti peněz milovnice,
neb v nich naději skládala,

na božskou pomoc nedbala.
Tuto historii aneb dějinu lidé tam odtud sem na žně při
chodící a to vše vidoucí vypravovali.
14. a 15. juli začaly se zde žně, ale spolu s nimi začaly
se také vlhké a mokré počasy; od 12. luli až do dnes 18. toho
když toto píši, každý den prší.
'
Dnes 200 let, totiž roku 1602 na den sv. Maří Magdaleny
císař Rudolf II., spolu král český, 2) vydal přísný mandát “na

Roudnice (r. 1807).

1802 (neni-li to datum pohřbu) a obětmi jejími byla lZletá Anna (v ma

trice: zabita) a 7letý Jan (v matrice: zabitý); obě děti pochovány
na bývalém hřbitově u kostela. Třetí dítě, pobodané, byl'by tedy Fran—
tišek, 14letý, anebo snad Josefka, 91etá, ale o obou není již v matrice
nic; buď se tedy pobodane dítě uzdravilo, anebo zemřelo jinde. Sama
matka. 40 let stará, (v matrice: sama se popíchala) pochována byla
u kříže v polích (ad crucem in campis), který prý - dřevěny ; stával
u cesty k Milčínu; nyní tam již není. Otec František neštěstí sve dlouho
nepřečkal; zemřel ve své chalupě č. 79 již 26. ledna 1803 na souchotiny
ve věku 42 let a pochován rovněž u kostela. Pochovával a do_matnky
psal tehdejší farní administrátor Vojtěch Kovář. V pamětní knize farm
z těch let ničeho není a rovněž v měst. archivu, kde byly při pozdejsim
velikém požáru zničeny listiny za mnoho let. (Vše laskavě vysetril
a sdělil vd. p. František Kostka, farář v Neustupově.)

1) R: Musylattie... wnjch Nádiegi... Bozskau. — :) R: wlchke...
Cžechský... bratrsska... zbory a schromázdowáni
pod Obogi.
Paměti VavákOvy IV.

2
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pikharty, kteří jináč jednota bratrská se jmenovali, nimžto všecky
jejich sbory a shromažďování zapovídá a je ven ze země, po
kudž by se k víře katolické aneb podobojí přichýliti nechtěli,
na věčné časy vypovídá, a žádný nikde aby jich nepřechovával,
pod velikým trestem porouči. O čemž Apologia velká, fol.
130,1) též Kapihorský, fol. 92. 2)
23. Juli uhodil jasný čas jakož i 24. toho a tu [j]sme žita
drahně do stodol sklidili.
[180] V těch dnech nové žito se platilo měkké3 ) za 4 zl.
30, 45 kr., tvrdší za 5 zl., též za 5 zl. 9, 12 i 15 kr. Dne
28. Juli v Praze pšenice červená byla prodaná za 9 zl.

V noci na 31. den juli bouřka přišla od západu, z nížto
hrom udeřil do hospody v Lstiboři a zapálil, od čehož ona
a dva statky shořely, ale stodoly jim všem zůstaly.

ještě než červenec pominul, začala*) se veliká parna
a trvala do 13. srpna.
Žito, když v zrně ztvrdlo, větší cenu dostalo a sice 5 zl.,
5 zl. 12 a 15 kr., nový ječmen za 3 zl. 30 kr., oves 4 21.,
pšenice nová zde za 6 zl. 30 kr.

Tohoto měsíce juli v Kostelní Lhotě starožitný velmi kostel
ke cti Nanebevzetí Panny Marie byl vnitř obílen a oltáře opra
vené a na pravém boku kruchta dlouhá zbořena a jen čelní
zanechána, při čemž vynalezeno jest na zdích již velmi dávno
zabílených 12 věnců a křížů, kříže barvou červenou a věnce
barvou zelenou malované. est jest jich v kůru oltářním, po
každé straně 3, a šest v bocích. Z toho znáti, že jest byl někdy
od biskupa konsekrován5) aneb svěcen. Snad bychoms) ne
chybili, kdybychom to i-svatému Vojtěchovi přiřkli, neb on
tudy z Libice do Prahy a z Prahy do Libice chodě mohlť jej
posvětitif) Aby ty kříže s věnciB) — tak krásná památka —
zanechané a opravené byly, taky [j]sem za to p. sirotčihog)
žádal, ačkoliv administrátor vikářství poděbradského, [181] farář
1) Císlo stránky v R nedopsáno. „Apologie druhá stavův království
českého, tělo a krev Pána Ježíše Krista pod obojí spůsobou přijímají
cích“. V Praze 1618. V příloze (allegatum) čís. 13. od stránky 130 je tam
„Mandát na kněží bratrské a posluchače jich“ ze dne, jak Vk píše. —
:) „HystOria klásstera Sedleckého“ od Simeona Evstachía Kapihorského.
V Praze 1630. (Viz o ní zvláště Pam. III, 2, od str. 42.) Na udané
stránce má stručnou zprávu, že císař Rudolf tehdy „vypověděl majestátem
svým z království českého všecky pikharty aneb, jak se oni jmenovali,

Bratry.“ — a)R: mieky...prodaná

..schoržely. — 4) R: začaly se welyke

Parna a trwaly. ..stwrdlo...Lhottie. — 5) R: naNebevzeti...wňjtrž...
Opravene...zboržená...zanechaná...Consecrirowán. — “) R: snad

bychme... kdybychme
Swatýmu . . . mohlt' ho. — 7) Ovšem mylná
domnenka. — a) R: S Wiencemj. — 9) Vojtěch Marle. Pain. l, ],
pozn. 4.
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čiňoveský, P. Frant. Oppelt 1) nehrubě toho váži a řekl, že se
mohou zas zabíliti. Ale [jjsou zase velmi pěkně od malíře Berg
manna z Poděbrad'z) způsobené. 3)
Dne 11., 12. a 13. srpna vždycky u večer byly bouřky
a blýskání a 13. toho příval přehustý spadl okolo Kostelce
Černého, z něhož 14. toho okolo poledne Vuda přes Poříčany
přišedši4) celá střebestovská, sadská i z dilu naše luka i ně
která pole zatopila a velikých škod na polích, obilí i v sta
veních a stodolách nadělala, otavy krásně zrostlé zakalila.
21. srpna patent přišel 5) kterýž oznámil, že peníze 4gro
šáky od posledního srpna jen za 7 kr. bráti se budou vůbec,
ale ve všech císařských kasách a na kontribucí přece až do
Všech svatých tohoto roku že za celé 4 groše přijímané budou.
Příčina, proč ly čtyrgrošáky vyhlazené býti musejí, jest ta, že
jest jich mnoho falešných a tu i tam na náš ráz bitých. Jak se
již ví, sám Pasman Coglíf) nynější turecký ve Valachíi nepřítel,
za 4,000.000 jich nabití dal a jiní jinde taky je dělají?)
Okolo 20. srpna pšenice měla 7 zl. 30 kr., žito 5 zl. 30 kr.,
ječmen 4 zl., oves 3 zl. 36 kr., hrách 6 zl.
jaké soužení v nedostatku malých peněz mezi lidmi bylo,
to není k vyslovení.
[182] Na začátku září prohlášen jest patent i taky v koste
lích,9) 1. že manželstvo mezi druhým a třetím stupněm zcela
se zapovídá a na něj žádná dispensací, leda z veliké a právní
příčiny, se dávati nebude, t. j. bratranec se sestřenicí a šva
grovství ; ale 4. stupeň se dispensuje.9) A tak staré právo zas
jest obnoveno, které r. 178310) od josefa 11.bylo zrušeno.
ll. Osoba ženská neřádně obtěžkaná žádného práva užíti
a náhrady nějaké na svém oučastníkovi dosíci nemá ani pro
sebe ani pro dítě, leč by jí sám dobrovolně co dáti chtěl. A to
jest taky starého práva obnovení, an od r. 1784“) měly právo
dědictví a sdilnosti z mohovitosti i statku oučastnika aneb
zmrhače svého. Byly též zbaveny 12) všech trestů i oustního
1) Viz o něm v dodatcích.

R:

Cžimowesský...

Oplt. ——
2) Dle

Hellichova „Příspěvku k slovníku umělců a uměl. řemeslníků z Podě
bradská“ v Památkách archeol., díl XXIX., byl to František Borg. Berg
mann, měšfan v Poděbradech (1760—1838). Byl vlastně malířem pokojů
a štaflrem, maloval však také olejové obrazy. Zachovaly se po něm
i kresby a návrhy na oltáře. Ve farním archivu v Kostelní Lhotě (ani
v Sadské) není o této opravě zpráv. — 3) R: Pergmanna... spůsobena.
— *) R: wzdicky... pržissedwssi, cele Stržebestowske, Sadské... Wot
tavy. — 5) Patent z 15. srpna 1802 (navazující na onen z 15. března,
o němž zde napřed na str. 8.) je celý otištěn v Nov. č. 35 z 28. srpna.
Původní plná hodnota čtyrgroše byla 12 kr. R: pržedse. — “) Pasman
Cogli (v německých novinách: Oglu), odbojný (proti sultánovi) paša
vidimský, o němž je tehdy v novinách hojně zpráv. R: Pasman čogli
njniegssi... Walachigi. — 7) Tato zpráva v Nov. není. — a) Viz v do
datcích. — 9) R: dispensiruge. — 10)'R omylem: 1784. (je to nařízení
o 57 paragratech z Vídně 16. ledna 1783.) — 11) Omyl. Je to dvorní
dekret z Vídně 9. března 1770. R: negake... zdilnosti. — 1=) R:

-zbaweni... diewka sk.
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domlouvání, ano ani děvka zk ..... á neměla se nutit, aby čepec
na hlavu dala a v něm chodila. Též poručení bylo, aby ženské
osoby nechodily v šněrovačkách utažené, nýbrž v lajblíkách
a rozpuštěné, což některé již beztoho dělaly a nechtice v šně
rovačkách chodit, jako jiné svině beze všeho prsu ukrytí muž
skému pohlaví pohoršení a podnět k smilstvu dávají a ze ztra
cení své cti nic sobě nečiní. A [j]sou nyní k...y tui tam, že 3,
4, 5, 6 i více děti mají a tak neřádným a od Boha zapově
děným a s hříchem nabytým plodem svět naplňují. A protož
k zastavení toho aspoň zas toto staré právo obnoveno jest,
aby nebezpečíce se na náhrady a živobytnost svých panchartů,
od tak hustého k.... přestaly.1)
[183] V polovici září pšenice zas dostala pěkná 8 zl., žito
5 zl. 54 kr., ječmen 4 zl. 6 kr., oves 2 zl. 30 kr.
Skrze celý ten měsíc a sice od 14. srpna nepršelo a časy
byly den po dni slunečné, teplé a suché, protož nemohli [j]sme
ozimní obilí dobře síti a pole orati. 2) Okolo sv. Václava bylo
velmi málo zaseto, dle toho také cena obilná rostla.
Při konci září již měla pšenice 8 zl. 30 kr., žito 6 zl. 15 kr.,
ječmen 4 zl. 30 kr., oves 3 zl. 15 kr.
V prvních října dnech žito dostalo 7 zl., ječ[men] 5 zl.
i taky 5 zl. 12 kr. a pšenice až 9 zl., oves 3 zl. 15, 20 i 24 kr.
V těch dnech [jsme již přece seli,
co [j]sme naoráno3) měli.
Ač pak byly velké hrudy,

však do nich sil každý všudy.
Kde [j]sme nemohli orati,
musili [j]sme tak nechati.
Pluhy, brány se lámaly,
kovářům dílo dávaly.
Každého půl dne radlice
musily mít nové špice.
Hovadům těžko táhnouti,
těžko též pluhem ?) vládnouti.
Práci mají kovářové,
však stojejí [!] mlynářové,
tam každý hlas slyší ucho,
neb nemohou mlet pro sucho.
Luka bělejí a obce,
pastvu nemá kráva, ovce.
Toto jest taky snad zaznamenání hodno, že počna od sv.
Bartoloměje každý a celý den všudy v každém stavení kohou
tové zpívají, ještě i dnes, když toto píši, dne 7. října.
1) Na začátku str. [183] v R jen: 111.,místo však asi pro 3 řádky

zůstalo prázdné. R: Muzskemu... straceni . . . Pankhartu . . .„kurrew
stwi. — 2)R: Worati. — a) U veršů na okraji připsáno: Rytma. R: pdse .
naworáno... worali. — *) R: s Pluhem
stogegi . . . za znamenáni . . .
Bartholomíege . . . wlýwánj.
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jindy kohoutí zpívání
přináší deště vlívání,
ale letos jejich hlasy
mají samé suché časy.
[184] Dne 25. října ve vsi Heřmanicích, jinak Herman[n]s
dorfu, pod vrchem Voškobrhem ležící, oheň při silném větru
vzešel a 12_stavení strávil. Ti nebozí tam lidé prv dost málo
majíce, nyní dokonce nic, ani to stavení nemají.
Ta ves při zrušení panských dvorů r. 1777 stavěla se na
místě pustém aneb na ladách, kudy silnice z Prahy do Hradce
a Slezska svůj běh má, a že ta 1) lada samé vozní kolaje byla,
říkali tam Na kolajích. A ves Opočnice, blíže odtud ležící, měla
tam svou dobytčí pastvu, též dílem ovčáci ze dvora srbeckého
a ovčína voškobrhského ovce tam pásali.
Výš 2) psaného roku, když ze dvora srbeckého ves jedna
v témž dvoře a druhá, mnohem větší, dílem již na vrchu
Voškobrhu pod kostelem tamním, Volfsberk řečená, vystavené
byly a ještě tu tak mnoho občin, ač dost neužitečných, leželo,
nějaký Hermann,3) jenž byl barona zRaabu,4) toho požehnaného
rušitele robot a dvorů, sekretář, když byl 5) tudy na komisi již
r. 1778, zalíbilo se mu, aby na tom místě ves ještě jedna stála,
neb taky mnoho ještě bylo těch, jenž o familie žádali, ale ne
bylo jim odkud dáti, již dvory všecky rozdělené byly. _Aneb
snad ještě mělo přibýt 6) víc bídníků a zlodějů.
A tak na prohlášení, kdo tu chce stavět, sběhlo se a hlásilo
odevšad lidu rozličného, však nejvic podruhů, že kdyby lOkrát
ty občiny byly větší, nemohly by stačili, aby každý dost ma
ličko dostal. Ano i _ti, jenž stavěli, 20 v počtu, některý 10,
jiný 8 a nejvíce 12 měřic dostal [185] a pro neužitečnost místa
na 3 léta darmo, až by vystavěli a až by se zvědělo, budou-li
ta 7) nová pole jaký užitek nésti čili nic.
A tak z rozličných vesnic a panství podruzi sběhšes) se
tam a nemajíce jen duši a tělo a chudobu vždy s sebou v šraňcích,
jak kdo mohl, stavěl, a od toho Herman[n]a slavné paměti naše
paní a královna Maria Teresia dala té vsi jméno Herman[n]sdorí.
Ale okolo ležící Čechové říkají Heřmanice a někteří ještě Na
kolajichf')
Ti lidé, když tam usedli, že ze samých podruhů a pacholků
byli, někteří i taky před tím pro zlé skutky v šatlavách seděli,
žádné bázně, řádu a práva neznali; k tomu ještě jednoho ti
1)R: ty... samý... byly. — 2) R: Wegss... Wolfsbergk... wy
stawene...negaky. — a) Jan František Hermann z Hermannsdorfu, král.
český guberniální a od r. 1789 c. k. dvorní rada. (Pam. ll, str. 36 a 93.) —
4) Frant. Ant. rytíř Raab, viz Pam. ], 1, str. 46 a j. — 5) R: bywsse

tudy na Comissi... familiae... rozdielene. — 6) R: pržibegt
zbiehlo.
— ") . tij... ty Nowe. — a) R: zbiehwsse... anemagic... wzdy. —
*) Nyni Kolaje.
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chého a dobrého člověka, ševce, příjmím.. .1) za rychtáře (jako
žáby pařez) dostali. ]akořka hrozno tam bylo a pan vrchní
Beíerweck měl s nimi co činiti, než do nich některé sousedské
mravy vtělil. Se vším pak přece ti lidé, když hospodařiti počali,
chtějíce se louži vyhnouti, do bláta upadli. Chudobě utíkali,
a bídu natreřili. Jen, že své vlastní místo mají.
Po třech letech jejichhoz) tam bytu, když ještě docela
vystaveno neměli, jiná tři léta od daní zbaveni byli, & ježto
bylo 3) tam ještě okolo 22 měřic těch lad, z těch některý 2,3,
4 i taky jednu dostal, které [j]sem já jim odměřoval a tu jed
noho bořitu, jménem jakuba Holana, pro jeho zpurnost isvázati
dáti chtěl.
Když opět 3 léta minulaf) teprve ty jejich role byly dle
obyčejného způsobu zkla'sovány, aby se vědělo, jak se z nich
má platit, ku kterémužto klasování byl tam poslán [186] pan
polesný Jan Klanner z Engelshofen5) a dva rychtářové, já
a přednolhotský, příjmím Hotovec. Že pak pan polesný, neznaje
zemi, všechno na mne 6) složil a já znaje ty grunty hned od
své mladosti, že tam nikdy nic nerostlo, jen něco kyselé trávy,
a že ti lidé někdy ani za svou práci odplatu nedosáhnou a děti
jejich jak do vesnic, tak do vojny že se k službě hodí, vyšacoval
[j]sem to mírně a dle půdy snesitelně, na čemž i pan vrchní
i pan sirotčí taky přestali, při kterémžto platu ta ves jest zů
stavena až podnes.
Obšírné vypsání toho vrchu Voškobrhu i abecední uspo
řádání přes 40 druhů dříví zde rostoucího učinil [j]sem v prvním
svém spi5u,7) neb [j]sem ten vrch kříž na kříž schodil a okolo
něho všecka 8) pole atd. s inžinýrem ]iráskem změřil r. 1776
a 1777 9) (R. 1813 to vypsání posláno do Budějovic.)
Nyní jen otom kostele, který až dodnes stojí a na mnoho
mil viděti se dává, něco oznámím.
Ten kostel od západní strany na nejvyšším místě toho
vrchu stojí, pod základem sv. apošt[olů] Petra a Pavla, a jest
od starodávna farní. Starého kostela grunty až dodnes [j]sou
tu k vidění; jakož 1od bývaléfo) fary ajíných stavení Léta 1384,
když král Václav chtěje do Ríma na korunováni císařské jeti,
pomoc na tu cestu od kostelů požádal, tak aby každý kostel
farní ze svých ročních příjmů desátý díl složil, k čemuž mu

ipapež

povolení dal, tak kostel voškobrhský dal 36 grošů

1) V R jméno vynecháno. R: Pržigmin.. .Bajerweck...pržedse. —
-) R: gegich ho tam — a)R : & bywsse tam. (Místo pro časové určení
v R prázdné.) — *) R: Spurnost.. .minuly.. .z Klassowane. — 5) Pam.
111,
3, str11,1,
118od
a j.str.—55;
s) R:
namnie.
.ARgáznagice..
.odR:me...nietco.
)Pam
111,
2, str. 15.R
:mem. — a)
wssecky...do—
dnes..
nietco. 11,
—1,9)str.
Pam.
str. (111,2,
79; 211,1,
Sámvěta
Vk dodatečně
tam měřil
r. 1785. (Pam.
71) ,1,
a 1795
str. str.
15).57.Další

připsána. — 10)R: Neywissim.. .S.S

..do dnes. ..begwale.
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pražskýchš) Z toho znáti, že měl 6 kop a 36 grošů svých
ročních užitků. Tehdejších časů 60 grošů byla kopa a 70 grošů
byla hřivna stříbra a ta hřivna dle nynějšího běhu peněz vyšla
by na 8 tolarů aneb 16 zl. [187] A tak by ten kostel měl svého
ročního příjmu 5 hřiven a 46 grošů, to jest 45 tolarů aneb
90 zlatých rýnskýchř) Vzato z Balbína a on vzal z knihy de
sátků církevních hlavního kostela pražského na r. 13843)
'
Kostel ten is farářem svým náležel k správě duchovní
děkanovi havranskému, kterýž měl pod sebou 23 farářův a dva
filiální kostely; které byly, již [i]sem v prvním spisu r. 1789
napsal 4) a při nějaké Havranska zmínce taky snad zde ještě
napíši.
L. 1735, když ten kostel tak byl sešlý a rozstoupený, že
strach byl do něho vejíti, s povolením Karla Vl. byl až do země
rozbořen a vedle něho z gruntu nový vystaven i roku 1736
dokonán, jakž tam nad dveřmi rok ten vytesán dosvědčuje.
A bývala v něm na den sv. Petra a Pavlavhlučná pouf,vslavné
procesí pontitícaliter5) z Poděbrad, též z Ciňovsi a z Zehuně
tam vedeno bývalo.
, L. 1786 “) pod panováním josefa ll., když onano vichřice
prudkým a bludným během svým v církvi Boží dmýchati za—
čavši7) i na kostely se obořila, taky i tento do losu zkázy
uvedla; neb mezi jejími jinými zvučícími hlasy taky bylitento:
Které prýs) kostely i kaple jsou o samotě a málokdy v sobě
služby Boží mají, takové aby byly zrušené a užitky jejich roční
celé zemi k dobrému obrácené, tolikéž v městech, kde více
kostelů jest, aby jen jeden zůstal, — a tak se stalo. A tuť se
za mnoho množství tisíc zboží kostelního tu i tam prodalo,
také i židům, a peníze do královské berně se odvedly, tolikéž
i pole, luka a jiná k těm kostelům a kaplím náležitá starodávní
věna.
[188] Tehdáž páni komisaři
jezdili s veselou tváří
kostely, kaple loupiti,
v nich služby Boží trouditiP)
Posvěcení odnímali
a všecko do truhel brali.
Kde nesili, neorali,10)
tam sekal—í,též i žali.

A dělali při tom skutku

1) R: dijl...Prahských...hržjwna...njniegssiho...wysslaby.

—

=) R: Atakby... Regnskych. — 3) Pam. ll, 2, str. 75. R: Prahskego. —
') Pam. 11.2, od str. 75. R: Zpráwie... r. 1788... negake. — 5) T. j.
probošt měl mitru. R: Pauť...Processi ln Pontificallter. — “) R: 1782.
(Toho roku začalo rušení klášterů. Na kostely na Poděbradsku došlo r.
1786. Pam. II, 1, str. 95.) — 1) R: Onnano... začnauc... skázy. — s) R:
preg... wsobie... mnozstwi. — “) T. j. ničiti. — 10)R: neworaly.
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pro sebe nejlepši šrůtkuJ)
neb co se jim kde líbilo,
ani prodáno nebylo.
Avšak všickni, jenž tak dáli,
byli živi jen čas malý.
Když já letos toto piši,
není žádný v naší říši.
K tomu každý té vichřice hlas buď psaný, neb tištěný, tak
byl zatmělýa vysokou jakousi krasořečností a licoměrností
obalený, že tomu i učení a právníci ani dobře vyrozumět ne
mohli. Z města do města, ze zámku do zámku jedni druhým
posílali takové edikty, jak by ten aneb onen tomu rozuměl a jak
dle toho nařízení pokračovati bude. A tak některé „věci tou
pomateností bud byly předělané, aneb nedodělané.
Někde sekali přes šňůru,
někde srazili jen kůru.
Tak se stalo i s některými kostely, které jako od starodávna
farní měli ostati; že pak již od času Zižky faráře přes 340
neměly a páni, že by byly farní, nevěděli, — neb žádný z nich
nečetl Balbína, ale raději Kalvína, — protož tak mnohé kostely a
kaple gruntovní do zákzy přišly,mezi takovými i tento voškobrhský
Když pak z něho vše prodáno bvlo, i okna i dvéře, a ty
zdi žádný koupit nechtěl, učinil se tam Všeobecní prevítz) od lidí,
jenž tu okolo kamení lámali, dříví dělali neb dobytek pásli etc.
Ne tak ještě katolíci,
jako odpadlici,
[189] ti tam naschvále chodili
a previtem zlost vylili.
Že pak ten kostel blízko nad silnicí slezskou, asi 2 hony,
stojí a jest od něho až na 15 mil viděti k straně západní,
chodívali k němu lidé pocestní avandrovni iv kočářích jedoucí
a skrze tak krásně patření té dalekosti i poděbradských rybníků
množství i skrze tu blíž u kostela pramen čerstvé vody občerstvo
vali svou mysl, zrak, chut i od ptactva tu zpívajícího sluch
a vodou zahasili žízeň 3) a při tom, kdo psáti uměl a chtěl,
napsal tu anebi ve zdi vyškrábal své jméno a vlast; kolem
okolo kostela, kam kdo na výš dostati mohl. samé byly nápisy.
Když pak kostel k zpuštěni přišel, tu opět v něm tak napsáno
bylo, jako venku.
L. 1798 zalíbilo se panu oberforštovi poděbradskémuf)
aby tu byl hajný lesa a zvěři, atak učiněno jest z kostela toho
lidské obydlí a usadil tam pan oberforšt nějakého nejouhlav
nějšího pytláka přijmím Lísku,5) z Křečhoře rodilého, kterýž
byl všem myslivcům jako trn v oku, zlodějům pak a loupež
1) T. j. zisk. R: diály...bud. — 2) R: Skázy...wsse

Obecnj Pre

wýt. — a) R: Zjžeň . . .spusstieni. — 4) Jan Klanner (Clanner) z Engels
hofenu. Pam. III, 3, str. 118. R: Negakeho...Arrestu.
_—5) R: Lýsku.
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níkům
sehránajako drahý kámen v prstenu, neb byl jejich loupeži jista
a když on jen byl v arestu,
jiní všickni ušli trestu.
Nyní pan obrforšt jakožto člověka smělého zaopatřil ho živnosti
i bytem, dav 1) mu přikázání, aby pytláctvíikamarádů zanechal
a váže sobě toho živobytí aby věrnost zachoval. [190] Ale se
vším tim psu sádlo svěřil; neb on netoliko, co se na Voškobrhu
a okolních gruntech rodilo, vše k svému obracel užitku, ale
i do chlumeckých lesů na vysokou a černou zvěř, již tak blízko
maje, chodil aji střileje odnášel, kamarády s sebou vodě?)
a tam zajisté


u něho v tom bývalém 3) kostele
mnozi zbůjníci obývali směle,
a co měla být lesa i zvěři obrana,
ona byla ta nejškodnějši rána.

Ale „Qualis vita, mors est ita“.4) Letos r. 1802 měsíce
října jdai) do chlumecké obory na jeleny,
již se z ní víc nevrátil,
neb tam svůj život a snad i duši “ztratil.
Nebo myslivci naň číhali
a střelnou ranou život mu odňali.
V týhodni byl nalezen,
do Vrbice dovezen

a pohřben, aniž pan oberforšt, aniž kdo jiný neučinil zminku
aneb žalobu na jeho smrt;
ale každý, kdo byl při něm,
řek, že tou smrtí sám vinen “)

Tut máte opět, mé děti,
jednoho místa paměti,
které jest na panství našem;
pište taky tak svým časem!
Ale ještě něco musím přidati, že taky při tom starém kostele
od starodávna býval poustevník a ten dostával svůj obrok ze
zámku poděbradského z užitku téhož kostela. Když pak tam jeden
r. 1732 byl od loupežníků zabit a žádný nevěděl, až již napolou
shnil,7) protož přesazen byl jiný, nový ke kosteličku Panny Marie
za mostem u Poděbrad a tu měl taky k stráži poručený onen dub,
na němž žaludy s kápěmi havířskými 8) rostly.
1) R: dadauc. .a wážice. — -) R: blýsko. .ssebau wodiwsse. ——
=) R: zagistie.. .beyvvalym. — 4) Jaký život, taková smrt. — 5) R:

gdauce...stratil

. winnen. — ") Ve vrbické matrice úmrtní zápis prý

není. (Sdělil vd. p. farář jindř. Drkoš.) — ") R: nětco . . . starě . . .

begwal. . .na polau schnil. — s) R: s Kápiema Hawjržskyma.
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Poslední poustevník byl nějaký jan Miiller,1) z Moravy
rozený, jenž býval dřív vojákem a potom při zámku pochopem,
pak ve dřevnici hlídačem a posléz [191] v oděvu minoritském
poustevníkem. 2) Umřel r. 1780 3) a po něm nepřízeň času již
žádného více dosadit nechtěla. Před ním bývali v oděvu ka
pucínském. 4)
Bydliště při tom kostelíku jest až dosavad dřevěné,v kte
rémžto taky důstojný pan jakub Prokop Wolf, děkan podě
bradský a probošt infulatus v Schlangenmundu v Uhříchf)
každoročně přes celý advent sám jeden zůstával a poustevníka
na svém místě do děkanství vsadil. Tu pak každé předední
rorate odečet,“) při skrovné stravě v modleni a rozjímání čas
trávil, v noci v umrlčí truhle již pro sebe udělané líhal a tak
své tělo mrtvil. Umřel r. 1767 měsíce března v postě 7)
A po něm se dostal Hynek Augustin Svoboda. farář či
ňoveský, a ten byl třetí a poslední poděbradský infulatus;proč,

to snad někdy taky napíšis)
Dne 27. 9) října arcikníže Karel vyjevlo) z Prahy na pan
ství brandýském honbou a střelbou zajíců se obveselil; odtud
jel do Skřínče,11)kdež od pána [jakuba] z Wimmrů též na honbu
pozván byl. Odtud v sobotu dne 30. října na panství naše
poděbradské vjel, jemuž k přivítání u vsi Vestce časně ráno
stáli:
]. Pan krajský hejtman kraje bydžovského jan Nep. rytíř
z Launay 12) a pan vrchní poděblradský] jakub Fridrich Schmiedl
a pan farář čiňoveský, spolu vikář poděbrad[ský]. Frant. Oppelt.
II. 12 rychtářů z panství, majíce právav rukoula) pentlemi
ozdobená, mezi nimiž i já byl [j]sem, a s námi množství [192]
pěšího lidu obojího pohlaví.
1) Vk píše (asi nějak chybně podle sluchu): negaky Samohel. [?]
Opravují — i v dalších poznámkách — dle Hellichových pojednání
„Poustevna a studánka u Matky Boží v Poděbradech“ (VěstníkPodě
bradska, roč. VI.) a „Příběhy havéřského kostela Nanebevzetí P. Marie
za mostem v Poděbradech“. (Nymburk 1922). — ) Miiller byl již usta
noven jen jako zvoník, ne poustevník. Posledním řádovým poustevníkem
byl jeho předchůdce Jakub Svoboda, fráter z řádu sv. Františka, v letech
1768—1775. R: Minorítskym. — ) Omyl. Zemřel 15. června 1779 ve
věku 56 let. — *)Předchůdce Svobodův, také jakub Svoboda (1765—1768)
byl ivaníta. — 5.)Pam [, 1, str. 78. Ř: držewenne. ..Sslankenmundu
— 6) R: odecžta...zdrawie. — 1) Dle latinského záznamu v proboštské
pamětní knize poděbradské „r. 1767 20. března . . . jakub Prokop jan
Nep. Wolf, po 18 let velezasloužílý děkan poděbradský, bisk. vikář,
v království uherském u bl. Panny schlangenmundtské posvěcený a in
fulovaný opat, otec chudých, muž podle srdce Božího & útěcha celého
stádce poděbradského, ve věku 53 let v. obcování sv. matky církve duši
Bohu odevzdal, všemi svátostmi umírajících zaopatřen, jehož tělo pocho
váno bylo 23. března s pláčem a nářkem všeho lidu. (Sdělil dp. Karel
Trenkler, kaplan v Poděbradech.) — 8) Viz Pam. [, 1, str. 78, pozn. 4.
R: lll.ti. — “) R: 26. (Opraveno dle Nov. čís. 44.) — 10)R: wygeda...
Brandegskym s Honbau . . . Wímru. — “) T. '. do Křince. — 12) R:
z Lunag . . . Ssmidl . . . Cžiňowessky . .. Oplt. — 13) R: Rukauch . . .
Ozdobene . . . mnozstwi.
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111.6 rychtářů na koních, též s pravy, 1) a s nimi jízdných

sousedů 160, všickni v šatech zelených. ')
IV. 16 děvčat z Čiňovsi a Velenic, čistě přistrojených.
s krásným praporcem ze šátku učiněným, na němž svrchu čistě
zlatem tkána korunka přidělaná byla, a k tomu měly věnec ze
všeho druhu obilí spletený, jejž taky krásná ze zlatých nití,
jakořka zlatá, velmi pěkně učiněná korunka kryla, a k tomu
vinš psaný.
V. Dva kůry bubnů a trub a píšťal etc., též 8 hmoždířůfl)
z nichžto se střílelo.
Když mezi nás přijel a my všickni „Vivat Karel!“. křičeli,
on 2 kočáru s smějící se tváří k nám laskavě a libě se naklo
ňoval a nejprv od těch panen *) jejich obilní věnec a vinš
s obz[v]|áštní přívětivostí přijal, potom i já podal [j]sem mu
vítající vinš, kterýž [j]sem jménem všech poddaných byl učinil
a na čistém papiru napsal v těchto slovích:
„Vaše královská Vyvýšenost nejjasnější arcikníže, nejnepře
moženější vůdce a hajiteli nás Čechův!

Jako někdy, když se Vaši arciknížecí) Jasnosti laskavý
hlas po zemi naší rozešel (a), chutně [j]sme pod bojovný pra
porec Vaší arciknížecí jasnosti běželi: [193] tak dnes nikdy
nepřemoženého vůdce a hajitele, spolu laskavého milovníka
přítomné s největší radostí spatřujíce nejlaskavěji vítáme. A Vaší
arciknížecí jasnosti i hajitelské Mílostí výborné zdraví a usta
vičně ve všem předsevzetí radostnou štas[t]nost celosrdečně
vinšujeme — nejponíženější a vždy věrnoposlušnípoddaní pan
ství poděbradského. A při tom radostně opakujeme:

Má zDe CžeCha KareL k leostl,
Má ráD CžeCh KarLa s leeznostl.
Dne 30. října. F. ]. Vavák“

Po přijetí toho jel arcikníže do Havranska, kdež koně
v tam vystavených marštalích prohlížel. 6) Odtud na Blato,
někdy onen slavný rybník, nyní ale v pastvu a luka obrácený,
a tu též v stavení znamenitém sbor kom jest Což prohlídnuv7)
jel na bývalý rybník křečkovský, kde již taky ze všech stran
zajicové a koroptve sehnané byly, a tu zase střelbou se těšil
a velmi trefně střílel.
!
(a) Roku 1800 měsíce listop[adu].
1) R: 5 Práwami. — -.)T j. v zelených kabátech. Pam. III, 1, str.

76. — a) R: hMoždjržu. — *) R: Pannen. .Arcy Kníže. .Hágitely
_ 5) R: Arcyknjžetcy . . . celo Srdečnie . . . awzdy. .. wierno po
slussnj Poddannj. — “) Na bývalém rybníku Blatu a okolních vzniklé
pastviny přiděleny státnímu hřebčinci, jenž tam byl zřízen r. 1795 a
trval do r. 1814. (Sommer, Bidschower Kreís.) R: Blatto. . .Onnen

s_lawnýP...nýnj.
oledne.

.Zbor. — )R: prohlýdna .. .Korotpwy sehnane
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Ve 3 hod[iny] s poledne jel do Poděbrad, před nímžto
nejprv jeli onino jizdní sousedi, jichžto již více než u Vestce
na počet bylo. Po nich jeli myslivci v počtu 20, které před
cházel oberforšt pardubský, p_an josef Friesl); po myslivcich
jela 1 eškadrona hulánů a pak arcikníže 6 koňmi, kteřig) ze
vsi Chlebů byli, a po něm ještě jiní kavalíři v 5 kočářích.
[194] Před branou dvorskou vítán byl od městského ou
řadu města Sadské 3) spolu s jejich hudbou a praporci řeme
slnickými tu stojícími. Potom v městě u samé brány od ouřadu
města Poděbrad 4) též s hudbou a praporcem městským 5')
i jinými řemeslnickými. Potom na rynku zase od nás shromáž—
děných rychtářů a poddaných v převelikém množství i taky
s hudbou a stál s námi také pan sirotčí Vojtěch jan Marle.
Tolikéž ty panny, jenž u Vestce 6) ten obilní věnec s korunou,
zde pak zas korunu z „toho praporce mu podala praporečnice
Lidmila, dcera Matěje Cermáka z Ciňovsi7) (jehožto taky jednu
dceru, Alžbětu, můj syn, josef Vavák zde v Milčicích od roku
17948) za manželku má), kterouž on laskavě přijal. Odtud jelg)
k jagerhausu,10) kdež oběd i nocleh měl. Za branou kostelní
stálo 5 pastorů ze zdejšího panství, 11) pak blíž jagerhausu stáli
páni farářové a lokalisté v počtu 10 se panem vikářem Oppel
tem čiňoveským,12) naposledy pan vrchní řiditel s ostatním ce
lým oficírskůrem.
1) Nadlesní josef Fries zapsán je v matrikách pardubických v letech
1804—6. jeho vrstevník, nezkoušený magistrátní rada Fr. Červinka chválí
r. 1808 jeho zručnost v rýsování lesnich map. (Sdělil vd. p. prof. josef
Sakař.) R: jozeff Frys. _- 2) R. Ulanu . . . Koňmi, ktere. — 3) Dle
Schematismu 1802 byli to: purkmistr jan Černý, zkoušený rada Frant.
Míč, nezkoušený rada jakub Chládek a kancelista Frant. Holešovský.
R: Miestkýho . . . Sadsky. — ") V Poděbradech byli tehdy: purkmistr
František josef Dvorský, první zkoušený rada jan jiří Scheppl, druhý
_IanEckl, nezkoušeni radové Ant. Peřina & Ferdinand Ant. Krodl, radní
kancelisti jan Nep. Moravec a Frant. Turinský. — 5) R: Miestkym . ..
schromáždiených... mnozstwí. — “) Doplň: podaly mu. — ") Narodila
se _(a pokřtěna byla) 14. ledna 1772, dcera. Matěje Čermáka, sedláka
v Ciněvsi č. 32, a jeho manželky Rosalie. Další rodinná data viz
v dodatcích. (Sdělil vd. p. Ludvík Tůma, farář v Činěvsi) R: Lidmílla.
— s) R omylem: 1793. (Viz Pam. lIl, ], str. 118 a zde v dodatcích k roku
1805.) — 9) R: gedauc . . . miel, za Bránou. _ 10) T. j. jágerhaus
(myslivna), dům pro panského forstmistra v Poděbradech (čp. 3—1),
po ohni znovu vystavěný r. 1682 kamenný o jednom poschodí a 5 ve
likou zahradou. V nové době přešel do majetku akc. společnosti lázeň
ské a protože překážel komunikaci, byl zbořen r. 1925. Stál v ulici
Libušíně. (Sdělila sl. MUDr. jarmila Hellichová.) V zámku tehdy kromě
kanceláří a bytů úřednických byli usídlení vojenští pensisté důstojníci
(22), majíce tu podle nadace zřízené Marii Terezii celé zaopatření.
(Sommer, Bidschower Kreis.) — 1*) Evangeličtí duchovní (helv. vyznání)
na Poděbradsku byli tehdy ve Chlebich (Stěpán Gaal), Velenicích (Pavel
Gaal), v Libici (Mojžíš z Tardy), Velimi (Mikuláš Toronay) a Hořátvi
(Ladislav Baka) — 1=)Katolické duchovenstvo (diecése královéhradecké)
na panství poděbradském tehdy bylo (letopočty u jmen udávají rok vy
svěcení): V Poděbradech děkan Matěj Róssler - 1775, první kaplan
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Když z vozu do pokoje vešel, pan vikář se pány faráři
a lokalisty k němu vejdoucí vítání a vinš v latině mu složil
a on velmi přívětivě odpověděl. Byli pak s ním páni tito: ].
Jan Rudolf hrabě Chotek, nyní od dne 12. listop[adu] nejvyšší
purkrabě pražský,1) 2. josef2) hrabě Vratislav z Mitrovic,
hejtman pražský, 3. hrabě ze Šternberka, 4.3)
[195] U večer bylo celé město osvíceno, i zámek, též tu
i tam rozličné nápisy ohněm vyjasněné se spatřovaly. _Iá zde
jen jeden, jenž na rathouze byl, napíši takto: _Carolo victori et
tutori. Karlovi vítěziteli a ochránci.
Ponejprv snad město Poděbrady osvíceno a tak oslaveno
bylo, neb před lety, ač každý císař v Poděbradech byl, i Josef ll.,
kromě Leopolda II., ale nebyl ten obyčej město osvěcovati,
aniž kdo na to vzpomněl. l František I. i Maria Teresia dva
krátizde byli i nocovali, ale nic toho nebylo, což sám pama
tuji. )

Ta jasnost z toho osvícení pocházející až v Černém 5)Ko
stelci viděná byla a jistě každý člověk to vidoucí plesal a bylo
tu jistě veliký sběh lidu.
Dne 31. října časně ráno hned za tmy p. děkan podě
br[adský] odčetl mši s[vatou] pro arcikníže v pokoji v jager
hausu a jiní páni byli v kostele, nebo byla neděle, a potom
odtud jel v 7 hodin ráno do Bečvár na svůj statek, jsa nesen “)
6 koňmi odtud z Milčic, kteří byli 4 Václ[ava] Vozába a 2 vdovy
Kvízovy.
Na hospodě, jenž Nové Město slove, u Vsi'Břežan,7) po
dloženis) byli koně ze vsi Křečhoře velmi nádherně vystrojení,
(druhé kaplanství bylo tehd neobsazeno) Pavel Antosch - 1786, na
normální škole ředitel Ant. lóckner - 1783 a katecheta Jan Zumpe 
1785. V Sadské farář Ignác Meder - 1774; kaplanství tehdy neobsazeno.
V Ciněvsi děkan a spolu vikář Frant. Oppelt - 1775 a kaplan Frant.
Kratochvíle - 1795. Ve Vrbici farář jan Schiitz - 1773; kaplan. neobsaz.
V Libici farář Jan Urbánek - 1777; kaplan. neobsaz. Lokalisté v Chlebích,
jan, Schuda - 1779 a v Kostelní Lhotě Frant. Matějka - 1770 a exposité
v Umyslovících kapucín Auxilius Weinhauer - 1789 a v Předhradí Karel
Nešpor - 1795.(Sdělil vsd. p. kanovník-kancléř Karel Keppl v Hradci Král.)
R: Cžníowesskym, na posledy.
1) Nov. č. 47, str. 372. R: Neywissi Purgrabie Prahský.—=) Místo
pro křestní jméno v R prázdné. R: Prahský. — 3) Vk jména později do
pisoval. U hrab. Šternberka vynechal křestní jméno a další (4.) chybí
vůbec celé jméno. Těžko nyní zjistiti, v Nov. o tom není. — *) Císař
František I. byl v Poděbradech po prvé r. 1748 na honě. (Tehdy tam
ztratil drahocennou zlatou tabatěrku, o jejímž nálezu po 44 letech viz
Pam. Ill, ], str. 58.) Po druhé přijel r. 1750 s císařovnou Marií Terezií
(tehdy se konal v okolí Kolína a Kutné Hory první vojenský manévr),
pak r. 1753 opět sám a naposledy r. 1754 s císařovnou. O návštěvě
Josefa II. v Poděbradech neni v Pamětech zmínky, snad jen tudy projel,
jakož i František 11.r. 1787, tehdy ještě arcivévoda. (Jan Hellich: „Lesní
hospodářství na bývalém komorním panství poděbradském.“ Písek 1924.)
— 5) R: Cžernym . . . zbieh. — “) R: nessen. — ") Na farnosti pla
ňanské. — s) R: podložene . .. wystrogene . . . sporžádane.
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ale nedobře spořádaní, neb se skákáním po cestě mátli a to
pyšné nářadí se na nich trhalo, že často musili státi a posledně
do Bečvár jen párem toliko dojeli, — a tak kdo se povyšuje,
bývá 1) ponížen. Arcikníže i všickni s ním jedoucí páni velmi'
se mrzeli a ve 12 hodin teprva v Bečvářích byli. Odpoledne
dostal arcikníže 2) z Vídně štafetu, dle které hned ráno 1. li
stop[adu] do Vídně odjel
[196] Dne 7.1istop[adu] ve vsi Vestci u Přerova oheň
vzešel a 4 statky strávil.
12.1istop[adu] hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova
a Vojnína, z starožitné české rytířské, nyní hraběcí linie, ouřad
nejvyššího purkrabství přijal, jeho pak předchůdce hrabě Frant.
Karel z Štampachu, řečený Kager, za dvorského ministra do
Vídně přišel. 3)

Od polovic listop[adu] obilí ještě připlácelo; pšenice měla
9 zl. 30 kr., žito 7 zl. 30 kr., ječmen 5 zl. 30 kr., oves 4 zl.
15 kr. Na začátku prosince pšenice až na 10 zl. vystoupila
a ječmen na 6 zl. a žito přes půl 8ma zlatého.*)
Dne 7. prosin[ce] narodil se ve Vídni třetí syn Františka ll.,

císaře a krále našeho, jménem František Karel josef. Křtil ho
patriarcha benátský—")a kmotrem byl arcikníže Karel, bratr
císařův, ale že nebyl“) doma, zastoupil ho arcikníže Antonín,
též císaře pána bratr. 7)
11. téhož onano komisí, jenž v zemi v každém kraji jiná
po panstvích jezdila a hlasy i vůli a pomoc k stavení nových
kasáren aneb vojenských bydlišfs) od všech zemských lidí sbí
rala a spisovala, v Poděbradech byla a sice: jménem země
]. Vilím Hugo svobodný pán Macneven ó Kelly z Aghrimu, gu
berniáln'í rada, 9) jménem vojska jenerál František svobodný
pán Auffenberg. polní podmaršálek,10) jménem p. p. stavů hrabě
Karel Clam Martinic, 11) jménem lidu krajský pan hejtman jan
Nepom. rytíř z Launay, 12) a ti tři v bydžovském kraji jezdili.
Z každé vsi rychtář s konšelem a sousedem tu v zámku pří
tomen byl v kanceláři sirotčenském13) a tu pan Macneven pěknou,
libou řečí českou nám představil, kterak tak [197] náš nej-_
vyšší pán země lítostně & s nelibkou to vždy nese a cítí, že
vojsko jak v pokoji tak v marších jen vždy 11poddaných zem
čanů jak v městech.“) tak v vesnicích své bydlení i maršovní
1) R: begwá. — =) V R zkratka: A. K. — 3) Nov., str. 372. R
Cžechske . . . Neywizssjho . . . Purgrabstwi. — ') Prasynce . . . Zla
týho . . . Prasyn. — 5) Kardinál Flangini. Nov., str. 403. — 6) R: ale
nebywssi. — 7) Nov. č. 51, str. 403. — 3) R: Onnano Comissi . . .
Cassáren . . . bidlysstiat . . . zbjrala. — 1*)Spolu přísedící dvorní vo
jenské a berní komise. R: Makneven o-kelli . . . Radda. — "') Tehdy

divisní velitel v Praze. R: Jeneral baron z Aufenburku, feldmarssal

Leitenant. _ 11)Přísedici stavovského zemského výboru a nadpočetný
guberniální rada. — 1=)R: 2 Lunag
w Bidžowskym. — 13)R: w Can

celáři Sirotčenskym . . . Maknewen...Cžechskau
— „) R: Miestách.

. . . wzdy . .. wzdy.
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nocování míti musí a skrze to všem poddaným veliká ujma na
jejich mohovitosti a hospodářství se stává a oni žádný radostný
pokoj nikdy míti nemohou.
Protož že ustanovuje, aby po silnicích na štacích při mě
stech 1) i taky ve vsi, kde by potřeba bylo, byla stavena taková
prostraná a veliká vojanská bydliště, jak pro lidi, tak pro koně,
což vůbec kasárny jmenujem, v nichžto samých napotom v čas
pokoje i vojny vojsko ležeti i maršovní noclehy míti že bude
a tudy všemu zemskému lidu užitečné a pokojné ulehčení že
se stane.
K vystavení pak takových stavení neb domů že slušně
všickni poddaní — jakožto pro své polehčení _ povinni jsou na
pomáhati, ku kteréžto pomoci ][eho] C[ís.] Klrá1.] Milost nic
víc že nežádá, nežli celou jednoroční polní daň neb kontribuci
& ta aby krom běžící daně ve třech lhůtách neb termíních
složená byla. NB. Naše poděbradské panství spolu s panskými
kontribučenskými grunty a městy Poděbrady a Sadskou dává
ročněv kontribuce 27 tisíc.

Rekli [j]sme tehdy, že to celé quantum třebas najednou
dáváme a dáme z těch nám dosavad nezaplacených magacínů,
které ještě za rok 1800 a 1801 na obligacích máme, a sice
s těmito nerušitelnými výminkami2): Abychom na to stavení
k lorování i ruční prácii k dávání [198] tam potravných věcí,
jako mouky, hrachu, krup atd. v menší ceně, než všeobecně
obilí platí, nuceni nebyli. Vojáky, tak jak se připovídá, abychom 3)
nikdy jízdné ani pěší neměli. A v budoucnosti abychom k zdržo
vání a opravování těch kasáren naším nákladem a forováním
přidržováni nebyli. Při tom stavení kdo bude chtíti a moci, 4)
ten aby dle hotového platu řoroval a pracoval, ale (jako když
se festuňky stavěly) aby žádný nucen nebyl a tudy své hospo
dářství nemrhal.
Všecko to pan guberniální rada přijal a zapsati dal, jen
to v budoucnosti opravování přijíti a zapsati nechtěl a tak hle
na to řekl:

.

Moji milí lidé, 5) poněvadž císař pán ne k svému, ale kva
šemu pohodlí to činí a sám nic ztoho míti nebude, protož
sami sudte: Když vy' od těch všech těžkosti, které nyní s vo
jenskými kvartýry trpíte, zbaveni budete, tak taky ty kasárny
budoucně opravovati a v dobrém stavu zdržovati povinni jste

a budete“
Zádali [|]sme taky, aby výpisf') toho protokolu, co se tu
psalo, nám do vesnic k rukám vypsán a dodán byl, což se
\) R: byly stawene takowe Prostranne & welyke Woga-nske bid—
lísstiata . . . nápotom . . . Vlechčeni . . . polechčeni . . . Nápomahati.
— 2) R: na Gednau . . . Weymjnkami. Abychme . . . wsse Obecnie . . .
Nutceni. — s) R: abychme . .. abychme. — *) R: mocti . . . nutcen. —
“) R: lydí, Poniewadcž . . . né . . . sudte . . . Qvartyry. — 6) R:
Wegpis . . . Prothocollu . . . k Rukaum.
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taky ode všech pánů přiřklo. Do něhož podepsali se všickni
výš 1) jmenovaní páni, po nich pan vrchní, pan sirotčí, p. ober
foršt, p. justiciář, p. polesný _a p. purkmistr poděbradský, p.
purkmistr sadský a potom asi 12 rychtářů jménem celého
panství, mezi nimiž já první byl [j]sem.
(Přidávám dne 16. máje r. 1803, že ten výpis 2) toho pro
tokolu až posavad nám vydán není.)
(Přidávám r. 1805 6. máje, že dosavad ani o výpisuf') ani
o kasárnách není více zmínky.)
[199] Nad stavením těch kasáren
všickni měšťané pleší,

Bečváry (r. 1805).

sedláci pak jako záiem (a)
čekají bídu těžší.
Neb od měst vzdálená *) sídla
náklad na to zkusejí [l],
však přes noc vojákům bydla
přeci dáti musejí.
Na začátku prosince pšenice se platila za 9 zl. 30 kr.,
žito za 7 zl. 40.
(a) jako nějaké zajetí.
1)R: wegss . . . Purgmjstr . . . Purgmjstr. — *) R: Wegpis . . .
Prothokolu . .. negni. — a) R: Wegpisu. — 4) R: negake . .. wzdálene . ..

pržedsy.
Paměti Vavákovy IV.
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Okolo svátku Početí Panny Marie pšenice dostala až 10 zl.,
žito 8 zl., ječmen 6 zl. 15 kr., oves 5 zl., sena cent[nýř] 2 zl.,
slámy ] mand[el] 2 zl. 30 kr., hrách 9 zl., zemčatal) .3 zl.
30 kr. i taky 4 zl.
.
19. pros[ince] sníh na měk[k]ou zem spadl a na Štědrý den
zde sešel, při horách zůstal.
Den slavný Narození Páně dopoledne byl jasný a tichý,
odpoledne 2) pošmourný.
Poslední den roku 1802 byl jasný, větrný a mrazivý.
Dne 23. prosin[ce] Maria Amalia, ovdovělá kněžna parma
zánská, rozená v Rakousích, císaře pána teta,_3)přijela z Vídně
do Prahy a tu v král. zámku obývati bude. 26. toho nejvyšší
purkrabě se všemi guberniálními radami *) a vyšším panstvem
ji přivítal. 5)

.

'

Okolo svátku sv. Tomáše všemu obilí cena spadla. Kdož
by byl řekl, že před svátky spadne, an jindy raděj připlácí.
Pšenice měla 7 zl. 45 kr., žito 7 zl., ječ[men] 5 zl., oves 3 zl.
30 kr.

'

28. pros[ince], na den Mlaďátek, dostali [j]sme sem do
Milčic 36 koní remundníchG) a s nimi 9 hulánů 7) a 1 kaprála
od dragounů Vchyňských.8) Potom-vzati byli [hluláni a dání
na to místo husaři od r[egimentu] Blankensteinu;9) každý muž

“měl na starosti 4 koně.

[200] Pamět o nynější 10) drahotě.

V celé zemi všem ajednomu každému tato letošní drahota
k podivení přicházela: Proto, že ouroda zemská jak v obilí, tak
v jiných potravných věcech i v tom_ ovoci více než prostřední
byla; vojska pak ani tolik, jako někdy jindy, tu neleží, ani taky
na mnohých místech, jako snad jindy, skrze krupobití obilí zkázu
nevzalo; a byt že místy při horách méně sklizeno bylo, ale to
žádnou příčinu k drahotě dáti nemohlo, neb někdy v větší ši
“rokosti v zemi tu i tam neouroda bývá, a proto tak veřejnou
drahotu nepůsobí.K tomu zrno z letošní ourody jest na sýpkuu)
1) R: Prasynce . . . Erdteple. — 2) R: Pras. . . . do Poledne . . .
tijchy . . . od Poledne . . . wětrnny. '— “) R omylem: sestra. (Marie Amalie,
nejmladší sestra Františka II., zemřela 191etá 25. prosince 1798. Pam. III,
3, str. 24.) Marie Amalie, dcera císařovny Marie Terezie, provdala se
r. 1769 za Ferdinanda, vévodu parmského, a po jeho smrti 9. října 1802,
když Francouzi jeho zemi zabrali (Nov., str. 369), odjela na vdovské sídlo
do Prahy, kde žila až do své smrti 18. června 1804. (Nov. 1804, str. 100.)
__ *) R: Purgrabě . . . Guwernialnjmi Raddami a Wizssim .. . Thomásse.
— 5) Nov. 1803, čís. ], str. 4. — “) Remunda, remonta (z francouz. remonte),
náhradní koně ještě nezacvičení. — ") R: Ulanu . . . Ulani . .. Wchinských . ..
Blankensstainu. ——
“) Polní maršálek hrabě Josef Kinský byl majitelem
5. pluku lehké jízdy (chevauxJeger), jenž měl odvodní velitelství v Zatcí.
(Světlemodré výložky, žluté knoflíky.) — “) Generál Arnošt hrabě Blan
kenstein byl majitelem 6., pluku husarského, jenž měl velitelství v Bran
dýse. ( erná čáka, kožíšek a spodky světlemodré, knoflíky žluté.) —

J“')R: Paměť 0 njněgssi...'Owotcy...skázu.

— 11)R: Segpku...Sasska.
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i na mouku hojnější a sytější, ano jeden korec pšenice, žita
i ječmena dá tolik mouky, co r. 1801 z pěti věrtelů bylo
Měsíce září ovšem do Saska 1Slez[s]ka obilí se propouštělo,
ale měsíce října, když mu zde ceny přibývalo, zapovědělo se to,
ale proto zde nejen nic ceny neubylo, nýbrž raději ještě víc
přibylo.
Od 1/2 1istop[adu] rozešel se hlas, že taxa _neb šacuňk na

obilí bude, dle které každý a nic dráže 1) prodávati nebude
smíti. Což pražští mlynáři a sládci proto hlásali, aby jim spíše,
-než taxa přijde, lidé 2) vezli, ale nemnoho prospěli, neb když
méně
jeti, zde pak formani připláceli.
A tak dávali,
Pražanilidé
zasepřestali
musili tam
připlatiti.
Na začátku prosince honem ceny přibývalo, jakž zde viděti
jest;3) [201] před svátky víc než o ] zl. bez všeho lidského
nálezu spadlo, po svátcích zas o 15 krej. přibylo.

A poněvadž takyv Rakousích veliká drahota jest, protož
některé vrchnosti daly tam své panské obilí vézti, a v ten čas,
když je 4) tam vezli, zde cena spadla, — a tak všeliká myslo
patření, jak by se ta drahota zmenšiti měla a mohla, tu i tam
těžko bylo uskutčiti. Až přeci ustanovilo se, aby aspoň pro vojsko
magacín zase se jako v čas vojny sebral a lidem vmírné ceně
platil, — an ještě za předešlé 5) každoroční odváděné magacíny
zaplaceno není.
Mezitím sedláci nemálo závisti, nepřízně a hanlivých,
utrhačných jmen a hlasů viděti a slyšeti jak v Praze, tak všudy
v městech, 6) zvlášť ode všech řemeslníků musili, nebo pravili:
„Na ty šelmy sedláky platí, na ty je dobře, ti dělají peníze, ti
se peřejí [l], těm je_nejlepší.“ Jako by snad sedláci tu drahotu
dělali, an zatím formani, když'obili kupovali, mimo nadání sedlá
kovo7) sami více a více cenu zvyšovali a ani odejít nechtěli,
dokud nekoupili. Přiřikám zde, že [j]sme se až divili, proč ti
formani tak sami vždy připláceji. Aniž pod tím všem sedlákům
a gruntovníkům dobře jest, neb mnozí [j]sou v každé vsi, jenž
co prodat nemají a proto taky se svými potřebnostmi do větších
dluhů upadají.
[202] Podle te 8) obilní drahoty všecky jiné věci z rukou
řemeslníků taky drahé jsou a takřka mnozí bez všeho svědomí
nejdráže sedlákům jejich potřebnosti prodávají a říkají: „Vem
čert sedláka, však na něj platí,“ — an zatím sedlák jen za to
prodá, co mu sám kupec dává, takž i v Praze; ale řemeslník
chce nejen to, co spravedlivě zasloužil, ale ještě jednou tolik,
jen aby to, co u sedláka vidi, na něm vydřel a své závisti a ne—
1) R: drážegi .. .Prahsstj. — ') R: Lydi.. .lydi. — 3) Str.

34. — 4) R: Aponiewadč . .

gt.

. . wezsti.

ho . . . Myslo

patrženi. -—5) R: předsy. .Pržedessly. — ') R- Mezy tím.
Mie
stách, wzlásst. — ") R: mjmo. .Sedlakova. .zwegssovaly.. .wzdy.
— a) R: podle ty . . . z rukauch . . . atak ržka.
Ill
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přízni zadost učinil a z toho se nasytil. A trest svůj při tom
cítit a za pomoc Boží prosit žádný nechce.
Z toho všeho nejhlavněji uznati musíme, že všemohoucí
Pán Bůh podle své nejsvětější vůle, jak, kdy a co chce, činí
a nám všem, jenž [j]sme dle běhu světského všelikých rozdílnosti
a stavů, svou božskou 1) moc ukazuje a za všecko vpravé víře,
naději, lásce a v pokoře prošen býti chce. A že onano politika
světská, jenž za dnů našich svou jakousi falešnou jasností až
nebe prorazití a samému Pánu Bohu regule a cesty ukládati
a ukazovatí se zdála a chtěla, jen smrdutou parou zůstává a po
sobě hladový, hanebný a mrzký puch citlivě nechává.
.Vidělí [j]sme skutky té jasné politiky celých 10 let v té
vojně francouz[s]ké daleko, letos vidíme blizko2) a doma, že

když Pán Bůh v času ourody ajadrného roku drahotu způsobil,
politika nejen jí zmenšiti, ale ani, odkud a proč pochází, vyzkou
mati nemůže. -

'

Necht stvoření činí, co chce, nemůžeť nad Stvořitele býti;
a chlubí-li se nejjasnějším vtipem, i ten od Stvořitele pochází.
[203] Bývávalo někdy dobře na měšťany, když jen samotnou
a dost malou kontribuci a maličkou z piva tácia) platívali;
a směle zde napsatí mohu, že každoročně jen jarmarečním
mýtem 4) mnohé město svou daň zaplatiti mohlo.
Bývávalo taky dobře na řemeslníky, když za tolar korec
pšenice, za 1 zl. 10 kr. korec žita a za 18 grošů korec ječmena
kupovávali, k tomu všecky jiné věci velmí laciné byly. A zajisté
švec za boty 3 korce obilí dostal a nimi—")1/2 léta živ byl, an
zatim ubozi sedláci byli jako mouchy na mrazu mdlí, oškubaní,
zedřeni a všelijak divně zbědovaní. Oněm, cokoliv potřebovali,
všeho jím zbývalo, sedlákům pak, cokoliv potřebovali, všeho
se nedostávalo. A toho všeho příčina byla veliká láce a přetrpká
a hned nevyslovitelná robota. K tomu ještě jak v Praze, tak
i v jiných městech a tu i tam posměchu, utrhání a všelikých
bezpraví a ran slyšetí a trpěti musili.
O, kdož dostatečně vypsati bude moci
ty těžkostí.
ty ouzkosti,
ta “) pronásledování,
ty nespravedlivé rány,
ty přetrpké hlasy,
\ ty víc než turecké a barbarské časy,
1) R: bozskau . -.. Onnano. . . Paarau . . . mrzský. — 2) R: blýzsko
spusobil...wyskaumati. — “) Tác t. i. daň (posudné) z piva, vína, pá
lenky. Od r. 1775 platilo se pivního tácu 3 zl. ze 170 mázů piva. Pivovary
měly při tom každý ll. sud a páni pro sebe 12. sud bez daně. (0. G.
Paroubek: „O lidu poddaném na panství poděbradském za XVlll. věku.“
Zvláštní otisk z 111.a IV. ročníku Českého lidu. Praha 1894) — *) R:
Contributi.—..Meytem. — 5) R: zagistie...asnjmí.
— s) R: ty Proná
sledowáni . . . skusyly.
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které zkusili sedláci
v 'robotách a velké láci!
Ano, nelhu, můj čtenáři, nelhu a s lítostnou pohnutkou srdce
svého 1) toto přidám, že mnozí v zámcích páni -a písaři, v městech
pak mnozí necviční měšťané a řemeslníci tak špatného smyslu
byli, že o sedlácích a vesnických lidech myslili, že ani lidé
a stvoření Boží nejsou, a že jako pes k štěkání, tak sedlák
& ranám, těžkostem a psotám a všem posměchům schválně
učiněn jest.
A hle, co se za dnů našich nestalo! Kdež [j]ste, naši milí
předkové, poctiví, šlechetní, věrní a bohabojní — více [204] než
my — sousedi a gruntovníci, kteří jste na duši i na těle, na
všech mocnostech duše, na všech smyslech těla, na svém 2)
zdraví a živobytí, na svých statcích a mohovitosti přemnoho
zlého zkusili a trpěli a jakořka odření — a před časem — do
hrobu šli? Tut byste viděli, co [j]ste v žalmu 112. 3) zpívávali:
„Kdo jest jako Páp Bůh náš, kterýž na výsostech přebývá:
a na ponížené patří na nebi i na zemi? A vzbuzuje od země
nuzného a z lejna vyzdvihuje chudého“ A co nejsvětější Panna
a paní naše, Boha v životě nesoucí a Alžbětu navštěvující říci4)
ráčila: „Učinil moc v ramenu svém, rozptýlil pyšným mysli
srdce jejich.“ Luk. 1.5)
Můj čtenáři! Přetěžká, krví všecka zbarvená a slzami hojně

svlažená a nám sedlákům co rány citlivá byla vojna francouzská.
Ale zdaliž pak pyšným k srdci šla, sám suď: My [j]sme kvílíli,
se strachovali, syny svéf) obilí, peníze, koně etc. na tu vojnu
dávali, za svatý pokoj jak v kostele, tak doma Pána Boha
i s malými dítkami prosili, přes zem jdoucí vojsko i ty Rusy
živili, s nimi dost mnoho těžkostí a nenahraditelných škod zkusili,
tak že ani jeden den nám bez jisté těžkosti neminul. Ale pyšní
jakéhokoliv druhu a vyjasnění politici, tise smáli, plesali a ještě
více těch trpkých a nás zabijejicích časů očekávajíce míti chtěli.
Jak lítostivě patření bývalo jen na' ty polské voly, kteří nejen
z Polska, ale až z Podolíe7) a Ukrajiny přes 300 mil k armádě
do říše jíti musili, tu v přeukrutné zimě v sněhu, tu zas v dešti,
blátě šli a přes noc stáli, malý kousek a třebas [205] třikrát
shrabanéhos) a shnilého sena dostali; někteří přetěžce na nohy
zhněteni byvše s odpočíváním šli, cestu krví kropili a smutně
na lidi a na své honce se ohlížejíce ještě k své těžkosti mnoho
ran dostali. Hle, hříchové naší co učinili!
A co, kdyby podle jejich žádostí, vinšů a proroctví se bylo
stalo a nepřítel do země byl přišel: tuf bychom 9) teprv byli
1) R: meho . . . Míestach . . . Necwjčnj . . . Rannám. — =) R: na
wassem . . . na wassich . . . skusyly . . . gako ržka. — 3) Verš 5 až 7. —

4) R: nessaucy'. . . ržicti. — 5) Verš 51. (Má býti: rozptýlil pyšné
smýšlením srdce jejich.) — 6) R: francausská . . .“nasse. — 7) Podolí,
jihozápadní gubernie ruská, při Dněstru. — s) R: Vkrainy . . . III.krát
schrabaneho a schnileho. — “) R: A co: . . . tut bychme.
'
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viděli politiku na koni aneb na šelmě, jako onano žena smilná
v Zjevení s[v.] ]ana,1) jezdíti. Ach, vševědoucí Pán Bůh přetrhl
to a „rozptýlil pyšným mysli srdcí jejich.“ Tuť bychom 2) byli
viděli, kterak my bychom vadli, a oni _rostli; my padali, a oni
se zdvihali; my kvilílí, oni plesali; my plakali, oni smáli; my
k Bohu volali, a oni Boha zapírali a jemu se rouhali; my
v žalostech, a oni v radostech; my v neřestech, a oni v nepra
vostech; my umi'rali, a oni (ač _jen na čas) obživovali. Nebo
jináč není, než že každá „nepravost sama sobě selže.“ 3)
Ale „zpívejmež Pánu píseň novou: chválu jeho v církvi
svatých.“ Žalm 149.4) „Oni pak nadarmo hledali bezživoti na
šeho, vejdou do nižších stran země.“ Zalm 62.5)
Dal nám Pán Bůh svatý pokoj. Ač ještě co po těch krva
vých žněch tu i tam nezkrváceného zůstává, co na poli po
sklizených snopech neb mandelích ležící klasy, tento chce
sb'irati, jiný dobytkem “) spásti, onen'zaorati, onen spáliti. Ale
taky v tom může Pán Bůh „rozptýlit pyšným mysli srdcí jejich.“
' [206] Dal Pán Bůh letos ourodu a při'ní dopouští drahotu
'a tím7) „rozptyluje pyšným mysle srdci jejich“; nebo mnoho
bylo těch, že sobě nedělali z té vojny nic, z toho, že sedláci
hynou, lidu, dobytka. a všeho ubývá, nic, jen trochu litovali dukátů
a stříbrných peněz, že ze země odcházejí a samé bankocedule
tu zůstávají. Nyní, když musejí z rukou 8) sedláka chléb a podle
něho všecky jiné věci draze kupovat a vědí, že ouroda zmatná
nebyla, _ ó, jak mnoho jest těch, jenž teprv „rozptylují mysle
srdcí svých,“ že na ně taky trochu dolehlo, a
že co jejich hrdlo ráči,
stance 9) na to sotva stačí.
Tut žehři na císaře, že si té drahoty nic nevšímá, tut na zemské
guberniumlo) neb vladařství, že v tom žádné prostředky nečiní.
Obz[v]láště v Praze běhají na nejvyššího purkrabí, aby Prahu
hájil, předhazují i prostředky a snad i nepravé, dle kterých by
jim spomoženo, sedlákům pak třebas ublíženo bylo. A mělít by
to svědomí, byt třebas tisíc sedláků padlo, aby jejich asi 20
rozkošných a zaležených těl dle jejich vůle živo bylo.
Mnozí jen proto na drahotu žehří, že do biliáru 11) co sázet
nemají, a že co prve procintali a prohýřili i prohráli, “to nyní
manželkám a kuchařkám na trh dáti musejí.
Zehrají taky, a sice nejvíce, s jakousi 'zazlenou & téměř
ďábelskou závistí a nepřízní na sedláky, jako by snad byli někdy
něco _darmo sedlákům dávali a nyní jim to sedláci draze pro
1) Kap. 17, verš 3. — 2) R: tutbychme . . . mý bychme. — 3) Ze
žalmu 26. verš 12. — 4) Verš ]. — 5) Verš 10. — ') R: neskrwáce—
neho . . . zbjrati . .. s dobytkem . . . zaworati. — 1) R: astim Stržíbr—
nných . .. Bancocedule. — “) R: rukauch. — 9) Stanc, e, mužs. r. (z latin.
stans), plat, služné. (]ungm. Slovnik.) — 1") R: Guvernium . . . Ney-.
- wižssjho Purgkrabi . .. mielit by . . . Zaléžených. — „) R: Billiardu . . .

prohegržily.

Rok 1802.

39

dávali. Aneb jako by jim sedláci sklenice s_„vínem, džbánky
s pivem od huby, karty a koule z rukou 1) trhali. Oni taky pře
draze dříví kupuji a při něm dosti zimy zkusí, avšak přece pány,
jenž to dříví prodávají, [207] neproklínají, jen vždycky sedláky,
jako by sami jen sedláci všeho příčina byli.
Ale takoví vysoce učení a_vyjasnění lidé měli by tou svou
jasností taky tohle pochopiti: Ze po mnoho již let, zvláště vté
vojně, když oni se smáli, sedláci plakali; když oni se zdvihali,
sedláci padali; když oni rostli, sedláci hynuli; když oni kvetli,
sed[láci] vadli;

když oni penízeskládali,
sedláci je pryč dávali;
když oni se na veliké interesy tužili,
sedláci se na chléb dlužili;
když oni své kapitály množili,
sedláci magacíny na mnoho mil vozili;
když oni jen pérem dukáty lehce 2) dobyli,
sedláci zhubeni těžce“ještě ztratili kobyly;
když oni se sháněli po novinách,
sedláci vojákům sloužili po hodinách;
když oni jedli zajíce a husy,
sedláci živili dosti těžce Rusy;
když oni již zas na novou vojnu se ptají,
sedláci ještě od první za magacíny čekají;
když oni praví, že zas vojna být musí,
sedláci ještě nic za to nedostali, co jim snědli Rusia)

1) R: nietco . . . dcžbánky . . . Rukauch . . . pržedse . . . wzdycky . . .

wzlásstie. — ') R: Interressy . . . Capitally . . . lechce . . . stratily .
schániely. — “) Zbytek str. [207], asi třetina, a celá [208] zůstaly prázdne.

Rok '1803.
[209] PrWnll W RoCe Den bl La Sobota,
bez WletrV Wsse — gen TII há Mrákota.
Bože, jenž's nám ten rok třetí
dal dočekati štas[t]ně,
dej nám, at tebe, tvé děti
ctíme ve víře jasné!
Na den Nového roku všickni pastorové kalvínského i lut
riánského náboženství, dostavše nejvyšší poručení, oznámili ve
svých zbožnicích svému lidu, aby v každý katolický svátek od
své veřejné práce s vozy a pluhy se zdržovali a žádné po
horšení katolíkům nedávališ)
Od toho dne také pivo dražší začalo býti, neb byvši od
]. listop[adu] r. 1802 za 6 krejc., nyní jest za 61/2 krejcarufi)
Dne 8. ledna prohlášen jest magacín a ten aby ihned
hotov byl. Naše poděbr[adské] panství má dáti žita [?], ovsa
[?],3) naše ves Milčice žita 123 m[ěřice], ovsa

109 m[ěřic].

10. ledna začala se prudká zima, ale bez sněhu, mrazy
až do chlívů se dostaly a s tím začínaly se dobré cesty.
Obilí mělo cenu: pšenice 9 zl. 20 kr., žito 7 zl. 30 kr.,
ječmen 5 zl. 30 kr., oves 4 zl. 15 kr., seno 2 zl., sláma 2 zl.
15 kr., zemčata 4) 3 zl., hrách 8 zl., čočka a proso tolikéž.
24. ledna začala se prudká zima a v ten den Václav Ho
tovec, soused zdejší z N: 6, jeda ze Sadské na kobyle, s ní
spadl, a že nemohl 5) vstáti, mozek mu nastydl, Od čeho šlak
se přirazil a on večer v 9 hod[in] umřel. 6)
[210] Dne 27. ledna napadlo trochu sněhu, že se ním
pěkně obilíčko — již větry 7) hynoucí — přikrylo; ale když ho
1) Viz dále v r. 1806 str. [353]. R: sstiasnie . . . Katholicky .
Katholikum. — *) V R přiložen zápisni listek Vkův: „Pivo za 61/, kr.
(R: x) od Nov. roku && Item za 71/, od 1. Octob. roku go?, — 3) V R
místo pro čísla prázdné. R: _Hottow. — *) R: Erdteple. — 6) R: Hotto—

wec...Sadsky.

..znj spadl, anemoha. — “) Dle skramnické matriky ze

mře124. ledna'1803 v Milčicích č. 6 soused Václav Hotovec, 44letý,
„šlakem trefený“. (Sdělil vd. p. Frant. Novák, katecheta v Pečkách.)
Byl to zeť Vavákův, s jehož dcerou Annou byl ženat od r. 1780 a za
nechal 6 dětí. (Pam. II, 1, str. 94 a zde dále na konci knihy.) —- 7) R;

sním pěkně. . . wietrami.
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více nepřibylo, větrové setřeli jej a 1) zas holé záhony zůstaly;
ale 5. února opět přibylo.
Dne 14. února začalo pouštěli, zima ulevila a sníh sešel.
V těch dnech obilí mělo cenu: Pšenice 9 zl., 15 a 20 kr.,
žito 7 zl. 20 kr., ječmen 5 zl. 20 kr., oves 4 zl. 30 kr., hrách
8 zl., proso 8 zl. 40 kr.
V tento zimní čas tu i tam po všech bydlitelných místech
děti od 1 až do 7 let jakořka najednou neštovice měly a tím

Plukovník svob. pán ]akub Wimmer.

pádem zhusta mřely. Zde v Mllčicích od vánoc až do dneška,
16. února, 12 dětí umřelo.2) A ačkoliv v těchto letech ono
1) R: setřewsse ho, zas. — 2) V úmrtní matrice u 2 udána příčina
smrti psotnik, u ostatních_neštovice. Zemřely děti (ve věku 1 měsíce až
4 let): Václav, syn Václ. Spejky, kováře v č. 8; Matěj, syn Václ. Par
dubského, podruha v č. 11 (evang.), Kateřina, dcera josefa Vorlíčka
v č. 9; Kateřina, dcera Václ. Slechty, souseda v č. 7; Matěj, syn
Gabriela Vozába, souseda v č._3; Anna Alžběta, dcera Josefa Burdy
v čís. 23; Anna, dcera Václ. Spejky, kováře v čis. 8, Kateřina, dcera
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doktorské očkování neštovic také mnozí a zvláště židé užívali
davše 1) je svým dětem sázeti aneb (jakž praví) očkovati, ale
smrt berouc neočkované, ani se těm očkovaným nevyhýbala,
ale obojí stejně do hrobu posilala.2)
Od 16. až do 28. února zase zde 5 děti na neštovice
umřelo. 3)

Dne 26. února u večer "začal se vítr a trval celou noc
a celý den 27. téhož, jenž byla neděle 1. postní; nato u večer
po 8. hodině bouřlivý vítr přišel a s ním krupobití, blýskání')
a hřimání, což trvalo za hodinu; nato vítr ještě nepřestal. ale—
celou tu noc a 28., v pondělí, celý den v nejsilnějším běhu
trval, stavení bořil, stromy v zahradách a lesích lámal a porážel.
V posledních února “dnech spisovali se lidé 5) k váleční
dani, kteráž jest o něco větší, zvláště na kapitalisty a usedlé, 6)
o čemž by bylo dlouho psáti; do každé vsi tištěný patent
podán byl. 7)

i

'.

Matěje Štainera, souseda (v čis. l); Matěj, syn Jiřího Svobody, podruha
v č. 10; Václav, syn Jana Šlechty, syna sousedského v č. 7; Barbora,
dcera Frant. Tomka, souseda v č. 5; Jan, syn Josefa Vorlíčka v č. 9.
Z dospělých zemřel v této době kromě zmíněného Václ. Hotovce ještě
501etý podruh Matěj Borecký 13. února. V letech 1801—1802 nebylo
v Milčicích úmrtí na neštovice, před tím však v r. 1799 zemřely tak
3 děti (vewěku 1 až 5 let): Kateřina, dcera Tomáše Stehlíka v č. 17
(evang.); Alžběta, dcera Jos. Hotovce, podruha v č. 11; Anna, dcera
Jiřího Kláštereckého,podruha (evang.). (Sdělil vd. p. Frant. Novák, kate

cheta v Pečkách.) R: gako ržka na Gednau...z

Hustá.

1) R: Anno . . . awzlásstie . . . dadauc . . . possylala. '— 2) Ceské i ně
mecké noviny těch let přinášely poučení o prospěšnosti očkováni krav
skými neštovicemi, jež začal r. 1796 anglický lékař Edvard Jenner
a r. 1798 uveřejnil o něm první zprávu. ] knižní poučeni vyšla u nás
záhy, tak ve spisku „O kravských neštovicích“, od J. Nejedlého přelo
ženém, jenž vyšel v Praze 1801 nákladem knížete Isidora z Lobkovic
a zadarmo byl rozdáván, Bohumír ]. Dlabač vydal v Praze 1802 „Na
učení o kravčích neštovicích, jak by se očkovati mohly,“ a j. (Jungmann,
Historielit., Vl, čís. 1608 a další.) -— 3) Dle skramnické matriky zemřely
v Milčicích v té době 3 děti (2 neštovice, 1 psotnik): Václav (věk 9 me
síců), syn ]os. Hotovce, podruha v č. 10 (či 16?); Anna (2 léta), dcera
Josefa Vorlíčka, sluhy v č. 9, zaměstnaného v č. 14 (viz str. 41, pozn. 2.);
Kateřina (3 měs.), dcera Václ. Vraného, souseda v č. 13. Dalších 5 dětí
v Milčicích do konce roku 1803 zemřelých (ve věku 3 dní až 6 měsíců)
má příčinu smrti: psotnik a horkou nemoc. Jsou to: Anna (7 dní), dcera
Jana Mareše, podruha v č. 4; Anna a Dorota (3 dni), dvojčátka Doroty
Houžvičkové v č. 9, děvečky příchozí ze her; Anna, dcera Jana Fidr
muce, podruha v č. 19; Barbora, dcera po 1- Václ. Hotovcovi v č. 6.
Z dospělých toho roku zemřel v Milčicích ještě jen 631etý Matěj Vašek
v čís. 18, šrubíř (v Jungmannově Slovníku jen: šrubovnik, šroubovna).
Bylo tedy r. 1803 v Milčicích úhrnem 23 úmrtí, z nichž 20 dětí a z těch
12 na neštovice., V dalších letech byla úmrtí na neštovice až 5 roku
1808, 1 r. 1809 a 1 r. 1810 (dále nesledováno). I zde to asi byl prospěch
očkováni. (Zprávy z matrik od vd. p. Frant. Nováka, katechety v Pečkách.)

— 4) R: vwečer...v wečer. ..blegskání...Lessych.
— 5) R: spisso—
waly se Lydi...nietco...wz1ásstíe...
Capitálisty. — ') R: Vsedlý. —
1) Z 23. listopadu

1802.
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[211] Při tom hřímání a blýskání, jenž 27. února u večer
bylo přišlo, v Hradci Králové od' hromového ohně 2 domy
shořely.
Též v Praze do hlavní věže při hlav[ním] kostele s[v].
Víta hromová rána, ale bez škody, udeřila.1)
ltem dne 7. února, v pondělí po Devítníku, v městě Tur
nově v domě u Kuchtíkůz) z komína oheň vyšel a ten i ještě

jiný dům a při tom s nenahraditelnou škodou tamní františkánský
zngmenitý
s věží
a z dílu
ob [v]láštníkostel
varhany
zkažené
jsou.i 3)klášter shořel; “vtom kostele
Toho měsíce váleční daň se spisovala a lidé z vesnic
musili do zámku k zapsání jíti _ a každá osoba mimo hospo-z
dáře 4) dávala z hlavy 30 kr. od 15 let svého stáří.
Na začátku března obilí platilo se: Pšenice 8 zl. 30 a taky
45 kr., žito 7 zl. 30 kr., ječmen 5 zl. 20 a 30 kr., oves 4 zl.
Zimní nečasy vždy pořád trvaly, jednak pršelo, jednak
mrzlo, jednak sníh padal.

Toto píši na s[v]. Řehoře _
a ještě žádný nikde neoře.5)
Ku konci března. pšenice dostala 10 zl., žito 8 zl., ječ[men]
6 zl., oves 4 zl. 15 kr., hrách 10 zl., proso 8 zl., sena cent[nýř]
2 zl. 15 kr.
Okolo 16. března začala se veřejná orba 6) a jarní setí.
Dne 14. toho ve vsi Zvěřínku jeden baráčník, příjmím Noll,7)
chtěje svrab sehnati, v peci lékařství užíval, ale ten chmour
z borového jehličí v kuchyni nechal, kterýž byl z pece vymetl,
od něhož chytilo se jiné tu na hromadě jehličí a z toho oheň
až ven se dostal a vyhořelo od toho čtvero stavení.
[212] Dne 8. dubna ve 3 hodiny s půlnoci,3) bylo právě
u Veliký pátek, v statku ]akuba Martínka v Kostelní Lhotě

starodávní báchoryg) velkopáteční délavše a ještě tomu bláz
novství a dábelství věřivše, svým 10)kouřidlem tak zakouřili, že
21 numer a stavení popelem lehlo a shořelo.11) '
1) U strážného na věži blesk porouchal strop. ale strážnému v té
době ležícímu na posteli s nebesy nic se nestalo. (Prager Oberpostamts
zeitung, str. 195.) — ') Oheň vypukl v domě č. 29 souseda josefa
Kičnera, tkadlce, který někdy před tím býval v turnovském klášteře
kuchtíkem (a proto asi to Vkovo: „u Kuchtiků“). — 3) O požáru tom
je obšírné vypsání od Ant. Fr. Ederera, souseda turnovského, jehož
„Rozličné pamětě z l. 1753—1801“ otiskl Dr. ]. V. Šimák ve 11.ročníku
sborníku „Od ještěda k Troskám“. Též kronikář Dlask má o tom požáru
zprávu. (Sdělili vd. p. děkan Ed. Richter v Turnově a p. ]. Matoušek,
tajemník ve Všeni.) R: schoržel . . . zkažene. — 4) R: spissowala . . .
Ossoba mjmo Hospodáržu. — 5) R: wzdy . . . Gednák . . . Gednák . . .
gednák. . .neworže. — “) R: worba. — 1) Asi František Noll, šenkýř
a soused z čís. 6, o jehož úmrtí 30. listopadu 1804 viz dále na str. [242].
R: pržigmjn...vyhoržely.
— ") R: 2 1/, Nocy. — 9) T. j. pověry. —
10)R: se swym...schor,želo. — 11)Viz v dodatcích.
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Hned ten den odpoledne poslali [j]sme tam odtud z Milčic
7 cen1[nýřů] sena, 5 mand[el] ječné 1) slámy pro dobytek a pro
lidí 9 pecnů chleba, ] v[ěrtel] mouky, ] korec hrachu atrochu krup.
Vyhořela ta strana k Milčicům, od téhož Martinka až ku
konci vsi, též i pastouška a za ní 2 baráky. Tu tak brzkou
a ochotnou pomoc ti nebozí pohořelí s pláčem velmi vděčně
přijali a slav[ný] vrchnořidítelský ouřad nejen do protokolu to
zapsati dal, ale i do novin pražských to rozhlásiti nechal. 2)
Ku konci dubna pšenice měla 9 zl. 15 kr., žito 7 zl., ječ[men]
5 zl. 15 kr., oves 4 zl., sena ] cent. 2“zl. 30 kr.

Od 15. dubna poručení přišlo, aby 50 zlatově bankocedule3)
byly vyhlazeny, protože jich mnoho falešných bylo. A ty v hlavních
odvodich mají se přijímat až do posl[edniho] junif') Tuf, kdo.
jakou měl, zhandlovat ji chtěješ) nemohl; žádný za ni jiné dáti
nechtěl _ a protož mnozí lidé taky i proto nemalé souženi
skrz mamonu zakusili;
Neb prv pro snadné schování
byly jim k pomilování;
nyní, když mají pryč jíti,
nemohou je vyměniti.
Tak časem i pro boháče
nejsOu dost mastné koláče.
[213] Až do 20; dubna od sjití sněhu dešť žádný nepršel,
krom u Veliký pátek něco krůpějí spadlo. A protož již veliké
sucho osení hubilo, jarního setého zrna mnoho na vrchu země
leželo, obce a luka, vše se bělelo. Dnes pak, 21. dubna, sice
se studeným větrem a zimou dešt od rána až do 4. hod[iny]
_s poledne “) trval a 22. téhož zase od rána až do poledne
mželo a tuť všecky viditelné tvory obživly, z čehož alleluja,
alleluja, alleluja!
28. dubna u večer v Skalici u Kouřima, vůbec v Kláštýrku
říkají,kde někdy klášter cistercienský býval,7) dvůr tamní sjednou
chalupou shořel.
Téhož dne, jenž byl čtvrtek, přijel z Králova Městce do
Čiňovsi María Thaddaeus, biskup králo[vé]hradecký, hrabě
z Trautmansdorfuř) a s ním Augustin Helfert, kapitolní děkan,9)
1) R: od Poledne . . . Gecžný slamy. — =) V Nov. & v Prager

Oberpostamtszeltung o tom není. R: ne gen...Prothocollu...Prach

ských. — a) R: 50.Zlatowy Bancocedule...proto že. — ') Patent z 28.
března 1803. — 5) chtíce.. . zanj ...Mammomu. — 6) R: sgjti. . vwe

lyky...nietco. ..Aprotož... Osseni. .z poledne.. ..atut' — 7)Založen

byl r 1357, v husitských bouřích r. 1421 vypálen, (z původní stavby
zachovány dodnes jen nepatrné zbytky), konvent později opět obnoven
s novou skrovnou budovou a kaplí, ale za Josefa ll. r. 1783 zrušen.
R: schoržel. — 5) Vk o něm v Pam. lll, 2, str. 43. R: Thadeus...Kralo
Hradecký. — 5') Augustín Helfert, Královehradečan, jmenován kanovní
kem r. 1794 a kapitul. děkanem zvolen byl r. 1796. Zemřel 8. února
18l0 a odkázal svoji bohatou sbírku knih biskupské bibliotéce, založené

biskupem Trautmansdorfem.
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jan Nep. Venuto 1) a jan Schirsch,2) oba kanovníci hradečtí..
Tam od ouřadu zámeckého z Poděbrad síavně byl uvítán.
i sousedí na koních v počtu 24 až do Městce proti němu jeli..
Bubny a trouby taky až ze Sadské 3) milčickou fůrou tam
dovezené byly. A tu on učiniv *) jenerálni visitaci, též svátostí.
s[v]. biřmování posluhuje, přes 1.100 lidí obiřmoval.
Odtud na večer do Poděbrad přijel a tu v pátek, 29. dubna,.
2.253 osobám s[v].biřmovánim posloužil.
30. dubna, v sobotu, ráno v 6 hodin do Libice odjel, aby tam,
místo narození sv. Vojtěcha i kostel od něho svěcený, až dosavad
v své podstatě trvající, spatřil. Odtud přes Chlumec jeda ve vsi,.
jenž Nové Město slove, blíž Chlumce v hospodě obědval, po
kterémž obědě do Hradce se navrátil.
[214] Měsíce máje bylo samé studeno, ač pak obilí přece
rostlo, ale ne tak tráva na lukách a obcích.
Dne 15. máje bylo drobet teplo, v neděli Křížovouf) av ten
den obnovena zase byla slavnost Bolestné Panny Marie v kapličce
u studánky pod Sadskou, kamž opět ze Sadské 6) procesí slavné
vedeno bylo, což od r. 1784 se nestalo. ") Z okolních vesnic přišlo
tam lidu veliké množství a tu slavnou mši sv. zpíval vel[ebný] pán
Hynek Meder, sadský farář, 8) kdež i já byl [j]sem.
U večer bylo takové ticho a teplo, že od 1. máje takové nebylo,.
a nato do rána a pondělka dne 16. máje dešf studený s velkým
větrem pršel, že [j]sme ani do kostela a dobytek na pastvu jíti-—
nemohl.
Nebozí pražští 9) poutníci
musejí zas ve světnicich
trávit svůj čas v naříkání,
oumyslu bez vykonání ;
neb nemohou, jak by chtěli,
tam navštěvovat kostely,
z toho potěšení míti,
ba, ani též z domu jíti
pro dešť ze stavení na krok —
tak zas opět, jako dnes rok. 10)
1) jan Nep. Venuto, Moravan, naroz. 24. srpna 1746, byl kanovníkem—
v Mikulově & od r. 1785 (instalován ]. ledna 1786) v Hradci Král. Ze—

mřel jako kapitulní arcijáhen ]. dubna 1833 ve věku 87 let a byl po
hřben podle svého přání v Chrasti. Byl velice nadaným kreslířem a ve
známé Wolfové a Dóblerově sbírce jest i od něho několik obrázků,.
z nichž některé jsou otištěny i v tomto vydáni Vkových Pamětí. —
:) jan Nep. Schirsch (R: Ssirss), Královéhradečan, byl již po 8 letech
od svého vysvěcení jmenován r. 1798 kanovníkem. Zemřel 16. února 1820
ve věku 51 let. (Data o všech třech sdělil vld. p. bisk. sekretář Dr. Č

Tomíška) — “) R: Sadsky. — ')VR: včině.. .posluhugic...Sobothu.—
5) T. j. 5. po velikonocích. R: pdse...né tak...obnowená. — ') R:
Sadsky...Processi.
— 1) Pam. 11, 1, str. 95, 113 a 11,2, str. 24—5. —_
5) Pam. ll, 1, str. 107. R: mnozstwi . . . Sadskeg. — s) R: Vwečer . .

tijcho...

na to...Prahsstj.

— 10)V—iz
str. 15.
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Mezí tím časem cena obilná se zmenšila; pšenice má 8 zl.
30 kr., žito 6 zl. 45 a 48, 51 a 54 kr., ječmen 5 zl. 12 a 15 kr.,oves
_4 zl., proso 8 zl., hrách 8 zl., sena 1 cent[nýř] 2 zl.

Dne 29. máje byl slavný hod Svatodušní a pršelo od rána až
do 9 hodin, přitom studený vítr, proto však přece z města Čáslavě
přes půlšesta sta osob a poutníků obojího pohlaví do Staré Bole
slavě tudy skrz naši ves Milčice jelo a šlo. To procesí čáslavské
začalo se roku 1714 v čas moru. Letos na jejich žádost zase jednu
píseň k Panně Marii [j]sem složil a jim obětoval, kterou oni [215]
vděčně přijali. 1) Má novou notu a začíná se takto:
„K tobě, ó milostná, sličná, krásná, ctnostná
Panenko Maria, přicházíme;
tebe v tomto chrámě důstojně a slavně
v tvém zlatém obrázku nacházíme.
Vzhledni na nás přítomné zas
a slyš sjednocených upřímný hlas.“
Má 16 veršů. 2)

19. máje na den Božího vstoupení v kostele škramnickém
kázání držel sám pan farář domácí a spolu kanovník petinský
František Puchler,3) velkou mši s[v]. zpíval p. Antonín Peč,
kanovník z Vyšehradu, 4)jemuž asistovali 5)v pluviálích p. Václav “)
Beránek, děkan mladoboleslavský, spolu kanovník vyšehradský,
a p. František Xav.7) Obstzierer, děkan čelákovický.8)
V středu po svatodušních svátcích začal měsíc červen své
dní, ale ještě nezačaly se teplé a jasně časy. Špatně vycházející
a travou osypanág) prosa zase [jjsme zaorávali a silivjiná, ta
pak opět pro studeno a vlhkosti nemohla dobře růsti. Zita pak
v té ustavičně studenosti a vlhkosti nadmíru vysoko zrostla,10)
tak až 31/2 & 33/4 lokte dlouhá byla.
Dne 9. Juni, na den Božího těla, ve vsi Budiměřicích od

másla ohněm plajícího oheň i ven vyskočil a stavení zapálil
v chalupě v hospodě, od čehož taky tu hned přístojící kostel
s[v]. Prokopa (jenž za starodávna farní býval) a táž hospoda
1) Procesí to dosud se koná, píseň Vkova však již známa není.
(Sdělil vd. p. Alois Dostál, děkan v Čáslavi.) R: pržedse...pul ssesta
sta Ossob . . . Processy . .. Marigi. — 2) T. j. slok. R: slýčná . . . Pannenko.
— 3) Pam. 11,2, str. 19. R: naden...aspolu.
..Petynský. — 4) Pam 111,
2, str. 12. — L")R: Assystyrowaly.

— “) V R: N. (Pam. 111,3, str. 12.)

li: Mlado boleslawský. (Čestným kanovníkem vyšehradským byl jmeno
ván r. 1802.) — 1) H: P. N. Obcyger...Sselakowický. — 3) Frant. Xav.
Obstzierer, rodem 1754 z Prahy, exjesuita, pak v šlechtických rodinách
vychovatel, stal se duchovním správcem v ]lrnech, odkudž po 18 letech
jmenován r. 1802 děkanem v Čelákovicích a r. 1818 v Brandýse, kdež
zemřel 7. března 1832. (Sdělil vd. p. arcib. vikář Ad. Svoboda, děkan
v Čelákovicích.) — _*) R: Ossypane. . . zaworáwaly...asýly
gine, ty

pak...chhkosti
nemohly. — 1") R: chhkosti
zrostly...dlauhe byly.

nad Mjru Wyssoko
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_a ještě jiné 1) 4 kontribuční statky a 3 baráky v malé chvíli
shořely. 2)

'

15. juni. na den sv. Víta, zde v Milčicích v hospodě N:
18 umřel Matěj Vavák, můj bratranec, a dne 17. toho velmi
zřetelně v zástupu cechu řeznického z Poděbrad a u přítom
nosti množství lidu byl pohřben v Škramníku. Starý byl 63 léta. a)
jeho otec, Matěj Vavák, umřel 'r. 1763 21.4) juli, starý
645) let. jeho a spolu můj děd, jiří Vavák, umřel r. 1714
5. září. 6) Můj otec, Jan Vavák, bratr Matějův, u_m[řel]r. 1772

4. února, starý 72. 7)'
[216] Okolo svátku s[v]. Víta obilí mělo cenu: Pšenice
8 zl. 30 kr., žito 6 zl. 54, ječmen 4 zl. 36 kr., oves 3 zl. 30 kr.,
hrách 8 zl., proso až 10 zl.
Měsíce juni neb června jednak každý den pršelo, obilí
zráti nemohlo, hrachy a vikve velmi zrostly. Sena dosti bylo,
ale místem od povodní zkázus) trpělo.
Na začátku juli obilní cena zase rostla; pšenice měla9 zl.,
žito 7 zl. 9, 12 i 15 kr., ječmen 4 zl. 48 kr., oves 4 zl.
Vždy přece a pořád vlhké počasy byly a žně se prodlívaly,
zde u Milčic až do dne 24. září.

Dne 18. července
zavedli [j]sme do žita žence
i do ječmena sekáče,
ač nejeden nad tím pláče;
že nebyla z jara vláha,
místo ječmena jest tráva.
Kdo nejdříve mohl síti
ječmen, ten se musí žití;
kdo sil po Květné neděli,
má ohniceg) i lebedy
i jiné trávy bez jména,
a velmi málo ječmena,
s tím i dost pracné sekání
a od sekáčů žehrání.

Dne 17. července Excelenc pan hrabě Filip Benitius Sweerts
& Spor[c]k, dědičná vrchnost panství lyského, jsa 10) v Polsku
1) R: giní. . . baraky...schoržely. — :) Shořela také škola. Kostel
i škola zůstaly dlouho v sutinách (ještě r. 1835 Sommer, Bidschower
Kreis, tak uvádí). Nynější kostel vystavěn až v letech 1879—1881 na
jiném místě. (Poděbradsko lll - Nymbursko, 1912.) — 8) Ve žherských
listinách v Museu pod čís. 220 jest „Inventář na grunt jf Matěj Vaváka
r. 1803 dne 15. Juni po učiněném řádným [!] kšaftu v Pánu zesnulého.“
Viz o něm v dodatcích. R: mnozstwi. — *) R: 16. (Pam. II. 2, str. 146.)
— 5) R: 67. (Narodil se 17. února 1699.) — ') Omyl. Dle matriky jiří
Vavák pohřben byl 7. září 1718. (Pam. 11, 1, str. 31.) — ") Viz tamtéž.
_ s) R: Gednák . . . Hráchy . . . skázu. — |') R: Wzdy předse . . . wlchke. . .
ne geden . . . sýl . .. Wohnice. — 10)R: Swerts a Sspork . . . Lisskeho,

gsauce .. . nebywsse . .. Lissy.
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zemským sudím a celých 6 let zde nebyv, do Lysé přijel a tu
od svých poddaných slavně byl vítán. 1) Chtíce pak oni mu
svůj upřímný vinš a spolu žádost složiti, z celého panství
rychtářové snesli se a ke mně 2 sousedy ze vsi Kostomlátek,
potom i rychtáře tamníhoz) poslali, abych já jim ten jejich
oumysl na papír uvedl, a jest tento. 3)
„
[218] Na začátku srpna obilí nové mělo cenu: Zito 5 zl.,
potom i pšenice 7 zl., ječmen 4zl. 30 kr.
Do 1/2 srpna přibylo ceny: Pšenice 7 zl. 30 kr. í taky
8 zl., stará pak i pšenice měla 9 zl., žito 6 zl., ječ[men] 5 zl.,
oves 2 zl. 30 kr.
Dne 7. srpna, v neděli, ráno bouřka s deštěm i větrem
přišla od západu, z kteréžto tu i tam hromové rányizapálení
stalo se. U Sadské *) na poli zabit od hromu chlapec, jenž
svině pásl,5) v Cerném Kostelci zapálil stodolu a v Krůtech
udeřil do fary — a sice jednak ten celý den hřmělof)
Odtud vždy vlhké časy až do 26. srpna trvaly. Pšenice

mnoho zrostlo na polích ležaté ano istojaté, místyižita aprotož
cena obilná zvláště7) staré pšenici přirostla; do posledního
srpna, kdo měl starou pšenici, dostal taky až po 10 zl. za korec.
27. srpna všickni rychtářové do Poděbrad povoláni jsouce,
tam oznámeno měli, že tu i tam v zemi jest veliká potřeba,
aby cesty a silnice na ten způsob, jak již onano z Prahy
do Vídně, jenž r. 1750 začala se dělati (a), taky tak dělané
byly a poněvadž cestní mýta 8) na ten náklad nestačuji, protož“
aby vrchnosti a kontribuenti také přidávali [219] a nyní hned, zdaliž
co a jak mnoho buď v penězích aneb ve forování dáti myslíme,
odpověď na to dali.
(a) Tehdy i já na ní dělal [j]sem.
1) Dle děkan. archivu narodil se Filip Benitius Sweerts—Sporck
v Lysé r. 1753 a zemřel r. 1809 v Krakově jako předseda apelačního
soudu. K jeho vysokému úřadu poslali mu 21. července 1803 latinské
blahopřání „Štěpán Rimany, pastor, a celá obec helvet. vyznání na panství
lyském“. V Lysé byl málokdy, listiny se posílaly za ním a všecky zá
ležitosti sám si vyřizoval. V děkan. archivu je několik jeho nařízení, že
má farář kázati proti předurčení, proti necitelnosti, o „ústavu chudých“
atd. (Sdělil vd. p. katecheta Josef Vojáček a vd. p. děkan Karel Kopal)
— =) V obecním archivn jsou zápisy až od r. 1818. Die farních matrik
(v Kostomlatech) byl r. 1800 rychtářem kostomláteckým josef Vostrý'
a ten byl asi též i r. 1803. (Sdělil p. starosta Fr. Bendl.) — 3) V R ne

dopsáno s celá str. [217] zůstala prázdná. — 4) R: tuytam...Sadsky
.. .w Cžernym. — 5) Dle matriky 7. srpna zemřel od hromu zabitý jan
Novotný, 13letý syn (bytem v Sadské č. 121) Václ. Novotného, slouhy'
ve Vel. Bečvářích, a manželky jeho Marie. (Sdělil vd. p. děkan Ant..
Drašner.) — s) V R zde přiložen záznamní lístek Vkův pro Paměti, na
němž Vkův oběžník pro vesnici (dle písma ze starší doby): „Ihned dá—
vejte klády psům, len z kamen at' je pryč, háky k ohni aťjsou-na očích;
bude tu komissí. Až pan polesný přijede, každý soused at je doma.“
Na zbylém pak kousku papíru je záznam o oné bouřce 7. srpna, 0 za
bití pasáčka (prý z Pořičan rozeného) a o hromovém udeření v Krůtech:
a Černém Kostelci. — ") R: wzdy.. . wzlasstie. — a) R: Onnano...
poaěwádcž . . . Megta . . . nestačugau. . . . odpowěd.
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Odpověděli jsme, že když tak naše panství v rovinách a do
linách leží, jehožto prostředkem řeka Labe tekoucí z obou stran
jiné menší řeky a potoky do sebe přijímá, 1) tu vždy a často
povodně a velká rozbahnění, políi luk zatopení a cesty obz[v]láště
rozmoklé a ustavičně zlé činí se, tak že každoročně ode vsi ke vsi

Sedlec
částí
Kutné
Hory.
s

takové spravovati musíme ; protož že nám možné není, abychom
kde jinde v zemi aneb i v našem kraji ještě náklad na cesty vésti 2)
l)_R: pržigimagic, tu wzdy. — *) R: wedstj . . . Prothokollu . . .
Odpow1ed.
Paměti Vavákovy IV.

4

50

Rok 1803.

aneb se kjaké pomoci podrobiti měli. Což do protokolu vepsáno
a odpověď na slavjný] krajský ouřad odeslaná byla.
V tyto žně práce obilná draze se platila, neb málo dělníků
od hor přišlo a skrz tu ve všem drahotu také dělníci svou práci
velmi draží: Od žetí a vázáni žita 7 zl. od kopy, t[o] jest 7 kr.
od záhona, někde dávali i 8 zl.; od ječmena 31/2 od sekání
a tolikéž od vázání & protož taky 7; od pšenice 10 zl. od kopy,
t. j. 10 krej[carů] od záhona, a k tomu každý den oběd a na
kopu 2 pecny chleba; místem i taky 12 zl. dávali.
Letos pšenice i žita [j]sou pěkné, ne tuze sypné, ječmeny
trávné, tenké, málo sypné,
mnoho na mandele,
málo na věrtele.
[220] Od 26. srpna nebyl pohodlný čas k vázání obilí
a hrabání otavy, až dnes, 8. září, na den Narození Panny Marie,
a protož až dosavad pšenice, vikve, ovsy & obzvláště 1) prosa
na polích jsou.
Obilná cena tatohle jest: Pšenice suchá 9 zl., zrostlá 7 zl.
15 kr., žito 6 zl., ječmen 5 zl. 30 kr., oves 3 zl.
12. září byla velmi ostrá zima s mrazem a to trvalo až
do 15. téhož a v ty dni dokonávalo se zde klizení obilí aneb
žně, ač jinde ještě ovsy a prosa na polích jsou. A tehdáž u nás,
jako v horách bývá, stalo se,
že [j]sme pšenice a žita seli,
ovsy a prosa na polích měli.
Otavy '-') mnoho zhynulo.
Okolo s[v]. Václava ještě dost mnoho tu i tam obilí na polích
bylo, oves, proso, vikev atd. 3)
Při konci září a na začátku října suchá pšenice měla 10 zl.,
žito 6 zl. 15 a 6 kr. a 9 krejc., ječmen 5 zl. 15 kr.. oves 3 zl.
15 kr. jablek 4, 3, 2, hrušek 5, 6, 10, švestek 20, 25, 30 za
1 krejcar. Zemčat4) za 2 zl. a ] zl. 30 korec, sena ] cent[nýř]
2 zl., slámy 1 m[andel] 2 zl.

jaké bylo sklízení obilí, takové bylo i setí; někdy pro zimu,
deště a větry 2, 3 i 4 dni nemohli [j]sme na pole; zrno zasité
ač dost vláhy mělo, ale že sluneční jasnost a teplo zem neza
hřívalo. velmi špatně vycházelo a nic neurostalo.
Dne 26. října — NB. na kterýžto den roku 1741 já narozen
jsem zde v Milčicích-v tom gruntě, kde nyní jest N: 3,*) —
husaři s remundními koňmi, jenž sem byli 28. prosince roku
1802 přišli, teprva dnes odešli, viz ten den r. 1802. 4) Za ten
*) Od roku 1805 dne 25. březnaS) jest numero 4.

1) R: Ottawy...Mariae...dosawád..Obzlásstnie.

— =)R: ato...

awty . . .Klyzeni. . . ač . . . alehdáž vnás. . . whorách . . . Wottawy. — =) R:
Wykew. et. — *) R: Erdteply. — 5 Str. 34. R: nýni.._. Remundtnjmi
Koňmi... Prasynce. — 5) Viz dále str. [267]. R: Marti.
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čas nejvíc bylo 9 mužů a 1 kaprál a 36 koní a dali '[j]sme pro
futráž někdy do Nymburka, někdy do Poděbrad 188 for.
[221] Okolo Všech“ svatých samé zimy, plíště, sloty a velmi
zlé cesty, odkudž, že nemohli lidé do Prahy s obilím, jediné
po dělané silnici, od 2. do 5. listop[adu] dávala Praha za pšenici
až i 10 zl., za žito 7 zl., za ječmen 5 zl. 45, 54 krej[carů]
i taky 6 zl., ale potom,
když tam přijelo více sedláků,
spadlo dříve než vlna s bodláku.1)
Okolo 10. list[opadu] již měla pšenice 8 zl. 30, okolo s[v].
Kateřiny fas měla 9 zl., žito 6 zl., ječmen 5 zl. Zde vršitá
míra pšenice suché 9 zl., zrostlé 8, 7 i méně, žita 5 zl. 54 kr.
i 45 kr., ječmen 4 zl. 30 kr. a 45 kr., oves 3 zl.

Říjen i listopad
samé nečasy klad',
korunoval to prosinec,
v každém dnu byl skoro psinec.
Sotva tři hodiny stejné časy byly,
mrazy, sněhy, krupky, deště,
k tomu velké větry ještě.
Mezi vsí i městy

až hrozno zlé cesty;
dříví, ač jest draho-dadný[!],
však pro ně 2) jet nemůž žádný.
Dne 8., 9., 10., 11. a 12. prosin[ce] sníh pomalu na měk[k]ou
zem padal a při tom se rozhříval.
A v ty dni dostali [jjsme výdělek 3): Náš bydžovský kraj
má odvézt4) ze Štokravy z Rakous 2.000 soudků soli do Pel
hřimova; z té sumy 2.000 má samé naše panství poděbradské
odvézt 710 soudků. Nevím, kdotě to taky u krajs[kého] ouřadu
repartikoval, čili se snad s netrefou potkal. Prosili [jjsme pana
v_rÉního, aby tam o to psal.
K tomu v tom poručení přiřknuto jest, aby žádný v Moravě
aneb blíže těch míst neopovážil se fůry jednati, ale každé
panství odtud z Cech aby tamvjelo a ten výdělek 5) neupouštělo.
Jest pak výdělek takový: Ze Stokravy do Pelhřimova dává se
od 1 soudku soli 1 zl. 23 kr., a z Poděbr[ad] jest do Štokravy
28 mil. v nichžto pojede práz[d]en, ač pak že má také být
za [222] každou míli, ježto se s prázdným pojede, na každé
hovado 1 groš přídavku. Dle čehož 1 fůra párová dostala by
toho přídavku 2 zl. 16 grošů a tam, kdyby 10 soudků naložila,

1) R: Nimburka... Plýsstie...gedině... zbodlaku... Katheržíny...
Listopad . . . Prasynec. — =) R: pro něg . . . Prasyn . . . apržitom. —
') R: wty . . . Wegdielek. .— 4) R: odwest., . . odwest . . . kdo tie. —
s) R: aten Wegdielek . . . Wegdielek . . . gt . . . Mjl, wnjchžto.
A
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13 zl. 50 kr. by dostala a tak všeho výdělku 1) by měla 16 zl.
38 kr. Následovně by ujela z Poděbrad do Stokravy s práz[d]ným
28 mil, odtud s nákladem do Pelhřimova 13 mil, z Pelhřimova
domů 15 mil, ve všem 56 mil.

Nu, posud to každý živý,
můž-li ten zisk býti milý.
Vozů a hovad týrání, 2)
obrok drahý a kování
a týden práce zmeškání, -—
tak málo za to dostání!
To byla opět voda na židovské mlýny, 3) neb“ oni hned
tu i tam po panstvích tu jízdu pachtovali a velmi velké přídavky
chtěli, majíce za obranu to, že se odsud z Cech a ne z Moravy
túry dostaviti musejí, které skrze tu vzdálenost mnoho platu
žádati budou, — což nějaký jejich přítel schválně snad napsal;
za druhe *) proto, že 10. prosince již první jízda na třetí díl
soudků v Štokravě nakládati má.
Z toho se dává veřejně znáti, kde židé své přátele mají.
1 taky z toho: 1. Židé o tom transportu již před třemi nedělemi 5)
dřív, než sem přišel, věděli a o něm hlas pouštěli. ll. Prav1 se,
že v solnicí pelhřimovské nic soli není a že ihned tam býti
musí; sem 5.0 prosince poručení přišlo a 10.ho již nakládati
se mělo, — & zdalíž žádný neviděl, že ze solnice sůl ubývá?
Zdaliž vždycky sůl se teprva veze, když solnice prázdná jest?
Ill. Zdaliž se vézti má, když cesty nejhorší [j]sou? IV. Zdaliž
a proč ti ji nevezou, jenž prv po všecka léta ji vozívalí, —
o čemž [j]sme my ani nevěděli a nikdy ani neslyšeli.
Žid příjmíms) Bohdanecký z Bydžova, jenž má na našem
panství na všecky transporty kontrakt 7) od míle a centnýře
4 krej[cary] přídavku k platu císařskému, nyní k těm 4 krej[carům]
chtěl ještě mít na každý soudek 2 zl._přidavku a to již mu taky
od pana vrchního a pana sirotčího přiřknuto bylo. já pak
a rychtář pátecký, Kukaň, přivedli [j]sme to na 1 zl. 20 kr. —

a tak ten žid dostane totohle
Z těch 710 soudků odrazí se 25, které Sadská sama
pachtuje, a zůstává [223] panství a městu Poděbradům 685
soudků, na které vypadá po 10 soudkách na 1 tůru párovou
1) R: gessto.

.dostalaby

Nů: possuď.. .Můžly.

. . . wegdielku bymiela . . . Mjl. —-2) R

.Zýsk . . . tegráni . . . Tegden .. . zato. — a) R:

Mlegny. ..negaký. — ') R: za II... Prasynce. — 5) R: ztoho..
Ytaky ztoho. ..Otom
Nediely. .Oniem. .. Prasynce . . . azdalyž . ..

wzdycky. — “) R: pržigmjn Bohdánecký. .Contrakt.

.Centnirže. —

") Asi jan Kukaň, jenž hospodařil na gruntě č.7 ve výměře 70 korců.
Pozemky byly u panské bažantnice a syn Josef míval časté spory
s vrchností o náhradu škody. Vrchnost pak celý grunt č. 7 odkoupila
& Josef Kukaň stal se panským hajným. Po letech se z Pátku vystěhoval.
(Sdělil p. starosta S. Fajman a p kronikář obce jos. Serbus.) —
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681/2 fůry. Z těch každá fůra dostane na prázdno přídavku —
po 6 kr. od míle — 2 zl. 48 kr.: 191 zl. 48 kr. Item císařský
plat od 1 soudku 1 zl. 23 kr. činí 947 zl. 35. Od nás dle
kontraktu po 4 kr. od míle a centnýře za 13 mil 593 zl. 40.
Přídavku od každého soudku ] zl. 20 kr.: 923 zl. 20. — A

tak, abychoml) s jízdou ušli větších bíd,
toto dosáhne a bude míti žid:
2.655 11. 55 kr., — dva tisíce šest set padesáté pět zlatých,
padesát pět krejcarů!
To ale sám nevím věru,
co kdo k Stědrému2) večeru
taky z nich od žida zažil;
snad i v hodech kávu 3) pražil.
NB. Těch z každého soudku umluvených 40 kr. činí v sumě
456 zl. 40 kr. a ty má celé panství s městem Poděbrady
k dobrému. Tu sůl má převážeti kraj kouřímský, čáslavský,
bydžovský, hradecký a chrudimský.
'
Dne 18., 19. a 20. prosin[ce] sněhu' přibývalo, 19.0 vítr
silný sněhem vládl, cesty zametal i struhy a závěje veliké
nastavěl; 21. odlevilo a sníh valně měknouti a tratiti se počal
a 24., naŠtědrý den, již byla poslední sanice.
A toho dne, jenž byla sobota, měl funus uroz. p. Vojtěch
jan Marle, sirotčí poděbradský, jenž byl dne 22. umřel.4) Vy
provázel ho na místě p. děkana, 5) jenž nemocen byl, pan farář
libickýs) se p.p. kaplany poděbr[adskými]7) a p. direktorem
normalie. 3) Ze zámku až do kostela nesli ho rychtářové, z kostela
na hřbitov za město měšťané v černých pláštích. Průvod ten byl
na tu slotu“(nebitaky od půlnoci až do rána pršelo) dosti lidnatý.
Byl zde v tom sirotčenskémf') velmi pracném ouřadě od
r. 1778 10)26 let a věku svého měl 6011) let. Nejlépe by bylo,
budto aby se byl před 15 lety napravil a takových licoměrností,
jaké měl. zanechal. anebo aby se sem nikdy byl nedostal.
[224] Na svátky vánoční byla samá měk[k]ota, deštivo,
větrno, oblačno a víc teplo nežli zima.
Dne 28. již se na Labe ze všech stran vody přivalily
.a Labe rozšířily. 29. prosin[ce] již u Poděbrad od mostu až ke
1)kazdá...Contraktu . . . abychme. — 2)R : Sstiedrýmu .. . znich. —
=*)R: Kata: . . . Summíe . . . Prasyn. — *) Dle probošt. matriky poděbrad
ské zemřel 22. prosince a 24. téhož 1803 pochován byl (od děkana

Rósslera) Vojtěch Marie, sirotčí panství poděbrad., stár 60 let. (Sdělil
dp. kaplan Karel Trenkler.) — 5) Matěj Róssler. Viz však poznámku
předcházející. — “) jan Urbánek. (Viz na str. 29V pozn. 12.)—") Kaplan
Pavel Antoš asi s katechetou normální školy Janem Zumpem. (Viz
tamže.) V letech 1802—1804 v Poděbradech byl jen jeden kaplan. —
3) Ant. Glockner. (Viz tamže.) R: dirrectorem Normaliae . . . Hržbjtow. —
9) R: Sirotčenskym . . . pracnym . . . Lýcoměrnosti.
str. 114. — 11) R omylem: 66.

— 10) Pam.

[, 1,
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vsi Kluku převáželi na lodích, an to žádný nejstarší člověk
nepamatuje, aby o vánocích přívoz byl. Trvalo to převážení až
do dne 9. ledna r. 1804, celých 12 dní.
Odtud z Mílčic žádný nemohl do Sadské, 1) Kostelní Lhoty
a do Střebestovic netoliko pěšky, ale ani s vozem.
Cesty velmi zlé byly, tormani pro obilí jeti nemohli a proto,
kdo peníze potřeboval, do Prahy po dělané silnici jeti musil.
Dle toho stalo se, že v Praze cena obilná spadla a byla tam
pšenice za 7 zl. 30 kr., 45 kr., nejpěknější za 8 zl., žito za 621.,
ječmen za 5 zl., oves za 3 zl. 30 kr., hrách za 7 zl., seno za
1 zl. 6 kr. Zde tak vršitá míra se prodávala, jako tam rovná.
V noci mezi 21. a 22. dnem prosin[ce] ve vsi Chlebích
za Nymburkem oheň _z krbu vyšel a 3 stavení strávil, mar
šovské,2) soběslavovské a krejčíkovské; u Maršů se zapálilo.

1) R: Prasyn . ..pržewazem . . . Sadsky . . . Lhotty . . . Piesský. —
:) R: Prasyn .. . Marssowský, Sobieslawowsky, a Kregcžikowský.

Rok 1804.
[225] W erňlJ

Den NoVeho RokV

PoLe, Cestl pLaVLl W MokV;
jasno, teplo bylo trochu.
Na začátku ledna začaly se mírně mrazy, tak že v bráz
dách voda vymrzla, ale vždy musili [j]sme ji z poll spouštěti.
4. ledna přijel do Poděbrad administrátor ouřadu sirot
čenského, pan Fran[tišek] josef Poul, 1) správce na Koš[u]m
berku blíž městečka Luže za Chrudimi. NB. Z toho starožit
ného hradu psávali se páni Slavatové, rod v zemi naší velmi
slavný a vždycky katolický. Od nich snad to panstvíčko dáno
bylo někdy k residenci jesuitské na Chlumku blíž téhož hradu
a městečka Luže a po zkáze jesuitův připadlo císaři.2) To
vše já_ viděl [j]sem roku 1760, když [i]sem tudy _do Litomyšle 3)

magacín nakládat jel a takový přes Zamberk, Habelschwerdt,
Wiinschelburg,Albendorf, aneb po česku Bystřici, Hrádek a Vam
beřice do Broumova a odtud zpátkem do Police vezl.
Na začátku ledna obilí se platilo tak jako před svátky
v prosinci.
.
Dne 11. ledna u večer v Kostelní Lhotě sousedu Plačkovi
stodola shořela. 4) On praví, že ten oheň ze závisti někdo za
ložil, poněvadž již na třikrát celá jedna strana té vsi 5) a sice
ta, na jejímžto konci kostel jest a škola, nyní pak od r. 1803
staví se taky fara. Lidé pak praví, že on sám jakožto hlavní
tabáku kuřec houbu tam upustil, —- ačkoliv že on v čas ohně
ani doma, nýbrž v Sadské 5) byl a uzřev oheň, hned řekl, že
to jeho stodola hoří.
Od 15. ledna tiché, jasné a teplé ve dne i v noci časy
byly, lidé tu i tam orali,7) v rovinách pak voda stála. Labe
1) František

lgnác Poul (Paul), správce košumberský, zastával

úřad sirotčího v Poděbradech r. 1804—5, po druhé 1811—22 a pak byl .
tu vrchním do r. 1828. Z roku 1826 jest od něho popis stavu lesů & zvěře

na Poděbradsku. (lan Hellich, Lesní hospodářství na býv. komor. pan
ství poděbr., str. 42.) R: wzdy ... lozef Poll. — 2)Přiděleno studijnímu
fondu. R: wzdicky Katholicky . . . Rezidency jezuitske . . . skáze jezuituw.
— a) R: Lithomisslev. . . Halberssvverd, Winsslburk . . . Braunova . .

spatkem. — 4) R: pd... Prasvncy...Lhottie.:.schořela.—

l")Doplň:

schořela. R: poněwadcž . . . na lll.krát. — “) R: Sadsky . . . wzdržewssi.
— ") R: Woraly . . . Prasynce.
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též velkou vodu mělo; 11Poděbrad převáželi až ke Kluku od
27.'prosince r. 1803 až do 12. ledna r. 1804. Cesty jsou velmi
zlé, formani všudy váznou a jeti. kam by chtěli, nemohou.
jako vloni r. 1803 od 10. ledna až ku konci nejprudči
zima byla, tak letos v ty dni příjemné teplo a téměř májové
drží 1) časy.
[226] Toho měsíce ledna opět magacín jsme dávali, naše
ves

Milčice _žita 110 m[ěřic] 6 m[ázlíků], ovsa

82 m[ěřice]

8 m[ázlíků]. Zito na Ples mělo se vézti, které [j]sme zpachto
vali po 4 zl. 20 kr. jednu měřicí se p. Blahnou. kancelářským
v důchodě poděbradském,2) ale forní plat a bonifikací naše
zůstává. Dne 23. ledna dali [j]sme mu za to 478 zl. 171/4 —
a císařský plat jest 1 měř[ice] za 2 zl. Oves máme vézt 3). do
Nymburka a tam se platí 1 m[ěřice] po 1 zl. dle nynější va
lory,'*) kdež žito platí za 6 zl. korec a oves za 3 zl. 15 kr.
lak mnoho musíme levit, sám, čtenáři, spočítej!
.
Téhož měsíce ledna zdejší ves 30 korců borových šišek
do poděbradské bažantnice odvésti musila. Uložené byly k trhání
na všechen lid, jenž ve vsi živ jest; a tak dali sedláci po
] kor[ci] 1 v[ěrteli] 1 čtv[rtci], chalupníci po 2 v[ěrtel.'ch] 21/._,
čtvrtci, výminkáři 5) & podruzi po 1 věrteli, a trhaly se v lese

Kersku horním. V celém panství každá ves takové šišky odvá
děla, z nichž semeno bude se síti. Panský plat jest za 1 korec
20 krej[carů], _a my dáváme 45 krej[carů] od trhání. Ty šišky
[j]sme taky již odváděli r. 1768 10 kor[ců] a r. 1776 12 kor[ců]_

Dne 21. ledna novému panu administrátorovi sirotčen
skémuG) učinil [j]sem následující přivítání v"kanceláři též sirot
č[enském] u přítomnosti několik rychtářů:
„Urozený pane administrátor! já Spolu jménem všech rych—
tářů v poníženosti laskavě vítám — z Košmberka na Poděbrady.

A jako někdy onen velice slavný a vysoce vznešený panský
rod slavatovský z téhož Košmberka se psával i taky koš ve
svém erbu nesl: Já upřímnosrdečně vinšuji, aby oni zde 5 po—
moci Boží „KOŠ“ všelikých starých i nových řízení mohli v brzkém
čase v trpělivosti vyprázdniti a na „BERG“, t. j. na horu spo
kojené světlosti jasně vystaviti a za.to druhý díl téhož slava
tovského erbu, totiž routový věnec, šfastně7) dosáhnouti. My
pak k tomu povděčně zazpíváme:

Byl naše pomoc velká:
Sláva — ta z Košmberka.“
1) R: držegi. — 2) František Blahna. „Kanzelist und Schreiber,“
uvádí se v poděbradské matrice toliko r. 1803 a 1804 při zápise křtu
jeho děti Jana a Teresie. (Sdělil dp. kaplan Karel Trenkler.) R: Pless
. . . z Pachtowaly . . . Cancelláržskym . . . Bonifícati. — =) R: West . . .
Nimburgka . . . njniegssi. — 4) Hodnota, cena, valuta. — 5) R: Wegmin
kárži. — “) Viz str. 55. — ") R: Cancelarži . . . Kossmbergka . . . Onnen
. . . Slawattowskeho . . . sstiasnie. . . zaspjwáme . . . Kossmbergka.
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_Po vyříkání "také [jlsem jej psaný podal a on přečta po
děkoval.
[227] Až do 6. února samé teplé časy byly a větším dílem
vždy na neděli pršelo. 6. února silný vítr a sněžná prášenice,
7., 8., 9.ho mrazy & 10. celý den sníh padal a měknul.
4. února v Kostelní Lhotě sousedu Plačkoví, jemuž 11. ledna
stodola shořela, 1) dnes opět ostatní stavení ohněm zkaženo
jest. Zapálilo se v zadním chlívku v konci stavení. Již každý
moudrý soudí, že to závist a nepřízeň působí.
8. února přestalo převážení na lodíchvod vsi Kluku do
Poděbrad, kteréžtbylo trvalo od 28. ledna. Zádný zajisté 2) ne

Líbeň (r. 1804).

pamatuje, aniž zapsáno jest, aby v ten čas zimní a tak dlouho
přívoz trval.
Na začátku února obilí mělo cenu: Pšen[ice] 7 zl. 15 kr.,
žito 6 zl., ječmen 5 zl. 6 kr., oves 3 zl. 15 kr., hrách 8 zl.,
proso 7 zl. 30 kr., sena cent[nýř] 1 zl. 30 kr.

Dnes 11. února, v sobotu před nedělí Quinquagesimaf)
bylo veliké zatmění na slunci a sice 11 coulů; jeden coul toliko
světlý zůstal. A že k tomu ještě zamračeno bylo a pršelo, protož
bylo velmi tma, ale to zatmění pro mračna nebylo viděti.
1) Viz str. 55. R: wzdy . . . snežná . . . schoržela . . . skaženo. —

a) R: zagistie. — 3) T. j. 2. po Devítníku. R: Sobothu ...Qvinqva
gessima.
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23. února začalo zas mrznouti a tu šenkýřové dosyta ledu
nadělali. 25., na den s[v]. Matěje, 1) sněžná prášenice a zima
krutá, bylo v sobotu.
27., v pondělí po 2. neděli postní, odváděli [j]sme oves
v Nymburce a sice o polovic menší, než jindy bývalo, letos
82 m[ěřic]e 8 m[ázlíkú], a toho dne vesměs sníh padal —
a mrazy trvaly až do 17. března.
Okolo 10. března sníh valem scházel, ale zas pro vlhkosti
veliké nebylo možné na pole vyjetí. Na den s[v]. Josefa celý
den pršelo.
V noci na den 21. března sněhu napadlo na 1/,1lok[te]
ztloušti a pomalu celý den padal a již vody prve všudy bylo
dosti.
25. března, v neděli Květnou a spolu svátek Vtělení Páně„
jinak Zvěstování Panně Marii, snih se tratil, ale zima nepře
stávala; ratolesti jívové aneb rokytové velmi malá 2) poupátka
měl .

'

[228] V středu Sazometnou,3) 28. března, někteří hospo
dářové nejprv na pole vyjeli a v Zelený čtvrtek začali [j]sme
síti, jakož i u Veliký pátek odpoledne a v Bílou sobotu, ač
pak žádné příjemné časy nebyly, jen samé zimy a větry.
S posledním dnem března byl také poslední den postu,
totiž Bílá sobota ale studené větry, mrazy, plíště a studené
deště nepřestávaly ještě.
První den dubna přinesl nám letos Velikou noc a přitom
velikou zimu, která v silném a studeném větru pozůstávala,
tak že jen mladí silní lidé do kostela jíti mohli, staří pak _
jakož ani já — nemohli.

PrWňlho DVbna Weleá NoC,
Saneho WětrV Weleá MoC. (1804)
V pondělí také žádný vejce nekoulel, ale pro zimu a dešf
kamnům se přikoulel _ a jako včera pro vítr, tak dnes pro
dešt do kostela se jíti nemohlo.
Až dne 5. dubna, v čtvrtek po Veliké noci, hned ráno
pěkný jasný i teplý čas se ukázal a tuť [j]sme zase na pole
vyjeli. Ale 6. a 7. toho opět samá zima, 8. téhož, v Provodní
neděli, silný a přestudený vítr.
'
Obilí při konci března před Velikou noci v Praze 0 2, 3

i4 groše cenu zmenšilo proto: l. Formani pro zlé cesty ne
mohou sem jeti & tu po dělané cestě, 4) nemohše ) lidé síti,
do Prahy přeci jeli a obilí tím více než jindy navezli. A protož
zde žádný jiný obilí nekupuje, jediné ti, jenž do Prahy na vý—
1) R: do syta...Mafhege.

chhkosti

. . . ztlausstj . . . po malu.

neděli. R: od poledne... Sobothu.

.So.bothu

.Nimburgče. — =) R:

.male. — a) T. j. středa po Květné

..Sobotha

po nové silnici. Viz str. 48. — 5) R: nemohwsse.

.wčerá. — 4) T. j.
.pržedsy.
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dělekl) jezdí a dávají, co sami chti, což já za žádnou poctivou
valoru aneb trh neuznávám.
Když já dnes 8. dubna, toto píši, přiřknu, že [j]sou všudy
a všecky řečištěř) vodotokové, příkopy, luka, obce i rovi
nová 3) pole plné vod a vlhkosti, a kdy jarní setí dokonáme,
nelze pomýšleti. Zajistétento rok 1804 jest jako převrácený
a přicházející dni4) [j]sou všecky jiné, nežli jindy bývaly.
Dne 23. března, na den Sedmi bolestí naší Paní, napsal
[j]sem chvalořeč k jubilaci uroz. p. pana Jana Kříšťana Fišera,
bývalého 5') perkmistra na Horách *Kutných skrze 18 let a dřív
na Jílovém 6) a v Jihlavě a tak ve všem 48 let. 7) Ta chvalořeč
jest zpěvová a řádky její se začínají od těchto slov:
„Zdraví, čest a- pokoj buď _ Urozenému pánu, panu Ja
novi Fišerovi, perkmistrovi na Horách Kutných 5)— Oběť lásky—
Staň se.“ jest mu poslaná do Boskovic na Moravu, kdež on
přebývá. 9)

[229] V noci mezi 8. a 9. dnem dubna napadl sníh, nato
ráno do něho pršelo a při tom opět velmi studený vitr zimu
ostrou působil.
13. dubna, na den Svátostí,10) byl příjemný čas, 16. a 17.
zase pršelo a protož nebylo možné jarní osení síti. Ani ovce
na pastvu, tím méně svině mohly se hnáti.
Obilná cena stála, formani nejeli, do Prahy že již taky pro
zlou cestu málo lidu jelo, protož tam o něco přidávali a sice:
Pšenice 8 zl. 30 kr., žito 6 zl. 24 kr., ječmen 5 zl. 15 kr., oves
3 zl. 30 kr., seno 2 zl., slámy zde 1 mandel 2 zl., proso 8zl., hrách,
čočka8 zl.,zemčatau) 1 zl. 30 kr. a tolikéž zde vršitá míra se pla
tila, krom že pěkná pšenice měla taky 9 zl.
Dne 10. dubna umřel zde v N: 3 a 12. toho pohřben byl
Václav Vozáb,12)jenž byl 42 léta hospodářem a taky v roku 1778
1) R: gedinie tij . . . Wegdielek. — 2) R: Rzžecžissííala. — a) R
Rowinowý . . . chhkosti . . . zagistíe. — ') R: dnowe. (Změněno pro
další vazbu.) — 5) R: Vllbolesti . . . Chwáloržeč k Jubilati . . . býwa
lýho Pergmjstra . . ._Kuttnách . . . leth. ——“) R: Jilowym . . . we
wsem . . . leth . . . gt Spiewowá. — 1) V měst. archivu kutnohorském

(oddělení horní) jest o hormistru Krist. Fischerovi několik listin, zvláště
jeho pensijní dekret (z Vídně 1802), jímž se chválí jeho 481etá služba,
jako výslužné přikazuje se mu jeho dosavadní plný plat 575 zl. ročně
a uděluje se mu zlatá záslužná medalie ve váze 12 dukátů. Dále je tam
jeho konduitní listina z 30. srpna 1786, dle níž byl tehdy hormistrem
a náhradníkem horního soudu v Jílovém a Kníně, 47 let stár, z nichž
32 ve službě, ženatý a otec 10 nezaopatřených dětí, majitel domu,
ovocné zahrady a 8 korců polí v pronájmu. Dle jiné listiny přišel za
hormistra do Jihlavy r. 1775. (Sdělil p. učitel a archivář Jan Fiala.) —
a) R: Pergmjstrowi . . . Kuttnách . . . Bozkowic. — 9) V boskovických
matrikách jeho jména není. (Sdělil vd. p. děkan Frant. Zřídkaveselý)—
10) V pátek po neděli Provodní (l. po velikonocích). R: na to . . . prži
tom . .. Swjnie. — 11) R: nietco . . . Erdteple. — 12) Dle skramnické
matriky zemřel 10. dubna 1804 v čís. 3 Václav Vozáb, soused, „muž
spravedlivý, milosrdný a příkladný pro celou osadu“, stár 71 rok.
(Sdělil vd. p. katecheta Fr. Novák.)
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rychtářem, nato v r. 1779 pomohl z toho sobě a na mne 1) to
svalil. 2)Tyto dvě věci, jenž zřídka u koho pospolu bývají, při sobě
měl: štěstí a lásku. Pýcha, 3) závist a lakota, ty při něm neměly
mista.
Toho gruntu N: 3 hospodářové víc než za 200 let: R. 1575
uroz. p. Fridrich Niklásek z Zitenic, rytíř. (R.) 1630 uroz. p.
Mirek z Solopisk, rytíř. 1670 (uroz.) p, Fridrich Mirek z Solo
pisk.*) 1672 jiří Vavák, děd můj, jenž ten grunt od urozené
paní Doroty Cecilie Mírkovy z Solop[isk], rozené Kapounky
z Svojkova. za 11.000 kop 5) míš[enských] koupil a roku 17185)
umřel. R. 1720 jan Vavák, otec můj, kterýž ten grunt ro[ku] 1750
po ohni velmi důkladně vystavěl a r. 1754 jej pustil skrze dření.
(R.) 1754 Jakub Vozáb. (R.) 1759 Václav Vozáb, syn Jakuba. (R.)
1801 jakub Vozáb, syn Václava. 7)
[230] Dne 28. dubna začaly se teplé a slunečné časy, voda
v polích se tratíla a tuť [j]sme seznali, jak velmi mnoho ozimního

osení, pšenice a žita. rozmoklého jest a jak mnoho jarního pro tu
mokrost nemůže se zasíti.
Na začátku máje nejlepší setí jarní [j]sme měli. A sutému
obilí začalo připláceti: Pšenice měla 9 zl. a jarní červená k setí
9 zl. 30 kr. i taky 10 zl., žito 6 zl. 30 kr., ječ[men] 5 zl.15 kr.,
oves 3 zl. 30 kr.
Dne 1. máje já sám 2 korce pšenice [j]sem zasil v Loužku

u studánkys) Pane Bože, rač nadělit a zachovat!
Hod svatodušni byl 20. máje, před ním ten týdeng) vždy
ještě ječmen i oves [j]sme sili a taky proso.
Cena obilná se více výšila,10) pšenice již dostala 10 zl. 30
kr., žito 7 zl. 30 kr., ječmen 6 zl., OVes 4 zl. 30 kr.
28. máje, v pondělí po nejsv.11) Trojici, v ]ičíně na trhu
byla pšenice za 12 zl. 30 kr., špatnější za 9 a za 10 zl., žito
9 zl. 30 kr., ječmen za 6 zl. 30 kr., oves za 5 zl.

Od 14. máje až do posledního byly jasné časy, na začátku
června již bylo sucho, ač v nízkých polích ještě bylo bláto.
Toho měsíce veřejně skrz noviny se ohlašovalo, že Fran
couzové, jako někdy Římané, ze svého konsulátu císařství míti
chtějí a Bonapart, jejich nynější nejvyšší regent, tímž císařem
že bude. Ale ozývají se proti tomu nejen někteří domácí sta
vové, ale i evr0pští1'-') mocnářové, zvláště císař ruský a Angliča

néu) i také Turek.“)
1) R: namnie. — -_.)Pam 1,1, str. 131. — a) R: Pegcha. —
") Opravu omylů & podrobnější data o držitelích toho statku viz v do
datcích
.Niklassek z Zitenic. .Mjrkowý. — 5) V R značka pro
kopy: //3.R— 6) R: 1714. — 1) Viz též vdodatcích.

— “) Pam. 1, 1, str. 18.

9) R: _tegden
wzdy..
sýly. —.njniegssi.
'_0)R: wegssila.
11) po SSS. —
Gitčinie.
12)R:
Consulátu
.né gen.— .Ewropegsstj.
1=*)
R: wzlásstie...Russký
a Engličane. — H)O chystaném císařství

Bonapartově Nov. od str. 71.
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Stalo se přece, že dne 2. prosince slavně na císařství
francouzské korunován byl a korunoval ho papež Pius VII..an
k tomu byl přinucen jakožto podmaněný a v jejich moci.1)
[231] Na den s[v]. Barnabáše, 'v pondělí, ve 4 hod[inyj
s poledne 2) začalo zticha pršet a pršelo ve dnei v noci usta—
vičně jednak vice, jednak méně, ale vždy více než méně, až do
čtvrtka do 2 hod[in] s poledne; k tomu ještě v pátek i v so
botu, na s[v]. Víta a na s[v]. Bennona, taky pršelo.
Z toho tak dlouho trvajícího deště přišlo veliké rozvodnění ,
jakéž nebylo od roku 17843) ano místem bylo větší. Reka Labe
a Vltava tak se rozšířily a zvýšilyf) že mnoho vesnic zat0pily,
od čehož mno[ho] dobytka i lidu oživot přišlo. V Praze vden
sv. Antonína chytili mrtvých lidí 17 a v den sv. Elisea5) 13
osob. [?] 6)Vesnice u Poděbrad Kluk a Polabec tak byly zalité, že
i s dobytkem lidé 7) musili se do jiných vesnic stěhovat, na
staveních tam převeliká škoda se stala. Kteří lidé doma zůstali
a na hůrách bydleli, zas [s] hladem zápasili a protož jimzPo
děbrad stravu 8) a chléb na lodích vozili a mnohé odtud do
města odvezli.
Pan administrátor císař[ských] panství jan josef z Beier
wecku, bývalý někdy poděbradský vrchní ředitel,“) v středu
z Prahy do Poděbrad přijev,10) odtud nikam ani na Kolín ani
na Pardubice nemohl a protož tu celý týden 11) zůstati musil,
kteréžto jeho zde zůstání těm lidem v Kluku a v Polabci velmi
prospěšné bylo, neb jeho přirozená dobrota jim všeliké neoče
kávané dobrodiní učinila, ano i k budouci pomoci v příčině roz
moklých stavení a zatopení polní ourody naděje jim nevypadá.
Zde pod naší vsí Milčici počna od Pořičan až k Zvěřinku
všecka 12) luka, obce a z většího dilu pole zatopena byla a
mnohá až dosaváde jsou. jakož i u Poděbrad, ještě dnes 22.
juni, až ke vsi Kluku a Přední Lhotě pěší lid na lodích převá
žeji ; s vozem až posud žádný tam nemůže.
Na té obci pod Milčici, jenž přes ni ke Lhotě jezdime,
byla voda až blízko Vránovy 13) zahrady adosavad nedaleko od
ní stoji, protože „pro zvýšenostn) vody na Labi tam odcházeti
nemůže. Všecka15) dokonce sena (a která letos velmi pěkně
zrostla) krom té obecní louky na Varhánkách a u Sloupum)
zatopena máme.
'
1) Popsání korunovace v čís. 51 Nov. z 22. prosince. R: předse . . .

Prasynce slawne . . . přinutcen... podmáněny. — :) R: 2 Poledne...
z tijcha . ..gednák. . . gednák . . . wzdy '. . . z Poledne . . . Sobothu. —
3) Pam.-ll, 1, od str. 11. — *) R: Whltawa . . . zwegssily. — 6) 14. června.
R: Elizea. — “) Nov. nemají o tom ani zmínky. — 7) R: ] di. — a) R:
zapassyly...Zdrawu.
— 9) V letech 1774—1797. (Pam. ], 1, str. 38.)
R: Bajerwecku. — 10) R: přígeda. — ") R: tegden. — 12) R: wssecky
. .Vzwietssjho . . . zatopené byl ,a mnohe . . . dosawade . . . podsud. — "')

R: ps nj...Wranowe. — ") : proto že...Zwegssenost. — “
wssecky... ktere...zrostly...zatopene.
— “) Pam. 111,3, str. 11.

:
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jakých škod a příhod nešťas[t]ných při Labi tu i tam se
stalo, nelze docela vypsati.
[232] V polovici juni, v čas tak velikého rozvodnění, obilí
sutému ceny přibylo: Pšenice dostala 10 zl., žito 8 zl. i 6 a9
krejcarů vice, ječmen 5 zl. 30 kr., oves 4 zl. 30 kr., hrách 9
zl., sena cent. ] zl. 30 kr.

Dne 19. Juni obdržel [j]sem a dostal od velebného pána
otce Františka Švendy, kneze církevního, bývalého jesuity,1)
třetí díl Kroniky králo[vé]hradecké a prve již dva díly, kterou
on sám tam v Hradci Králové spisuje od roku již 17992) Tento
třetí díl jest ve třech svazcích 3) neb knížkách a sice [. od roku
1500 do 1546, ll. od r. 1546 do r. 1576 a III. od r. 1576 *)

do roku 15955)
' Okolo svátku sv. apošt[olů] Petra a Pavla samé smutné
a truchlivé noviny slyšeti bylo, kterak tu i tam v zemi skrze
ty povodně převeliké a nenahraditedlné škody a zkázy na polích,
lukách, pastvinách, lesich, staveních a celých vesnicích se staly,
což zde vypsati nemožné. A protožiproměna veliká v mnohých
srdcích a myslích lidských stala se. Tuť všemohoucí Pán Bůh
ukázatí ráčil svou božskou moc, kterou 6) a kterak ihned všecko
proměniti, umenšiti a ihned v nejvíc uvésti může. K lepšímu
toho poznání toto přidám:
Dne 11. ]uní, v pondělí, jenž byl těch dešťů první den, byl
v Kolíně jarmark, v němžto koňský i hovězí dobytek převelmi
draze — tak dle již té zvyklosti — se prodávala kupoval, tak
že běhunecT) tříletý aneb i kráva až přes 50 zl. se platila. Nato
po těch deštích, když již tolik píce, slámy, sena i pastev i za
kaleno i docela zrušeno jest, tut dne 25. juni v Sadské 3) a 27.
téhož v Nymburce o jarmarcích již velmi ticho bylo; dobytka
obojího bylo nad pamět lidskou mnoho přivedeno, ale kupců
málo. To, co se v Kolíně platilo za 50 zl., zde za 30 zl., co
tam za 100, tu za 60, co tam za 150, zde sotva za 90 aneb
za 100.
A taky hned obilí a senu začalo připlácet. Zde při konci

]uni platilo [233] se staré seno za 2 zl. 30 kr., v Praze pak
až za 3 zl. 30. Pšenice již má 10 zl. 30, taky 11 zl., žito 8 zl.
30 kr., taky 9 zl., ječmen 6 zl. 15 kr., oves 5 zl. 15 kr. ajiné

žívotné věci všecky dražší. O těch věcech, které se na jarmar
cích kupuji, jak drahé jsou, bylo by mně dlouho psáti.
Naproti té nynější 9) drahotě, když i od dila plátna od 1
lokte až po 6 a 7 krejcařích dáváme, ano od tenkého aneb
strakatého i po 12, 15 krejca[řích], přiložím sem koupi plátna
1) Po straně přípisek: Kronika hradecká. — 2) R: 1798. — a) R:
jezuity. . . spissuge . .. Swazkách. -—*) R: 1547. — F')O Švendovi a jeho
kronice, v níž í Vk uváděn, viz v dodatcích. ——“) R: skázy . . . Pro

měnná...bozskau...s

kterau...y hnedenjwec. — 7) V Jungm. Slov

níku pří hesle: běhounec. R: lIl.lety. . . ps. — “) R: Sadsky . . . Nim
burgce. — s) R: njněgssí.
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z jednoho registříku panství zbirovského na rok 1682 a zni
takto: „Dáno za 6 loket plátna na plachty k nošení trávy po
5 kr., 30 kr. Za 8 loket na cíchy 1) též po 5 krej. 40 (kr.). Za plátno
na žok pro vlnu 70 loket dáno 1 zl. 15 (kr). Od šití téhož
žoku dáno 6 (kr).“ Nemysli, čtenáři, že se snad v tom registří—
ku na kopy české neb míšenské počítá; nikoliv, nýbrž na zlaté
rýnské, 2) které již těch časů do zvyku se uváděly.
Na den sv. Petra a Pavla dávali [j]sme poznamenání zru

šených ourod na polích, lukách a pastvinách od té povodně.
Naše ves Milčice má vymoklých samých polí pod _151kor[ců]
2 v[ěrtele], luk apastvín 337 kor[ců].
V Nymburce na špitále před branou Labskou jest znamení,
pokud roku 1598 voda vystoupila, ale tato letošní ještě to
přetopila a tak tu ok'olo Nymburka tak vysoká voda na Labi
208 let nebyla. 3)
Na začátku juli vždy vlhké 4) časy trvaly a obilí na polích
zráti nemohlo, tak že žně se prodlévaly. Přitom obilí připlá
celo. Pšenice měla 11 zl., žito 9 i taky 9 zl. 15 a30 krej, ječ
men 6 zl. 30 a 45, oves 5 zl. 30 kr
Dne 16. července
bylo vidět v polích žence,
ač se žita málo žalo,
víc se jich kosou sekalo.
[234] Skrze celé žně časté, deště, bouřky a přívaly trvaly;
než voda v brázdách vyschla, zas jiná přišla a tak jak skrze malou
ourodu všeho druhu obilí, tak skrz ty nečasy bylo velmi smutno.
Zrno ve všem bylo tenké, slámy málo, malá sýpka, 5) k tomu
ani podvůrky dělat a k budoucímu setí pole připravovat [jjsme
nemohli. Tolikéž do žní ani nebyly místem ouhory zoranée)
aneb zmíšené, ani hnůj pro zlě cesty a vodu na polích nemohl
býti vyvezen. Ani také mandele, jako jíndá po 8, 9i 10 mande
lích vozíváme, nyní po 4, 5 a 6 ještě sotva po poli a cestou
vézti se mohlo.
Při konci Juli ještě pšenici a žitu peněz přibylo, tak že
měla pšenice až 11 zl. 30 a žito 10 zl. a to sice staré.
Na začátku srpna byly časy 3 dní a 4. téhož, v sobotu
před neděli ll.tou po sv. Duchu, mrak od východu přišel a sice
bouřlivý, z něho ve vsi Chvalovíčkách hrom udeřil do světnice
sousedu příjmim 7) Bejčkovi, kdež kamna rozrazil a bez zapálení
z kuchyně komínem ven vyskočil. V té světnici 3 mužští byli,
1) R: Ceychy. — :) R: Cžechske...R_egnske.

— =*)Dle Hrnčíře

(Král. město Nymburk str. 110) byla to nejvyšší a nejzhoubnější po
vodeň až do naší doby. Na kamenném sloupu starobylého domu „U Rách
líků“ je označení, kam tehdy vystoupila voda nejvýše. (Sdělili vd. p.
děkan Jos. Vítek a p ]UC Stanislav Vavřina v Nymburce) R: Nim
burgce. ——*) R: wzdy chhke.

") R: Sobothu. ..přjgmjn.

_—5) R: Segpka. — 5) R: zworane.

—
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z nichž první byl hospodář; ten tak omráčen byl, že až v neděli
odpoledne za 24 hodin mluviti začal a sobě přítomen byl;
ostatním dvěma 1) nic se nestalo.
V tu hodinu v Eichelburku pod sadským kostelem v pořadí
těch tu na bývalé vinici vystavených chalup z jedné oheň vyšel,
jejižto držitel má příjmí Plačekř) a druhá od ní chytila se as)
obě shořely. Zádný pověděti4) neumi, jak se zapálilo, neb mrak
tudy žádný nešel.

_

Dne 29. juli, tu neděli po s[v). Anně, hlučná a lidnatá pout
bývá u Svaté Anny, blíž janovice Uhlířské, pod Žandovem,
jináč u studánky Sudějovky, an prv vždy- na den svaté Anny
bývala.5) Stalo se, že jistý chlapec (neomylně nezvedenec)
vystoupil na hromádku kameni blíž kostela, jenž tu srovnané
bylo, a takovou sesypal a začal křičet „Ambity se boříl“ 6) _
a byly právě v kostele služby Boží a čas, v němž se říká
komplenda7) před „lte, missa est.“ V tom velikém množství
lidu [235] jak v kostele, tak v ambitích i před kostelem mnozí—*
rozuměli, že ambity hoří, 8) a mnozí, že se boří, protož náramnou

chtivostí každý venku býti chtěl. Tuf se stal pi'eveliký dav
a tisk lidu, z toho křik a hrůza, až od toho tlačení a mačkání
okolo 30 osob lidu a dětí za mrtvé ležet zůstalo, jen že cítit
bylo, že je v nich duch. Kněz od oltáře křičel „Neutíkejte!“,
ale sám ďábel převrátil jeho slova a rozuměli lidé, že křičíí
„Utíkejte!“ A tak ještě větší tíseň v lidu byla.
_
Mnoho lidu, zvláště žen a dětí. přišlo tam k rozličnému—
poranění i o oči i o svou první tvářnost a jiné oudy sešlapané
a zchromené majíce. Dva muži, jeden z Poďous a druhý z lndic,
o jednu ženu se tahali, každý mysle, že by jeho byla, neb již.
všecku tvářnost rozšlapanou, zedřenou a zkrvavěnou9) měla
a bez sebe byla. Též dvě ženy těhotné od toho násilí hned tam
s velikou těžkostí a před časemoplod přišly.10) (7 osob docela
mrtvých zůstalo a někteří po 2 a 3 dnech doma umřeli.)11)x
Hle, starý nepřítel pobožnosti, ďábel, co tu způsobil a jak
mnoho lidu zarmoutil! Ale novotníky tím 12)znamenitě potěšil a jim
novou šrůtku zavařil, z čehož oni velice se těší.
Dne 5. srpna, v neděli 11. po sv. Duchu, odpoledne skrz
celé 3 hodiny ustavičně hřmělo a pomalu pršelo, potom velký“
založeného emfyteuticky r. 1777, Plaček nebyl. Snad se tam usadil.
později, a z té doby dokladů není, ježto při hrozném požáru r. 1827
shořela i stará radnice s archivem. (Sdělil p. Fr. Pokorný, měst. kro
nikář v Sadské.) — 3) R: Aichelburgu...odnj
chitiwssi se, obě. —
4) R: powiediti. — 5) První pout byla a dosud je tam na den sv. Anny,
druhá,hlavni, v neděli nato. R: wzdy. —- “) R: bořegi . . .VComplenda.t
— 7) Viz str. 13, pozn. l. — 5) R: Mnozstwi ...Ambjtich,ypd
. . . Hor
žegi . . . bořegi. , . Tijsk . .. Knez. — 9) R: wzlásstie . . .vschromene .. .
skrwawenau. — 10)Další věta dole později připsána. R: pd časem .
do cela. — 11) O celé události

viz v dodatcích. — 12) R:

stim..
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příval čtvrt hod[iny] trval, skrze cožvpondělí žádný anik orán11)
na pole nemohl.
Okolo 10. srpna zjevovala se cena nového obilí a sice žito
8 zl. 30 kr., ječmen 5 zl 30 kr. V Praze dávali 8 zl. za žito
a 5 zl. za ječmen, tam sice míra rovná. O pšenici není slechu.
Dne 11. srpna, v sobotu před neděli 12 po sv. Duchu,
zas celý den pršelo a v ten den umřel ve vsi Hradištku na
šlak p. jan Frisch, tamní foršt,2) jsa stár 76 let a tu byv 3)

Hudební skladatel, jan A. Vitásek.

forštem 23'léta. Ten miloval velmi jistého jana Oujezdského, *)
jenž, byv u.'něho mládencem, jemu k vůli v'zal sobě za man
želku jeho domácí, jenž pádem hrozila, děvku a s ní pomohl
1) R: Woráni. — :) Dle matriky zemřel v Hradištku č. 8 p. Jan
Frisch, cís. král. fořt na komorním panství poděbradském, stár 76 let
(nemoc: rak) a pochoval jej 13. srpna Ignác Meder, farář v Sadské.
(Sdělil vd. p. děkan Ant. Drašner.) — a) R: Sobothu pd .. . Hradjsstku
.Frys . . . staar . . . atu bywssi. .letha. — ') R; Augezdskýho,genž
bywssi vněho.
Paměti Vavákovy IV.

5
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mu tak, že on do Střebestovic za adjunkta 1) se dostal a tu,
jak se praví, až na 12tisíc zbohatnul.Hnedvroku 1799 4.000 zl.
do Radimě knížeti Lichtenštejnovi půjčil, interes odtud bera.
Nyni stalo se, že ten adjunkt, ačkoliv [236] na revír hradištský
čekal a naději sobě dělal, na kole fortuny hlavou dolů spadl,
když do Sojovic na panství brandýskéz) za foršta se dostal
a tam, ač velmi nerad a do velmi bídného kvartýru, dne 31.čer
vence, v úterý, se odstěhoval a po prodaji zde něco zboží
tam to, které přivezl, na 4 místa po vsi rozložiti musil. On se
tam rmoutil a zde v Hradištku jeho benefactor3) kvílil, ale
nedlouho; nebo druhý outerý, právě za týden, 4) 7. srpna.
v polích u lesa potkal ho šlak, s nímžto on domů doveden býti
musil a nemoha nic víc mluviti, v sobotu dne 11. srpna umřel.
Zádných dětí nemaje zanechal po sobě manželku, dobrou velmi
matku, ale v jisté neznámé nemoci již celých 5 let na lůžku
ležící, mimo zboží a peníze,5) které, jakž praví, sem tam roz
půjčené jsou. Vesnice
Poříčany a Hořany etc.“

ztratily své veliké dobrodince,
neb oni, proč chtěli,
do Kerska jet směli,
ale my, poddaní,
byli jsme pryč hnaní.
Dne 13. srpna jeho iunus byl velmi zřetelný. Od 6ti forštů
v čistém novém uniforum[!]5) byl nesen 7) a ze Sadské mysli
vecká garda předchod činila; pomáhali též nésti sousedi hra
dištští. Pohřben jest v Sadské.
Do Střebestovic dostal se z Prahy p. Leopold Richter,
životní polní myslivec ]. M. a) pana administrátora, 9) a ten taky
nyní administruje v Hradištku.10) _ NB. Do Hradištka přišel
p. Bohumír Frisch, předešlého pana foršta bratrův syn. 11)
1) R: Adijunkta. — :) R:. Lichtensstagnowi . . . lnterres . . . Adi
junkt . . . náděgi . . . Brandegske . . . Qvartýru . . . nletco. — *) Dobro

dinec. ——
*) R: ijlyl.

..Tegden ...Sobothu. — 5) R: mimo.. .Peňez

. ..stratily. — “) Vk slovu špatně rozuměl. 0 nových mysliveckých uni
formách, bohatě zlatem zdobených, je zpráva z r. 1800, kdy přijel do
Poděbrad na hony arcikníže Karel. (Viz Pam. III, 3, od str. 117.) „Po
tomto lovu dal se přední lesní personál v nových uniformách a parukách
portrétovati v oleji od malíře (Jana) Smrkovského, syna zdejšího dů
chodního, v životní velikosti do půl těla. Tyto obrazy po 100 let zdobily
lesní úřad a byly od knížete Filipa Arnošta z Hohenlohe převezeny do
zámku. Po smrti knížete dědic, bratr, odvezl obrazy do Vídně.“ (]an Hel
lich, Lesní hospodářství etc., str. 42.) — 7) R: nessen ...Sadsky...ét
w
Sadsky. — “) Jeho Milosti. — ,) T. j. Jana Josefa Beierwecka. _
10)Sadská matrika uvádí narození 2 synů Leopolda Richtra, místního
adjunkta v Třebestovicích čis. 5, a jeho manželky Anny rodem Passia
nové: r. 1806 Františka, jemuž byla kmotrou Antonie, manželka Boh.
Frische, lesniho v Hradišiku, a r. 1810 Leopolda. (Sdělil vd. p. děkan
Ant. Drašner.) Další věta později připsána. R: nýni Administriruge. —
“) Viz o něm v pozn. předešlé. R: Fris.
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Okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie staré žito se platilo
za 10 zl., nové za 9, pšenice stará za 11 zl. i taky 30 kr.,
nová za 10 zl., ječmen starý za 6 zl. 30 kr., nový za5 zl. 15 kr.,
hrách za 12 zl., oves. 4 zl. 30 kr.

_
Na den sv. Bartoloměje již se žito platilo za 12 zl. For
mani ustavičně jeli kupujíce je JL)k setí, a sousedí nemajíce ho
nemlátili; každý jedva pro sebe k setí míti ho troufal.
V týž den bouřlivé mraky přišedše2) od západu veliký
dešť spustily a z nich také hrom udeřil v Radimi do panského
ovčína, na němž, že mnoho lidí se sběhlo, jen svršek shořel.
Na den sv. ]ana Stětí,
' kdo mohl kde koupit žito k setí, ,

ještě s prosbou a přidáním slov svatých
dávali za korec po l4ti zlatých.
A ten den byl ráno chladný a odpoledne jasný,
na vázání ovsa & prosa všem milý a šťas[t]ný.
[237] Na začátku září nehrubě ještě byly časy; až od s[v].
Matouše do posledního dne samé pěkné a k setí pohodlné
časy trvaly a tuť ještě vikve, prosa a ovsy lidé sklízeli.
Měsíce srpna dne 5. přijel do Prahy pod jménem hraběte
z Haagen Gustav Adolf IV.,3) mladý král švédský, ") a tam mu
byly ukázané všecky nejznamenitější a pamětihodné věci itaké
knihárny, což on s velikou radosti a potěšením i vděkem spat
řoval. Dne 9. téhož odjel odtud do Teplic a odtud do Karlových
Varů a domůň)
Měsíce září dne 7. náš král český a spolu císař František ll.
spolu s královnou a třemi dětmi princi svými přijel od Brna
a Holomouce na pevnost Josefstadt, vůbec Ples říkáme, odtud
dne 10. toho do Hradce Králové, “) kdež v hlavním kostele
byvše7) tut též všeliké starožitnosti spatřovali, obzvláště krá—
lovna, co by starožitného bylo, viděti chtěla & protožipamátky,
které v tamním rathouze složené jsou, byly jí ukázané, při čemž
vše její Milosti vyjadřoval v latině a dílem německy veleb[ný]
p. páter František Svenda,3) exjesuita, historik znamenitý a ny
nější nové hradecké kroniky vzácný .působitel, a ten jest můj
1) R'—Na Nebe wzeti...Mariae...Bartholomege...ge

. — ' R:

pržissedwsse . . . znjch .. . zběhlo . . . schoržel. . .s Prozbau. — =) : Adolf Ill..
. . . stegdský
. . . Knjhárny. — *) Gustav lV. Adolf narodil se 1778.
O jeho příjezdu z Mnichova do Prahy (ne však o prohlídce památek)—
píší Nov. na str. 120. — 6) Dle Nov., str. 132 vracel se ze Saska opět
do Bavor. — 6) Nov. z 1. září, str. 140 píší, že císař a císařovna přijeli;
z Vídně 23. srpna do Brna „k polnímu ležení“ & budou tu do 7. září,
kdy odjedou přes Litomyšli do Prahy. Nato až po 14 dnech je z Prahy
další zpráva o cestě arciknížat, 3 dětí a 3 bratří císařových, dne 6. a
7. září v josefově a Hradci Král., odkudž odjeli do Prahy, kamž (do
Libně) 13. září i „jejich milosti nejslavnější císař a císařovna přijeli.“
— 7) Cžechsky . .. Jozeffstadt . . . bywssi . . . obzlásstnie. — “> 0 pro
hlídce památek v Hradcj Král. není v Nov. zmínky a Vk měl asi po—
drobnosti ty právě od Svendy.
*

68 '

Rok 1804.

dobrý známý, od něhož také již 5 dílů té hradecké kroniky
při sobě mám, která od roku Páně 782 a založení města Hradce
až do roku 1595 příběhy hradecké & dílem vší země v sobě
ma'í. 1)

] [238] Dne 14. září král náš od Hradce Králové přes Mladou
a Starou Boleslav a Brand'ysŽ) do Libně přijel.3) V Staré Bo
leslaví v obou slavných tamních kostelích byl a tamní relikvie
a staré památky spatřil i uctil, s ním spolu královna &princovéf)
Zámek libeňský staropražský5) magistrát dal k tomu cíli
dřív před tím znamenitě okrášliti, neb tu při logru [!] vojen
ském, jenž od Hloubětína až po Prahu z těch hluků, jenž v Ce
chách druhují, založen od '1. září byl, několik dní král scelým
dvorem přebýval, an prv josef l'l., když tu lager [!] býval, po
třikráte v hospodě hloubětínské zůstával. 6)
Dne 14. září vjel do Prahy, ale zas na noc do Libně 7)
a byli zde také tito přespolní hosti: Princ Ludvík pruský, princ
Antoň saský. Schwerin meklenburský, Sachsen-Koburg a kníže
Radziwil polský a jiní mnozí; též syn krále pruského. 8) Též
arciknížata, bratři císařovi, Jan a Rudolf, a ti oba dobře mluví
česky. 9)

20. září držená byla bitva, ale bez koulí, říkáme slepá,
z nížto nejen ti slavní páni, ale tisíce Pražanů a jiných diváků.
měli své vyražení. 10)

Dne 29. honba polní zvěře byla na panství brandýském,11)
kdež mimo krále všickni ti hosti byli. Bylo blíže a okolo Lab
ského Kostelce a v tom zapálilo se tam a shořelo 24 domů
a vojenské koňské kasárny. 12)
[239] Na začátku října počasy byly pěkné a k setí ozim
ního osení pohodlné, ale cena sutého obilí nic se nemenšila.
JL)Str. 62. R: ex jezuita.. .njněgssi. .wzátcný — -)R: Brandegs
. ..w Obauch.. .Reliqviae. — 3) Viz str. 67, pozn 6. — 4) O návštěvě v St.
Boleslavi v Nov. není. — 5) R: Staroprahský Majistrát. — 6) Viz Pam.
[, 1, str. 89; I, 2, str. 185; ll, 1, str. 40. —- 7) Nov. (str. 252) zpravuji

o příjezdu Františka ll. s chotí Marií Teresií z Brna přes Královu [!]
Hradec a Jozefov na zámek v Libni, kamž „den předtím ráno veškerá
česká armáda najednou do polního ležení okolo Vysočan a Hloupětína
vtrhla a své polní strany vybila, k čemuž mnoho tisíc zdejších obyva
telů se sešlo.“ Dne 14. měly některé pluky (ostatní v dalších dnech)
„u Kbelu“ před císařem a arciknížetem Karlem vojenské cvičení. Večer
-téhož dne přljel císař do Prahy a prohlédl „někdejší Hyberňácký klášter
a školy v novoměstských P. P. Píarystů, odtud přijel na staré město,
prohlédl farní chrám Páně před Teynem, Teynské normální školy, a jda
pěšky do chrámu sv. Jakuba, a odtud opět pěšky do Vngeltu, tu též
všecky paměti hodné věcí prohlédl.“ V neděli, 16. září, ráno „zdejší tři
městské gardy v parádě a s muzykou vytáhly na zdejší kr. hrad“ k holdu.

_*) Cizí hosté nejsou v Nov. vyjmenováni. R: tíjto . .
Sasský, steryn Meklenburgský,Saxkoburgk.. .Radžiij.

Prusský.
— 9) R: Cy

sařowý. ..obá
.Cžechsky. — 10)Manévry skončily se 24. září a cí
sařský dvůr se ubytoval na Hradčanech. (Nov., str. 156.) — 11)R: bran
'degskym .. .schorželo. — 12) Zpráva v Rulíkově Histor. kalendáři,
V, k tomu dni. Obšírně v PO, str. 939 a 970.
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Pšenice měla 14 i 15 zl., žito 13 zl. 30 kr. itaky 14 zl ,ječmen
7 zl., oves 5 zl., hrách 12 a 13 zl, proso 15 zl., zemčatal)
3 zl., jablka a hrušky 2 a 3 za krejcar, švestek 10 atd., sena
1 cent. 2 zl Všecky jiné věci velmi drahé jsou.
Císař pán byv 2) v Praze a jsa o té drahotě zpraven, dál
péci chléb z magacínské mouky a ten chudšímu lidu po 4krej
cařích ] vojenský bochníček prodávati poručil a tím celé Praze
znamenitě poslouženo aneb spomoženo bylo. 3)
Okolo 14 října již tu i tam nemohlo se orat 4) pro sucho,
ale zde u Milčic na některých polích taky až dosavad pro
mokro. Ouhory istrniště5) [j]sou tak namoklé, že až posud
orat se nemohou.
16. října u večer počavšiG) pršet pršelo celou noc a 17.
toho celý den a tuť opět plné brázdy vody zůstalo státi že
[jlsme nemohli orat a sít. již tak zem vnitř namokla jest, že
hned po každém dešti vodu na svrchu svém drží a do sebe
ji netáhne.
22. října, v pondělí, o tom novém posvícení, jenž v 3. ne
děli měsíce října se drží, 7) u večer okolo hodiny 10. červenost
na obloze neobyčejná na straně půlnoční ukázávši se táhla se
k polední a tu velmi a sice na 3 díly rozdělivši se zase vzhůru
vystupovala a všemi 8) třemi díly k půlnoci se táhla. První díl
byl k straně východní, 2. v prostředku a třetí k straně západní
a ten nejvíce k půlnoční straně pospíchal.
[240] jejich c[ísařských] Milostí našeho krále a královny
bydleni-v Praze celé diarium aneb denopis se všemi okolosto
jičnostmi tam v Praze psaný očekávám, neb i tam své histo
rické přátele taky mám; který když dosáhnu, zde krátce napíši.
V posledních října dnech suchost a jasnost ne tak nad
vlhkostí vitězila, jako jen trochu přednější tovaryškou byla, žet
[j]sme přeci mohli síti a strniště9) orati, ale ne všudy; v rovi
nových polích vždy voda stála.
Dne 24 listopjadu] u večer v Eichelburku pod sadským
kostelem ty dvě chápě aneb bydliště,10) jenž dne 4. srpna byly
shořely a nyní z dílu vystavené již byly, Opět u téhož Plačka,
jako prv, — a on ani doma nebyl — se zapálilo a tak zas
obě shořely.1')
Až posud lidé zimní osení sili a i já sám dne 29. října
sil [j]sem 4 korce pšenice červené za humny. Pán Bůh rač
nadělit 3 zachovat!
') R: Erdteple . . . Gregcar. — 2) R: bywssí . . .gsaucy . . . spra
wen . . . pecti . . . po 4. greg. — 3) Nov., str. 164. — 4) R: worat , .

dosawád. — 5) R:Strhnjsstiata . ..podsud worat. — 6),R: počawsse...
worat . . . wn'jtrž . . . naswrchu. — 7) Pam. ll, 2, str. 6. — 3) R: 1/,nočnj
. . . awssema . . . k 1/, nocy . . . Dennopis. — “) R: né . . . chhkostl . . .
předsy . .. Strchnjsstiata worati . . . wzdy. — 10) R: Aichelburku . . .
bydlisstiata . . . schoržely . . . nýni zdjlu . . . Schoržely. — 11) Str. 64.
R: podsud . . . sýly . . . sýl.
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Prvního listop[adu] den
v počasu příjemný byl všem,
ale druhý den hned z rána
čas již nechtěl býti s náma[!].
Nejprv dešf, pak sníh se prášil,
třetí den hned mrazem strašil,
čtvrtý den tak mráz přirazil,
že orbu,1) setí zarazil
i také pastvu dobytkům,
hrozil zimou i příbytkům.
Dne 9. v tichosti
hynul mráz se svou prudkostí.
Desátého hustá mlha
šla, vůkol na zem se vrha[!].
jedenáctého pak zatím,
když přijížděl svatý Martin,
misto brůny měl vranou jen
& pršelo v ten celý den.
ještě víc v celý čas noční
pršel dešť hustý a mocný,
že dne dvacátého z rána
voda v polích všudy stála.
[241] Na začátku listopadu
obilí šlo v tomhle řádu:
Pšenice měla 13 zl. 30 kr., item 14 zl. 15 i 30 krejjcarů]. žito
12 zl., ječmen 8 zl., ov[e]s 4 zl. 30 kr., erdteple neb zemčata
3 zl.i taky 3 zl. 30 kr., proso 12, 13 i 14 zl., hrách 12 zl.,
„seno 2 zl.
Třináctého z dílu mželo
& 2 dílu hustě pršelo.
14.h'o celý den sníh
padal

a s ním dešťový jih.'—')

15.ho samou vodu,
v polích viděli [jjsme škodu.
16.0 udeřil mráz
a s ním jasná sluneční zář.

V tomto čase opět zase,
nechť jest, kdo chce, a má ovce,
musí s nimi pryč do zimy,
jsouf nezdravé i ty malé,
neb z vlhkosti, jížto dosti
pole, obce v celém roce
hojně měly, zhubeněly.
„') R: Worbu. — 2) Jungm. Slovník; obleva zimy, rozjih.
...gt..
. snjmi . . . chhkosti . . . pnc.

R: Gijh
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A co více, motelice 1)

v játrách zrostly, tělo schlostlyř)
že se padne, k smrti vadne,
nemůže míti k živobytí
naděje víc, každá chce pryč.
jen vršité a písčité
kde jsou země, tam to plémě
má své zdraví a potravy
bude hodně, z jara plodné.
V noci mezi 8. a 9. dnem listop[adu] Antonín Berenreiterf)
kupecký mládenec a syn jediný pana Antoně Berenreitraf)
měšťana kupce v Poděbradech, byv5) dříve v Hoře Kutné u
pana Brayeraf) kupce, mládencem a nyní v Praze, přijelz Prahy
na zjednaném7) koni na Skalkus) za Kolín a tu nechav9) koně,
na večer pěšky do Hory Kutné do téhož domu, v němž sloužil,
přišel a tu leže v jednom pokoji s tamním novým mládecem
a maje krátký mečik již z Prahy s sebou, tím, toho mládence
jměnemjana Kartschalla 10) mnohými ranami zabil _—mimojiné
rányu) samých smrtelných 17 bylo — a chtěl") i učedníka zabíti,
on ale utekl a pana domu se dovolal; pán oknem na ulici u
činil okřik a když na 4 místech varty vystřelily, mnoho lidu se
sběhlok tomu domu a ten mordýř byl jat a do vězení dán.
Pan felčar příjmím 13) Moravec, jenž taky při jeho visitaci byl,
mně to oznámil 19. listop[adu].

[242] 20.0 listopadu
jasné časy přišly k pádu,
obloha spouštěla deště,
země mráz držela ještě.
21.0 zas
ještě dešf působil nečas
a dvacátého druhého
byl běh větru zimavéhořt)
Ten den u večer v té zimě
právě při sedmé hodině
).jungm Slovník: motolice, též živý vlas neb motejlice. — :) jungm.
Slov: schlostiti (jen o šatech): smáčknouti, ošuměti. R: pric. — 3) Též
Bárenreiter. Týž zlosyn založil i veliký oheň v Poděbradech r. 1800.
Viz Pam 111,3, str. 85. R: Penraiter. (Po straně tohoto odstavce pří
pisek: Mord.) — *) R: Penraitra. — 5) R; bywssi. ——“) O janu Kryšt.
Brayerovi (Breuerovi) viz Pam. III, 4, str. 15 a 94. R: Pragera. — ") R:

dednanym. — 8) Samota u Libenic. — ") R: nechawssi . . . Kuttne.
atu ležewssi. — 10)Místo pro jméno v R prázdné. Doplněno z matriky
kutnohorské, dle níž dne 9. listopadu 1804jan Kratzmann (později opra
veno na: Kartschall), obchodní sluha rodem z Malína, ve stáří 26 roků
zemřel v Kutné Hoře č. 155, byv zavražděn. Pohřbil jej Václav Žďárský,
kaplan. (Sdělil dp. kaplan jan just.) Vrah byl popraven 9. května 1805,
o čemž Vk také píše. — ") R: n_1jmoginych ran. — „) R: achtice.

zbiehlo.
—.") R: feldssar, přjgmjn. — 1*)R: dwacátýho druhýho.
Zymawýho.
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mrak od západu se přihnal,
velké zablesknutí 1) vydal,
přitom zahřmělo velice
a dešt velmi se lijíce [!]
přikryl vodou celou zemi;
po něm vítr silný velmi
až přes 10 hodin foukal,
pak měsíc svítíl a koukal.
Ráno (23.) slunce se vztýčilo,
jasnem všecken svět líčilo,
také vítr s vodou válel,
však kdo kam šel, přec se kálel.

Nato v den dvacátý čtvrtý
byl zase mráz silný, krutý
a na svatou Kateřinu
měli [i]sme větrnou zimu.
Druhý den byla _tíšinař)
ale při tom tvrdá zima,

a když se čtlo dvacet sedm,
voda poddala se ledům,
po nichžto i v širokostí
mohlo se jít v bezpečností.
Dvacet osmý, devátý den
mrazy a zimy měl jest jen.
Na den svatého Ondřeje
led a mráz sněhem se hřeje.
Prvního prosince k tomu
vítr hnal sníh i do domu
a dne druhého, v neděli,
velikou zimu [j]sme měli.

Dne 30. listop[adu] ráno při tmě v městě Nymburce na
Labi, byv 3) na hojení u felčara vojanského Jan 4) Noll, soused
a šenkýř ze vsi Zvěřínka, jsa 5) zcestného smyslu, tam v domě
u Libotovských3) krk i chřtán sobě přeřezal a tak zahynul.
Odtud mrtvý domů dovezen a ]. prosin[ce], v neděli, u vsi
Hořátve jakOžto helvet na helvetském7) hřbitově pohřbena)
1)Zablegsknuti. (Po straně: Bouřka) — :) R: tijssina.

.Ponjchžto

..Prasynce — a) R: Nimburgce.. .by.wssi. .feldssara. (Po straně:

Mord.) — *) R omylem: Frant. — 5) R: gsauce.. K.řtán. — ') Vojenský
felčar, který v listopadu 1804 bydlí! v půlvárečném domě č. 43 v Bob—
nické ulici (nyní Palackého tř.) u Karla Líbotovského, řezníka, mohl by
býti felěar Remedíus Tomášek, který si později od města zakoupil po
zemek č. 790. (Sdělili vd. p děkan josef Vítek a p ]UC. Stanislav
Vavřina v Nymburce) — 1) R: Helwetskym. — 3) Dle sadské matriky
zemřel 30.1istop.1804 ve Zvěřínku č.6 jan Noll, šenkýř a soused, stár
38 let Podřezal si krk. Pohřbít Ladislav Buk, *pastor v Hořátví. (Šdělil
vd. p. děkan Ant. Drašner)

Rok 1804.

73

V prvních dnech prosince pšenice měla 14 zl. 30 kr., žito
14 zl., ječmen 8 zl. 30 kr., oves 5 zl., místem 4 zl. 30 kr.
Dne 3. pros[ínce], v pondělí po 1. neděli adventní, vjičíně
na trhu pšenice měla 14 zl. — 30 kr., též 15 zl., ječmen 9 zl.
a žito 16 zl.

_

Praha dává nyní za pšenici 14 zl.. za žito 13 zl., za ječmen
8, zl. 30 kr.,

[243] Dne 8. prosin[ce]. jenž byla sobota a svátek Nepo
skvrněnéhol) početí Panny Marie, ve všech hlavních městech
v dědičných císařských zemích, jako v Praze, Olomouci, Vídni,
Hradci, 2) Ceiovci3), Prešpurku, Sabínově 4) neb Her[r]man[n]s
dortu (jest hlavní město v zemi sedmihradské neb Transsyl

Litomyšl (r. 1804).

vanii), bylo s velikou slávou a pompou, muzikami a střelbou
prohlašováno, že náš nejmilostivější monarcha František 11.
i s celou svou familií dědičné a při rodu svém vždy trvající cí
sařství má a míti bude a již volengi říšští nikdy více nebudou
císaře voliti.5) Rovněž tak jako v Cíně,5) v Rusích a Turcích
císařství při rodu zůstává.
1) R: Gjtčiníe . . . Prasyn. . . . Sobotha . . . Neposskwrněneho . . .
diedícných. — 2) R: Grácu. — a) R: Klangenfurtu. — ") T. j. Síbíň
R: Transilwaníj . . . Musikami . . . wzdy . . . Ržjsstj. — 5) Cís. patent
z 11. srpna 1804. Viz Nov., str. 136. Obšírná zpráva o slavném prohlá
šení toho v Praze 8. prosince je v Nov. na str. 199 a 200. Končí slovy:
„A tak se skončila tato slavnost, kteráž nejen u nás, ale i u našich
nejpozdnějších potomků v věčné paměti zůstane.“ —“)R: Chýnie, v Russých.
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To prohlášení také ve všech vrchnostenských a řiditelských
zámcích a ve všech městech 1) i městečkách hned 9. prosi[nce],
v neděli, se stalo. K tomu cíli všudy rozličné strojby a okrasy
na zámcích a na rathouzích i osvícení a ohnivé stroje byly
učiněné, hudby všelijaké, též bubny a trouby radostně zněly
a střelba z hmoždířů hlučně se spouštěla; zvony též všudy
všecky hlas svůj vydávaly. V Poděbradech od zámku a rathouzu
po přečtení' toho manifestu s korouhvemi a cechovními praporci
do kostela se šlo a tam po slavné mši svaté „Te Deum lau
damus“ se střelbou se zpívalo etc.
V zámku poděbradském 56 rychtářů, majíce-práva pentlemi
ozdobená, 2) a s nimi 58 konšelů a jiných veliké množství sou
sedů vynacházelo se a ti se všickni na zadním place postavili,
kdež jemnostpán 3) vrchní jakub Fridrich Schmiedl s té pavláčky
u kaple ten manifest četl, při němž stáli všickni ostatní páni
a po stranách myslivci v svém uniforum[!]4) a písaři.
Po přečtení já [jjsem učinil ohlas neb echo [244] vtěchto
slovích i taky psaný panu vrchnímu jsem podal:
„My všickni zde přítomní rychtářové, konšelové a sousedé
i jménem všech zde nepřítomných jakožto věrnoposlušni poddaní
c. k. komor[ního] panství poděbradského, slyšíce nyní to slavné
prohlášení, že náš nejmilostivěiší pán země a korunovaný král
český 5) František toho jména Druhý i s celou svou nejosvíce
nější familií na trůn ustavičného a dědičného císařství povýšen
jest. z toho se radostně těšíme, a aby ta “důstojnost a moc
císařská až do posledověku trvala i dále a vždycky se rozmno-.
žovala, od Pána Boha srdečně žádáme & upřímně zpíváme: “)

ŽIW bVD Frantlssek ll, DěDICznl CIsař RakaVskl,

.a W nás sLaWňIe Paan.
Ejhle:
Má Dost CžeChlá Ctl nlňl,
co celá Evropa činí,
když dům arciknížectví rakouského,
rod vévodství 7) lotrinského
a právo království českého
v císařství ustavičnost
bude mít až na věčnost.

A(ustria) E(rit) l(mperi[or]um) O(mnium) Ujltima). NB.
Těch pět vocalesB) jest ve Vídni
1) R: Miestách . . . Rathausu. — =) R: Pentlema ozdobene . . . mnoz

stwi. — a) R: Gew. Pan...Ssmidl

zte... wswem. -—') Viz str. 66. —

5) R: Czechský...Posled-vieku..“.wzdicky...Spíwáme.

— “) Letopo

-četní písmena a na konci AElOU jsou červená. — ") R: Eý Hle . . .
Arcyknjžetstwi . . . Weywodowstwi Lothrinskeho . ._. Cžechskeho. —
*) T. ]. hlásek.

Rok 1804.

75

od dávna na hradě 1) vytesáno
a též dávno od mnohých tak vykládáno 2)
a nyní od nás s podivením dočekáno.“
[245] Zde ještě přidávám toto:

To starodávní napsání
na Rakouském domu (AEIOU)
a z. něho prorokování
již jest přišlo k. tomu.

již se dočkala Austria (a)
bez vší své žádosti,
že -v ní imperatoria (b)
do světa věčnosti
bude trvat v rodu vlastně

bez roztržitosti, _
Bůh dej, af jest vždycky šťas[t]né
ve vší budoucnosti.

Tam dala 'Čechia svou krev (c)
a s ní též své právo, (d)
v čase Lotrink s láskou tam vběh', (_e)
nyni jest všem zdrávo.
Ej, budiž na věčné časy
požehnaný ten dům.
rostteža) pod ním plodné klasy,
zahyň mokro i rum! (f)
To slavné v rodu dědictví
císařství římského
af dá českému království

potěšení všehof)
Buď to
co jest
Bud' to
co jest
Buď to
co jest

na
na
na
na
na
na

nebi
zemi
nebi
zemi
nebi
zemi

svatě zavříno,
slavně spatříno.
vždy požehnáno,
ted uděláno.
korunováno,
prohlašováno:

(a) Země rakouská. — (b) Císařství. — (c) Roku 1515 26. Juli
zasnouben a r. 1521 26. máje oddán Ferdinand ]. z domu Rakouského
s Annou, Ludvíka, krále českého5) auherslkého, sestrou, a dosáhl s ní
království české. — (d) Od královlstvíl českéhof) spolu kurfirství, jest
právo na císařství. — (e) R. 1736 František I. z Lothringu oddán s Marií
Terezií, Karla VI. dcerou. — (f) Roztržitostí, války, neúrody.
R: na Purku wytessáno. — 2) Též: Austria erit in orbe ultima
(Rakousko bude na světě do posledka); nebo: Austriae est imperare
orbi universo (má panovati celému světa); nebo německy: Aller Ehren
ist VOesterreich voll (je veškeré cti plno) a jiné lichotivé výklady. — a)
R: gt wzdicky . . . Lothring. . . Rozstež .. . Cžechskemu. — *) Po straně
připsal Vk variantu s letopočtem: „DáWeg CžeChskeMVKráLoWsthl

VťlessenlWsseho.“ R: gt...wzdy. ..št...gt.
Cžechske. — s) R: Cžechskeho . . . Kurfirsstwi.

— 5) R: Cžechskeho...
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Dům Rakouský, rod Lotrinský a právo čechský [!]
Má teD Cljsaře na Cžasl SseCkl[!].

Císaři pane, Františku Druhý,
aj, jak jest slavné jméno tvé všudy.
Bez své 1) žádosti, bez bojování
máš v budoucnosti císařování.
Tak si ustlalo tvé první plémě,
když kralovalo v jerusalemě. (g) 2)
Tvůj praděd Karel milosti nabyl,
Když Vídeň statně před Turky hájil. (h) 3)
Buď i ty štasjtjný v svém4) bojování,
milý a jasný v svém panování.
Mějž všudy vděky v svém 5) kralování,
buď dlouhověký v císařování.
Tvůj rod, jenž silně jest rozmnožený,
budiž i jinde ctně vkořeněný.
C0 nyni vzdává celá Evropa,
ať v ní zůstává všudy tvá stopa.
[246] My Ceši tvoji tě milujeme

a v každém boji tě bránit chcemef)
_ viděl's nedávno u Budějovic
z lásky sebráno nás mnoho tisíc,*) —
v pravé věrnosti zůstávající'
božské milosti též žádající,
by tvůj rod celý setrval _věčně
k prospěchu zemi a chvále vděčné
v pokoji, v" zdraví a v lásce nás yšech, —
tak z srdce praví jeden sprostý Cech,

Frant. jan Vavák,
MILCžICkI SeDLák a rychtář.
jiné ještě historické a k té slavnosti pro památku přimě- '
řené rýmy 7) [j]sem vypsal, které zde opomíjímř)
[247] Okolo 1/2 prosince ačkoliv hlas šel, že z Polska
obilí se sem veze, však proto cena v obilí se zvýšovalaf') Pše
nice měla 15 zl., žito 14 zl., ječmen 11 zl., oves 5 zl. Před
samými 10) svátky ještě o několik grošů přibylo.
*) Roku 1801 měs[íce] ledna. [Pam. III, 4, str. 9.]
*) R: Aý'...Bez twe... Jeruzálemě. — 2) Na vysvětlivky (g) a (h)
Vk zapomněl. Titul krále jerusalemského přešel od r. 1480 na vévody
lotrinské a tudíž od Františka I. na rod habsburskolotrinský. — a) Karel
Lotrinský (s polským králem janem Soběskim) porazil Turky na hlavu
u Vídně 12. září 1683. — *) R: w twem . . . w twem. — s) R: w twem...
dlauho wěký...w Kořeniený. ——
6) Další dvojverší připsáno pod pod
pisem. R: Brzske. — ") R: Raymy. — 8) Zbylá půlka stránky prázdná.
——“) R: zwegssowala.

— 10) R:" samýma. . .počasu.
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Celý měsíc prosinec byl počasů oučastný, neb měl jasno
a deštivo, mrazivo, zimu i teplo, sníh i suché 1) mrazy. '

Na Den Narozeneho nasseho SpasIteLe bILa ZIMa a
CzIsteg Czas.
Mezi vánoci a Novým létem po ječmeně byl shon 2) a dá
vali za něj již po 12 zlatých. jiné obilí stálo jako prv.
Poslední den prosince, jenž byl pondělek, veliký mráz uhodil.
Pamět obz[v]láš_tníjednoho znamenitého a slavného Čecha:

DVstognI Pán StaňIsLaW WIDra, Doktor FILosoflae,
ŽlWot skonal.. W Praze Třetllho PraslnCe. 3)
Na SWátek sWateho lesV—ltl Franťllsska XaVerlá

SLaWnl leaLlj

lesV-lta StanlsLaW WlDra VMřeL.4)
W HraDCl KráLoWe na SWět ZrozeneMV tohoto Letha
a RokV [1741], -Gak LlstopáD X'alll W blěhV SWeM
poCžltaL [l741]:
STANlž se SLAWO-Wegpls- WlssokegCh SskoL W
Praze

DoktoROWl,

genž ZeMřeL [1804] : — Glž Nlňl“_o

PROSte, SlNowe, OtCE za něho!
[248] PaMleť CtlhoDneho CžeCha Skrze Krátkl SpIs [1804]:
Mezi slavné a nejen v naší zemi, ale i jinde v světě roz
hlášené muže a Cechy, které každého téměř století Hradec
Králové plodil, slušně Stanislav Vydra nejen připočten, ale za
drahý kámen jakékoliv hradecké koruny držán a ctěn býti může
a má. Zdá m15,5) že o něm mnozí mnoho píši, ale snad žádný
všecko. já že [j]sem jej taky znal a v něm důstojnost všech
křesťanských dokonalostí seznal, ačkoliv [j]sem pisák nejspros
tější, přece dle neschopnosti své 6) vám, mé děti, o něm něco
jen velmi zkrátka napíši.
Stanislav Vydra, rodu měst[s]kého, narodil se v Hradci
Králové roku 1741 dne .13. listop[adu]. Od r. 1750 do 57 učil
se v školách hradeckých a přijal řeholu jesuitskou, odtud přišel
do Brna, kdež 2 léta noviciát odbýval. odtud do Klatov, kdež
opět 2 léta, a nato do Prahy přišed7) filosofii učil; nato za
profesora do jičina poslán, kdež byl 1 rok. Opět do Prahy
povolána) a vysokému umění matematickému odevzdán, maje
profesora onoho znamenitého josefag) Steplinga, kterého, co
1) R: suchy. — 2) R: schon. — 3) Nov., str 196: „V Praze 7 pras.
Dne 3 toho v noci usnul tu v Pánu vysoce důstojný a vysoce učený Pan
Stanislav Vydra, bývalý jezuita, Doktor filozofie, tytulárni kanovník,
nynější cýs. kr. dyrektor mathematyky a fizyky, a jubiliroyaný professor
mathematyky, v 63 roce svého nábožného a příkladného života, a včera
velmi slavně pochován byl.“ — *) V dalších 2 odstavcích jsou písmena
letopočetní a ostatní (Stanislawowi Widrowi) silně tištěná v R psána
červeně. -— 5) R: né gen. .Hradeckrálowe. .né gen. .Zdámis. —
“) R: ředse . . . me . . . nietco. — "-)R: jezuitskau.. .Brnna. . přigda. —
a) R. 1766. R: Gjtčina...Mathematickemu...wzdy.
— 9) Křestní jméno
v R chybí. Josef Stepling' (1716—1778), též jesuita, po němž byl Vydra
ředitelem studia matem. a fysického v Praze, jeden z nejučenějšlch
tehdejších matematiků, byl zakladatelem klementinské hvězdárny a ka

binetu fysického.R :Gitčina.. .mnozstwi.
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živ byl, vždy ve cti a vážnosti měl a s ním 5 let [v] umění
hvězdářském setrval. Nato 4 léta theologíi slyšel a zas do
jičína za profesora poslán a tu r. 1772 v čas hladu a moru
pastýřem duchovním v jeníkověl) učiněn, kdež množství lidu
k smrti připravil a pohřbil. Opět na představení profesora Step—
linga2) do Prahy povolán a tu profesorem matematiky na vy—
sokých školách učiněn a od slav[né] paměti Marie Terezie
potvrzen.

,

]eho ducha horlivost a učitelskou pilnost a katolickou ve
[249] všem podstatu všickni dokázati mohou,3) kteří skrze 32 léta
buďto se od něho učili, aneb jej slyšeli a znali. On mnohé
veliké ouřady moha dosíci, nechtěl a jim vyhýbal. R. 1800 4)
učiněn byl rector magnificus, r. 17995) kanovnictví u Všech
svatých bez žádosti obdržel. R. 1803 docela oslepl a ne tak
svých očí, jako že víc učiti nemůže, litoval, ač jeho slepota.
v celé Praze a v celé zemi i v Moravě želená byla.
Letos dne 30. prosin[ce] v 9 hodin večer 6) šťas[t]ně usnul
v Pánu. Jeho mrtvé tělo vneseno7) bylo do kostela sv. Salvá—
tora. Dne 6. pros[ince] o 9. hodině alumni zpívali hodinky,
.v 10 hodin, když se všichni profesoři a študenti sešli (každý
bez poručení dychtivě šel) a při tom převeliké množství vše
likého stavu, lidu i kněží, slavně vynesen 3) byl. tudenti sami
na svých ramenou, 9) střídajíce se, donesli ho až k hrobu do
Volšan, do něho taky sami spustili i zemí přikryli a jemu laskavě
se zavděčilí.10) A mnozí řekli: Tuf odpočívá ten, který jak skrz.
veliké činy, tak skrz umění v přítomnosti i v potomcích slavně
a chvalně živ byl a bude a protož jemu palma cti kvete. A já.

přidám: PaLMa Ctl, le

Ctnostl a Láskl [1804].

Roku 1797, 98 a 99 můj syn Vojtěch Vavák, učivn) se
v Praze geometrii, t. j. zemoměřictví u onoho slavného profesora
Hergetta,12) taky tohoto slavného učitele Vydru slyšel. A já [j]sem
u něho 3krát byl a tam taky vlastní vyobrazení onoho slav
ného taky Hradečana Bohuslava Balbína spatřil.13)
[250] S tím důstojným a slavným Cechem Stanislavem
Vydrou já jednoho roku zrozen jsem a sice o 18 dní starší"
nežli on, neb já [j]sem narozen 26. října, a on 13.1istopadu 1741.14)
Dnev3.prosince 15)DVstognI KraLohraDeCžan StanlsLaW

WIDra ZIWot sWVg skonal 3. prosince [1804]; _ WeLMI.
zřeteLně a sLaWně WInessen a DoproWázen k HrobV VI.0_
ProsslnCe [1804].
1)V Golčově jeníkově měli tehdy jesaité reside'nci. — :) R: Seplinka—
. . . Mathematiky . . . Mariae Theresiae. — “) R: můžau . . . budto. — 4) V R“
místo pro rok prázdné. — 5) Místo pro rok v R prázdné. — 6) R omylem:
ráno. — 7) R: wnesseno . . . Spjwali . . . mnozstwi. — a) R: wynessen. —'
9) R: Ramenách. — 10) Viz o tom Nov-., str. 200. — 11) R: včiwssi . . ..

Zemmo měřictwi...Onnoho'...0nnoho.
— 1*)Pam. III, 2, str. 76; 111,
3, str. 38. — 1“) Též v Sázavě s ním Vk mluvil (Pam. III, 2, str. 82)
a do Práhy mu posílal své příležitostné verše. — “) Letopočetní písmena
v dalším jsou v R červená. — ") R: Prossince.

Rok 180l.

79

Dříve než rok 1804 ty pominul,
ještě se z živých jeden vzácný Čech vyvinul:
Horník znamenitý, lehentragerl) a mistr zlatnický,
měštěnín kutnohorský, pan josef Hořický,2)
milovník spravedlnosti 3 pokoje měst[s]kého,
historik a hajitel jazyka českého,
můj dobrý známý a bratr laskavý,
všech ctností držitel a katolík pravý.

V něm Hora ztratila měšťana moudrého,
Horníka a strážce vší lásky hodného.
Jak pro Vydru v Praze, tak pro toho v Hoře
zbožní, moudří lidé mají smutek, hoře.
I já, ač [j]sem sprostý, obou dvou 3) lituji
a při tom též svou*) smrt, snad blízkou, zpytuji.
Můj čtouci křestane, buď k nim též láskou hnutý
& řekni: Dej jim, Pane, lehké odpočinutí!

W „:'KapII) Hoře W Den DWaCáteho DeWateho Pra
slnCe ŽIWot skonal. Ssťasně [1804] — Pan _lozeřfHořICkI,
Měssťan a ZLatnIk, Ctná Láska a Dobrota [1804].6)
W Kapll Hoře Dne XXIX.0 PrasInCe SstIasňIe VMřeL
Pan Iozeff HořICkI [1804].
Měssťan DobrI a CžeCh, Iozeff HořleI [1804], — ZLat

tnlk a Lehentreger Horňl, Wznessenl HlstorICUs, MILOW
ňlk praWDI, Pokoje a SWornostI [1804]. _ ZeMřeL Letha

yéksv
ok. ) sVeho SseDesáteho,7) XXIX.0_ PrasInCe LetossňI

HOra kVttná, genž RZIDCe gsaV WleCKI, SaVseDa
straflLa WěrV takoWeHO [1804] — JistehO beZE wssi
FAlsse.
Pane Bože, raCžlž MV Dátl SLaWV tWeho žlWota
WlěCzneho [1804]. Staň se!
[251] Ostatní krátké vypsání ]. M císaře a krále našeho
Františka ll. bydlení v Praze a v zemi české. 9)
Kdy císař pán do země vjel a až do Libně přijel, hledej
napřed měsíce září. 10)

Dne 21. po té slepé bitvě císař pán vjel do Prahy a tam
v zámku dával audienci každému, kdo přišel. Ale císařovna
)T. j. Lehentráger, man, leník. R: wzáctný.. .Kuttnohorský
Hágitel.. .Cžechskeho. — -)Dle kutnohorské matriky zemřel 29. pro
since 1804 v čís. p. 148 Josef Hořický, měšťan a zlatník, na nervovou
horečku, ve věku 53 let. (Sdělil vsd. p. kanovník Mons. Frant. Pekárek)
Více o něm v dodatcích. — 3) R: Horra stratila. .Obauch dwauch. —
4) R: mau. ..Lechke — 5) Odvozeno od: kápě (hornická); srovnej jméno
Kapihorský (str. 18). — “) Další věty, až na poslední, mají v R písmena
letopočetní a jmenná (Horzickiho Jozefa) červená. — 1) Omyl. Zemřel
531etý. — 9) Zde součet jen: 1803. — “) Viz str. 69.
:Cžechske. —
10) Viz str. 67.
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byla v Libni na židovské svatběl) všemu se dívajíc a tam
nevěstu 20 dukáty obdarovala. 2)
_
22. a 24. září byly opět střelné bitvy _ manever tomu
říkají _ a 25. téhož vojsko zase do svých předešlých stano
višťa) odtáhlo a císař s celým dvorem z Libně na hrad pražský
přijel a tu každodenně z hradu ve voze i pěšky scházel a všecko,
co zřetelného a spatření hodného jest, jako velké kostely, všecky
vysoké i nižší školy, veřejné domy, špitály, vojenské kasárny,
prohlížel. 4) I taky v té drahotě aby lidu chudšímu nějak spo
moženo bylo, se staral a dav 5)' z mouky magacinské chléb péci,
takový každodenně na třech místech v Praze 3 l[ibry] těžký
bochníček po 6 krejcařích vydávati poručils) a tím znamenitě
lid pražský posilnil a sobě lásku získal.7)
Dne 28. září, na den sv. Václava, byl v hlavním kostele
na veliké mši, po obědě prohlížel tam staré památky a s[v].
relikvie i taky tělo sv. Václava, též sv. Jana Nepomuckého a to
bylo skrz celý týden 3) všem lidem k spatření otevřené.9)
29. září prohlídl kasárny na Oujezdě a císařskou bylinář
skou zahradu (vůbec Botaniku) na Smíchově,“) kdež i můj syn
lvan Vavák tovaryšem jsouciu) jej viděl.
[252] 30. září, též l., 2., 3. října prohlížel školy, ouřadní
domy, rathouzy, kasárny a fabriky, jakož i dne 4., 5. a 6. téhož
byl též na Vyšehradě a v kostele týnskémm) a kde co jen
1)“R: Swadbie. — =) Nov., str. 156, mají stručnou zprávu. Obšírně

o tom píše PO (Prager Oberpostamtsamtszeitung), str. 930- 31. Císa
řovna navštívila libeňskou synagogu již 14. září večer, v předvečer
slavnosti smíření, a slavně ji uvítal tamnější, spolu krajský kouřimský
rabín Lazar Karpelis hebrejškou řeči s německým překladem. Svatební
slavnost (na přání císařovnino) konala se 20. září se všemi obvyklými
obřady. Ženich & nevěsta byli sirotci, o něž pečoval poručník Abraham
Kirchberg, a císařovna je obdarovala 300 zl. — 3) R: Stanoszstát...
Prahský...Piesský ...njžssi. —-*) Nov., str. 156 a 160. PO má o všem
víc a obšírnějších zpráv, zvláště i o průběhu manévrů, na jejichž pa
mátku „náš velmi dovedný a zasioužilý medailleur & vrchni rytec zdej
šího c. k. mincovního úřadu, p. Antonín Guillemard“ vytvořil pamětní
medalie. (PO. str. 939.) — 5) R: negak...dawssi...pecti.
— “) PO,
str. 929-30. Dle Nov., str. l64 3. října byli u audience „deputyrovaní
Pražané, kteříž jeho cýs. kr. milosti jménem veškerého Pražského měšťan

stva...poděkovali, že právě z jeho...péče skrze dokonalé prostředky
v zdejší obcy nedostatek chleba najednou odstraněn a zastaven jest,
tak že nyní od té chvíle skrz prodaj chleba a kommissní mouky každý
jim v dostatku opatřen býti může.“ — 1) R: Prahsky...zegskal. —
a) R: Reliqvie...Tegden. — “) Otevření stříbrného náhrobku a pro
hlídka „těla v skleněnné truhle odpočívajíciho Českého Patrona sv. jana
Nepomuckého, jehožto sv. hrob daleko široko rozhlášen jest,“ byla 3. října.
(Nov., str. 164.) Rakev zůstala po 8 dní obecenstvu přístupna a ll. října
byla opět uzavřena do stříbrného náhrobku. (PO, str. 978.) — u)) Byla
založena r. 1775 za Marie Terezie na dřívější zahradě jesuitské (na
býv. klášteře kartouzském), v p'rostoře asi mezi nynějšími mosty Pa
lackého a ]iráskovým. Reditelem jejím byl tehdy (1775) Josef Mikan.—
11) Před tím byl ve Vídni. (Pam. lll, 2, 85 a j.) R: gsaucy. — ") R:

Tegnskem.
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Patent z 11. srpna 1804: Prohlášení dědičného císařstvt rakouského.

Paměti Vavákovy IV.
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paměti a spatření hodného bylo, s nímž spolu větším dilem
všudy přítomná byla ]. M. císařovna.
Dne 12. října vyjel z Prahy spolu s císařovnou přes Zdiby,
Veltrusy, Mělník, Mšeno do jablonce,1) Liberce, 2) Frýdlantu,
Zitavy, Rumburku, Borua) a České Lípy, kdež všelike tamní
fabriky, hutě a jiné tam [se] dělající věci prohlídl a spatřil.
Odtud přes Nové Zámky a Oustí4) za 8 dní do Prahy se
navrátil. 5)

Nato hned zase do Terezínas) se.vypravíl, při čemž
i Teplice, Litoměřice 3 Roudnici svou přítomností obveselil.
V Roudnici_2 dni pobyl. 7)
Dne 22. října dal audienci francou[z]skému vyslanci, kterýž
mu odevzdal
list francou[z]sk8é
dědičné
a rakouské
císařství.'s spokojenosti toho povýšení na

Tentýž vyslanec aneb legát. jménem Champagnyň) přivezl
s sebou z Vídně své tam ve Vídni narozené dítě do Prahy a tu
císaře žádal, aby mu byl kmotrem, což on rád učinil, a tak
v hlavním kostele sv. Víta od arcibiskupa pražského Vilíma
v kmotrovstvi samého císaře slavně bylo pokřtěno. 10)
Dne 25. října vyjel císař pán s celým dvorem z Prahy na
Karlštejn a tu ty znamenité a slavné památky Karla IV.spatřiv 11)
nařídil, aby se to místo více nezpouštělo, ale vždy pilně opra
vovalo a do předešlého stavu přivedlo, což staniž se. 12) Ale co
někdy v Karlštejně bývalo, může to císař pán ve Vídni spatřiti,
neb to byl Ferdinand 11. r. 1621 pobral; tu jen nyní jest to, co
se na vozy pobrati nemohlo. 13)
Odtud 1“*)u Davle přes Vltavu15) na noc do Bystřice přijel
[253] a ráno 26. října přes Tábor a Soběslav po 5. hodině
R: Gablonie.
— 2).huttíe.
R: Ragchenberku,
Frýdlandu,
Žittawy.
3) R: 1)
Hagde,
a Cžechský..
— 4)R : At.uss
— ).Nov,
str. 168,
172; PO, str. 977, 1010 a j. (z jednotlivých míst). — 5)R: Tereziensstatu
.Lithomeřice. — 1) V novinách není. — 3) Nov., str. 172. — 9) Nov. .

Žampáni. PO: Champagny. R: Ten tyž.

.ssebau.

.Prahskeho. —

10) Nov., str. 172. PO, str. 1009, 1017. Ve svatovítské současné matrice
křestní je velikou literou obšírný latinský zápis, že 22. října 1804
o 12. hodině poledni podepsaný kníže arcibiskup pražský v metropol.
chrámu „doplnil obřady svátosti křtu ve Vídni od. .arcibískupa hraběte
Severoti, apoštol. nuncía, v domě francouzského vyslanectví uděleného
Františkovi Josefovi Marii Terezii, synu manželů. .Jana Křt. Nompere
de Champagny,vyslanc1 císaře francouzského, a Viktorie Blandíny rodem
Hue, narozenému ve Vídni 8. září. .Při tom pak úkonu doplněni ob
řadů. .František II., zvolený císař římský. .dědičný císař rakouský
etc, ráčil osobně býti přítomen a službu kmotra dobrotivě vykonati. “
Vlastnoruční podpisy: Franciscus mp. Quilíelmus Florentinus, Archiep.
Pragensis. (Sdělil vd. p. Klement Kuffner, farář u sv. Víta.) -— ") R:
Karlsstein. .spatřiwsse.. ..wzdy — 12)Nov., str. 176; PO, str. 1025-6,
kde jsou při této příležitosti obširněji vypsány dějiny a památky karl
štejnské. O povoleni oprav viz PO, str. 1065. — ") Viz v dodatcích. —

1*) PO,
str. 1035 mají cís.
dopis
o zastávce
na Zbraslavi
v dopro—
vodu
administrátora
statků
Beierwecka.
— 15)R.25.října
ps Moldawu.
Cžechských.
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k večeru přijel do Českých Budějovic. Tuť jeho byt opět vý
borně vypsaný od důstoj[ného] pana kanovníka Pingasa &sobě
odeslaný maje taky zkrátka napíši:

Příjezd jeho do Budějovic ohlašoval se, že bude okolo
hodiny 8. aneb 9. u večer, on ale v 5 hodin již byl za městem
a tak rozličné mínění a myslopatření i přípravy v nepořádek
přišly. Obydlí měl u tamního pana krajského 1) a v tom domě
již byv, 2) teprva byl od tamního pana biskupa 3) a kapitoly,
též magistrátu uvítán. 4) Nejvyšší purkrabí hrabě Chotek 5) měl
hospodu u TřiG) kohoutů.

Dne 27. ráno císař pán nejprv šel do seminarium a k pia
ristůmf) tu prohlédl všecky školy auzřels) v ambitech mnoho
zkaženého magacínského obilí, to odvézti, a co se kam ještě
hodí, vyda'ti poručil. Odtud šel do radního domu a jej prohlídl,
při čemž nejvyšší purkrabí dal sobě i tamní vzácný 9) azname
nitý archiv otevříti, kdež pilnost & práci důstojn[ého] pana ka
novníka Pingasa, kterýž ten archiv již 2 léta srovnává, povážil
a schválil i potom při tabuli před císařem &císařovnou schva
loval, a aby tam ustavičný archivarius byl ustanoven, radil, že
toho ten archiv zasluhuje.

Dne 28. v půl sedmém) hodiny v hlavním kostele s[v].Mi
kuláše čtená byla mše svatá pro císaře a císařovnu, při níž
biskup i kanovníci přítomni byli, po které v 1/28 hodiny odjel.
císař s celým dvorem do Lince; z Lince jel do Solnohradu 11)
a odtud zas přes Lin[e]c do Vídně šťas[t]ně se navrátil dne
14. listopadu.
Tato 12) slova česká v Budějovicích promluvil, když ona
svrchu [254] psaná místa procházel, mnoho duchovních i svět
ských vyššího stavu osob okolo sebe maje: Zena jedna sprostá
vykřikla: „Prosím vás, lidi, povězte mně, který je to císař pán,
“abych ho taky viděla a znala.“ Stalo se pak, že v tom hlasu
sama téměř nejbližší od císaře byla; i pozastavil se císař a řekl:
„Podívejte se, já jsem.“
Léta Páně Frantllssek Dthl X.o Zářl přlgeL Do CžeCh:
& xxvm.o Řlgna OttVD [1804].

I-lLas na Cžtllrl saMe KráLohraDeČžanl [1804]:
1) Guberniální rada Bernard Mayer. (Schematismus.) — 2) R:
bywssi . . . Majistrátu. — 3) Hrabě ]an Prokop Schafgotsch. — 4) Purk
mistrem byl tehdy Fr. Doubleský ze Sterneku.

——5) Viz str. 31. —

“) R: Neywizssi Purgrabj... Kotek... v třech. ——7) Učili tehdy na
gymnasiu a na hlavní škole. Rektorem piar. koleje byl tehdy Pius He
merka, prefekt gymnasia a ředitel hlavní školy. (Schematismus). —

“) R: vzdržel... skaženeho. — 9) R: Neywizssi Purgrabi...Wzactný.

— 1') R: pulsedmý. — 11) R: Salcpurku. — 12)R: Tyto.. . Cžechske...
Onne . . . psane . . . wissiho . . . Letha.
*
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Vydra: druhý Leovický, (a)1)
Svenda: druhý Balbín, 2)
vzácní Hradečané všickni, —
zvuč jím chvály karmín!
Za šestnáctého století
Leovický čest měl,
sedmnáctého století
Balbín všudy se skvěl.
Osmnáctého století
Vydra měl své chvály,
v devatenáctém století
Švenda Čechy slaví.
Tři odpočiňte v pokoji,
čtvrtý buď dlouho živ
a dokonej práci svoji, (b) 3)
čtenářům bude div.

Tak aspoň města jednoho
pořádné paměti
přečteme a zvíme mnoho
o svých otcích děti.

Pět knížek již's vypracoval, 4)
vydej brzce šestou,
při tom hled, abys zachoval
stále jen řeč českou.

Tak budeš mil jako Vydra
všem vlastencům jednak, _
to ti píše z svého sídla

tvůj ,MllLCžlel

SeDLák [1804].

Znáš mne dobře a já tebe,
stůjme vždy v té míře,
dostaneme se do nebe
v naší pravé víře.
Jestli tě mé řádky mrzí,

snad máš místa dosti,
zahoď. je od sebe brzy,
dřív než přijdou hosti.

1) Vysvětlivky k (a) a (b) v Rnejsou. Cyprián Lvovický ze Lvovic,
slavný matematik a hvězdář, žák Koperníkův, profesor na universitě
v Lavinkách (Lauingen), žil v letech 1514-1574. Jeho „Pranostika nová,“
z latiny přeložená, vyšla v Praze 1564. (Jungm.,- Hist. lit., IV, 755.) —
=) Bohuslav Balbín 1621-1688. R: Wzátcnj . . . Carmjn. — *) Kroniku krá
lovéhradeckou, o níž v dodatcích ke str. 62. R: Cžechskau . . . mjl . . .
Gednák . . . wzdy. — ') Viz str. 62.
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Mně se tím 1) nic neublíží,

já [j]sem zvyklý všemu,
můj vtip se hluboce níží
proti vtipu tvému.

Abych tě dél2) nezdržoval,
raděj budu mlčet,
bys na to, co [j]sem zpraCoval,
nejal se snad vrčet.

Mnohý Cech má rukopisy,
však z nich málo ven dá, —

ZIW BVÚ Letos W hLaWě Llssl
W HraDCl Pater SsVenDa! [1804]
Toho roku Francouzové Napoleona Bonaparta, vůdce nei
vyššího svého vojska, dne 10. máje zvolili a dne 2. prosince
skrz papeže Pia VII. korunovat nechali. 3)

1) R: stim. — =) R: dýl... Prasynce. — 3) Viz str. 60.
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lel

[255] PrWnl Den RQkV NoWě nastaLeho bIL přeWe

Mráz a bez WětrV TlCho [1805].
NastaLlJ W DeWatenaCteM WlěkVW poCžtV

pátlJ Rok [1805]
NaslpaL ZIMI Do CžeCh PLnnIJ Zok [1805].
Mrazy na nejvyšším stupni, jenž se byly posledního pro
s[ince] r. 1804 začaly, trvaly až do 14. ledna; ve dne iv noci
mrzlo, ale bez větru, celých 15 dní a noci. Ze pak také nyní
převeliká drahota v dříví jest, až taky za 7 a za 8 21; ] sáh,
a to ještě k dostání není, protož mnozí chudší lidé, zvláště v
městech,1) mnoho bídy a ouzkosti i ty malé dítky zakusily;
tolikéž v mnohých chlívích dobytek.
Dne 8. ledna ve vsi Chvalovičkách,jenž někdy Krabícovy'l)
Chvalovičky slouly,3) protože z starožitného rytířského rodu p._
p. Krabíců z Veitmile jedna linie víc než sto let tam své sedě—
ní měla. Tu, kde nyní špejchar a ratejna ve dvoře stojí, bývala
tvrz, valem vodou naplněným obehnaná a z dílu pobořena,
kterouž já pamatují. jistý hejman na Radimí, příjmím Fabián,

za času vdovy Vchynskéň) hraběnky a paní radimské, roku
1750 tu tvrz rozházel a tento špejchar tam vystavěl. Toto při
dám, že od toho času již 2krát do téhož špejcharu hrom ude
řil, ale nikdy nezapálil. Roku 1578 5) byl seděním na Chvalo
1) R: Neywizssim ...wzlasstíe w Městách. —' 2) R: Krabicowe. ..
proto že...Wegtmile. — 3) Správně slula ves za stara Chvalovice.
Krabicovy, kteréžto jméno (pro rozdíl od jiných Chvalovic v blízkosti)
se udrželo v listinách až do konce 17. věku, ačkoliv Krabicové z Veit
mile vládli tam jen do r. 1520. Později byly přivtěleny k panství ra
dimskému. To pak r. 1750 koupila ovdovělá hraběnka Augusta Kinská
a dala poplužní dvůr hned přestavět, jak o tom Vk dále piše. Na starý
dobrý název původní se časem zapomnělo a osada se zvala prosté
Chvalovice nebo Chvalovice u Radimě či nad Radimí anebo spíše lidově
Chvalovičky, od roku pak 1895 má úředně schválené jméno Velké Chva
iovice. (Dle článku „Velké Chvalovice“ od ]. Hellicha ve Věstníku Po
děbrad. z r. 1901, roč. IV.) R obyčejně: Chwálowičky. — *) Augusta
Kinská. Viz v pozn. předešlé. R: přigmjn . . .Wchynsky. — 6)"Viz v po
známce další.
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vičkách uroz. a statečný rytíř pan jan Chval z Chvaloviček a
na Chvalovičkách. (V Tituláři téhož roku.) 1)
Tu nyní baba jedna, majícz) od téhož špejcharu nejblíže
svou chapi a krávu v chlívci, ji strništěm a slamou až do
stropu obkladla, před zimou ji chráníc, dnes pak ještě davši3)
do hrnce uhlí pod ni postavila a do světnice odešla; ten snad
ta kráva sama převrhla a od toho uhlí se zapálilo, že ta baba
ani nic nevěděla, až jiní lidé přiběhli. A tak shořela ta chápě
i s tou kravou a baba, chtíc 4) zachovat krávu, tou neopatrností
ztratila i chaloupku. Ze se mnoho lidí sběhlo, víc nic nesho
řelo a při tom bylo ticho.
[256] Dne 14. ledna u večer ve vsi Lipanech u souseda
příjmím Vedrala v kůlně oheň vyšel a ten samotný grunt
strávil. 5)

„

Mezitím hlas se rozcházel, že se z Polska do Cech již
obilí veze, jakož pak do kraje chrudims[kého] a čáslav[ského]
něco se ho přivezlo. Ale zde i v Praze cena obilná nic se ne
menšila, nýbrž ještě připlácelo.
V těchto dnech okolo 1/._,ledna měla pšenice 17 zl.. žito
též 17, ječmen 12 zl. 30 kr. a taky 13 zl.. oves 5 zl. 30 kr.,
korec zemčats) za 6 zl., proso 18 zl. a hrách 18, mandel slá
my 4 zl., sena cent. 2 zl. 30 kr.-i taky 3 zl.
Pamět o městečku Přelouči blíž Labe:

V těchto dnech dosáhl [j]sem pamět psanou, z historiků
českých Stránského 7) a Balbína vytaženou, proč městečko Pře
louč posměchy trpí. Těch posměchů a utrhání tomu ——již nyní
městu 8) __ tak mnoho jest nyní, 9) že právě nesnesitelné a pro
bláznové smyšlínky od lidí nemoudrých tu itam mluvených do
cela zavržené býti by měly.
Pavel Stránský, ze vsi Zap od Brandýsalo) rodič a syndi
kus v městě Litoměřicích, kterýž kroniku svou latině psal“) a
r. 1621 s jinými nekatolickými Cechy ze země ven odešel, ten
1) „Formy a Notule Lístůw wsseliyakých.. .Přitom také gest y Ty
tulář Stawuow Duchownijho y Swětského wnowě sebraný a wytisstěný
- W Starém Městě Pražském od Giřijka Cžerného w Impressý Dědicůw
..j Gitčijnského.. .MDLXXIl.“ (Viz i v soupise Vkovy četby Pam. I,
2, str. 47, č. 9.) Věta Vkem uvedená je v knize (osmerkového formátu)
na 4. stránce složky Wv. Ale kniha je z r. 1572, neobstojí tedy Vkův
rok 1578. — -:)R magice. .strhnjsstětem. — 3) R: dadauc. — *)R

schořela. .chtice. .stratila.

.zběhlo. .neschořelo. — 5) Nelze již

přeSně zjistit. Pravděpodobně vyhořel tehdy grunt čís. 9 jakuba Vedrala
a Kateřiny roz. Stejskalové, anebo čís. 13 Pavla Vedrala a Alžběty roz
Plačkové. (Z matrik vitických sdělil vd. p. farář Frant. Rajml) R: přjgmjn

. strawjl.. .nětco. — “)R Erdteply. —7)R : Paměť. .,Cžechskych

Stranskýho. _ 5) již od r. 1261. — ") Podnět k oživení posměchu v té
době asi dalo uveřejnění Rieggerovo r. 1788, o němž viz dále. —
10) R: Zaap od Brandegsa. ..Lithoměřicych. — 11) „Respublíca Bojema
a M. Paulo Stransky Z. Descripta. recognita et aucta. Lugd. Batavorum.
Ex Otticína Elzevirianna Anno 1643.“
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na rok 1598 a den 14. února poznamenal, že městečko Pře
louč přišlo do posměchu pro směšný rozsudek, jenž se tam
stal, ale nepraví, jaký rozsudek. 1)
Balbín ale klade rok 1558 in lib[ro] Curiali c. ]. pag. 74 [?] 2)
a praví, že to vytáhl z desk zemských na hradě pražském, 3)
kdež jest ten rozsudek takto napsán, kterýž tam p. hejtman
pardubský byl podal toho roku:
„Ačkoliv jeho Milost pan hejtman pardubský to dostatečně
podle práva na pana primasa prokázal, že jest mu za 10 džbe
rů ryb spravedlivě povinen, ale že pan primas náš, jakožto
hospodář městečka a správce, nám všecko dobré přejíc[!]4) nás
opatruje, na ten čas vypovídáme, že on panu hejtmanovi ničím
povinen není podle práva.“
Pan hejtman slyše5) od magistrátu ten rozsudek & výpo
věď, poděkoval jim z toho nálezku spravedlivého a doložil:
„Aby vás hrom zabil i s tou spravedlnostíl“ Načež právo od
povědělo: „Písaři, piš a dolož, že [jjsme [257] pana primasa
slušně Opustiti nemohli.“ Actum in Consili06) f., 5. 7) die \lll
post 3) S. Viti anno 1558, t. j. dne 8.ho po sv. Vítu.9)
Ovšem tento rozsudek i datum
patří oboje klofatům.10)

Stránský tento nález nepraví, ale že pro směšný rozsudek,
proto snad byl nějaký jínší a nejspíše jest to, že jednou mají
ce poslat k appelací příčiny jistého soudu. oui poslali již hotový
rozsudek. A to se snad stalo toho 1598. roku, jak Stránský
píše.11)
Mnozí tomu chtí, že začasté,1'—')a jiní praví, že každý rok

něco hloupého a posměšného v Přelouči se stane. Já přidám, že

od posměchu, hany a utrhání
není práz[d]en žádný — i císař pán ani.
1) Na str. 14 (v kap. II při popisu kraje hradeckého) v překladu:
„Pšelouč, město na Labi, již dávno podlehlé veřejně posměchu pro ja
kousi při rozhodnutou 14. února 1598 nálezem stejně nesprávným jako
směšným“ — z) ]. A. Riegger v 6. sešitě svých „Materialien zur alten
und neuen Statistik von Bóhmen“ (Leipzig u. Prag 1788) otiskuje pře
loučský rozsudek (česky) na str. 57 ve článku „Balbín von den verschie
denen Gerichtsstellen Bóhmens aus der lateinischen Handschrift“ (Stan.
Hájková: „Vavák & jeho pojetí českých dějin.“ Čes. Čas. Histor., roč. 35,
str. 592) Balbín připomíná, že mu onen rozsudek sdělil ze zemských
desek jeho starý přítel Fabián Blovský. — “) R: Prahskem
dcžberu

...powinnen...nitčim...powinnen.

— *) Jest i u Balbína. — 5) R;

slíssice od Majistratu. — “) Vyřízeno v radě. R: Consilií. — 7) Feria 5.,
t. j. ve čtvrtek. — ") T. j. post festum (po svátku); u Balbína: „die 8.
S. Víti 1558.“ — “) Balbín ještě dokládá, že hejtman se odvolal ke
komornímu soudu do Prahy a tam vyneseno, že přeloučtí páni mají
tedy dluh zaplatiti sami. — 10)Myslí tím asi: uštěpačům. (R: Klofatum.)
— 11)Zde v R přípisek: Frígeri. [?] R: negaky... Apellati. — 12) R:
za časty . . . nětco.
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Na den Obrácení sv. Pavla, 25. ledna, bylo v pátek, celý
den 1) sníh padal a začalo zas mrznouti, ale mírně; trvalo tak
do 30. téhož. Toho dne kdo kam na saních jel, těžce se domů
na nich vrátil, nebo 31. valně pouštělo i hustě“ pršelo i_od 9

)Vydravých.

ření

jenikově
Zápisy
úkonů
(pohřeb,
zaopat
:

v

čove

Z
Gol
matriky
v

hodin ráno sníh zase silně padal a byl jako jiná voda, roz
pouštěje se. 2) '
l) V R Vk se přepsal: cecy' ten Snjh. — :) R: rozpausstěgice se.
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Důstojný v Bohu kněz, pan Aleš Pařízek, z řádu kazatel
ského, nyní kanovník litoměřický a v Praze normálních škol.
vrchní řiditel,1) poslal mně vinš k Novému roku tento:

„PřlteLlWaWakoWl PřlteL geho Pařlzek k *nastaLeMV
rokV WsseCko Dobre přege [1805] dne 1. ledna.“
A já jemu zase tentohle dík jsem poslal:
„ZnáMá Dost CžeChV C_tnost [1805]
Množ Dobre, zLeChCžVg zLost [1805].
DVstogneMV W KrlstV panV Kňezl, PanV ALssoWl Pa
řllzkoWl, KanoWnIlkoWl a SskoL' spráWCl W Praze, '-')
a Wlnss k noVeMV LethV LaskaVlJ Dllk CžInII přIIteL
geho WaVák [1805], MllLCžICkIJ seDLák [1805], na sVate
ho MarCeLa, ssestnaCteho LeDna [1805].“
[258] Téhož 31. ledna okolo poledne začalo mrznouti a sníh
mnohem silněji padati až do večera a napadlo ho mnohem více,
než prve bylo, a tuf byla zase dobrá sanice.
Dne 25. ledna vyšlo nejvyšší zemské nařízení, aby jak
v Praze, tak i po celé zemi kořalka se nepálila a to nejen ze
všeho druhu obilí, ale ani ze zadiny, ani ze zemčata) a bram
borů pod velikou pokutou, které třetí díl má ten dostat,
kdo by to udal, _ a to z příčiny nedostatku obilí v zemi!)
Dne 1. února byl silný mráz a dne 2.ho, na hromnice,
ještě mnohem silnější a ustavičně mrzlo.
Pamět o židovské svatbě:
Ve vsi Velence na panství přerovském jest žid jménem
Marek Bendl. Ten ačkoliv žádného handle _vničemž nevede,
jediné v tabáku, ale v tu vojnu francouzskou nejprvjiných židů
byl náhončím, skupuje5) a odváděje magacíny; přitom doma
seno skupoval a do magacínů odváděl. Od toho do takové
mohovitosti přišel, že nyní 29. ledna své dceři svatbu strojiti
počav7) takovou až do 4. února držel, 6) jí 2.000 zl. věnoval.
Tolik i dost vzdálených mohovitějších židů obojího pohlaví
pozvaných měl, že v celé vsi své noční obydlí 3) měli, kdež na
tom pokolení takového v šatstvu bylo vidět prachtu 9) a nákladu,
že by sotva na vrchnostech takové spatřiti se dalo. Oni měli
s sebou truhly plné šatů, do nichžto se 2 i 3krát za den se
1) Z řádu vystoupiv zůstal knězem světským a jmenován byl čest
ným kanovníkem litoměříckým. Autor řady spisů většinou výchovných
a náboženských, byl i hudebním skladatelem a kreslířem (viz „Pamětní
spis řádu kazatelskéhof Praha 1927). Zemřel r. 1822. R: Líthoměřický.
——2) Součet dává zde jen 1804. Mělo zůstati správně: Knlezi, což v R

pak omylem pozměněno. — a) R: Neywižssi.

.z Erdteply.

..vddal

(V Nov.: z zemských jablek neb bramborů.) — 4) Nařízení ze 4. ledna
1805. Viz Nov., str. 16. — 5) R: gedině. .frangausskau.
.skupugice
a odwáděgice. — “) R: Swadbu. ..počna — 1) Židovská matrika z far
ního archivu ve Velence byla odevzdána r. 1927 židovské náboženské
obci. (Sdělil vd. p. farář Ot. Hála) — s) R: Obydle. .Ssactwu. ——
9) ]ungm. Slovník: Pracht, u, muž (z něm.), nádhernost, skvostnost.
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převlíkali, a ženské pohlaví obzvláště svým 1) krojem každé
vrchnosti se rovnalo, šaty dlouhé až po zemi se vlečící majíce.
Mnozí židé ve svých šatech až po 8, 10 i 12 zlatých ] loket
sukna měli. Nevěsta dostala od nich darů mimo rozličné 2)
klenoty stolní od stříbra a cínu 3) na hotově do 600 zl. Tu
bylo právě vidět tu loupež, kterou z nás mají. My ovšem nyrrí
jsme ten nástroj, skrz který židé bohatnou.

[259] Na svatého Blažeje
vítr dělal závěje
a na svatou Veroniku
mráz pouštěl od svého zvyku.
V outerý, na svatou Hátu,
místem chodilo se v blátu;
v středu, v den svaté Doroty,
vody dělaly potopy.
Na svatého Jana z Mathy4)
voda od hor již šla taky,
pole, luka přikrývala,
smutné vidění dělala.
Pak na svatou Školastiku
skrz vodu bylo dost křiku.
Na den svaté E[u]froziny5)
byl teplý čas bez vší zimy.
Zas v den svaté EvlalieG)
padal sníh, jak když se lije.
Po něm zima, mráz do rána

byl na svatého Jordánaf)
Tuť ten sníh, voda a mrazy
již předpovídaly zkázy
na zimním setém osení
i jarním v namoklé zemi.
Však v tom našem přemýšleníf)
z vody a sněhu děšení
na svatého Valentina9)
sníh nakřivo též i zpříma 10)

padal v noci, též i ve dne
až do hodiny s poledne.
A tuf [j]sme teprv viděli
a z toho zármutek měli,
jak na polích mnoho vody
stojí již ne beze škody.
Do toho jejího běhu
zas napadlo tolik sněhu,
1)' R: ssebau . . , Obzlásstně . . . se swym . . . magice. _ :) R: mjmo
rozličných Klenotu Stolnjch. — a) R: Cegnu. — ') 8. února. — 5) 11. února.
— “) 12. února. — T) 13. února. — !5)R: skázy . . . přemegssleni. —
“) 14. února. — 10) R: na křiwo . . . 5 Prima. . . z Poledne.
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že ještě v každém padání
nebylo ho tolik ani.
Pane Bože, pro svou 1) slávu
nezbav nás chlebného daru,
požehnej zemské ourody
a zruš ty záhubné škody!
Okolo polovice února cena obilná ani se nemenšila, ani
nezvyšovala, kromě ječmen dostal až 13 zl. i taky 14 zl.
Od 15. až do 22. února mírně mrzlo a cesty tim sněhem
se dělaly a téhož 22. února začalo pouštět valně; 23.ho již
- všudy vody se spouštěly, pole, luka přikrývaly, le'dy ale pod
vodou zůstávaly. V neděli masopustní, na den s[v]. Matěje, tak
veliké vod rozlití pod vsí Milčici bylo, že žádný ani do Sadské,'-')
ani do Střebestovic ani s vozem jeti nemohl.
[260] 23. února, vsobotu před neděli masopustní, v Cer
néma) Kostelci umřel důstojný v Bohu kněz a stařeček,4) pan
František [Bartoloměj] Boskovský, tamní děkan, 5) když ještě
ten den mši svatou odsloužil, kterouž za celý čas svého kněž
ství nevynechal. On své kněžské prvotiny neb primici měl roku
1740 a druhotiny neb jubilaci roku 1790 na den sv. andělů 6)
strážných, kdež i já byl [j]sem a jemu k té jubilaci skrz ana
grama 7) a chronografika 8) způsobený vinš [j]sem podal. 9) A tak
byl knězem 64 léta a 6 měsíců a věku svého měl [89 let] a
rozený byl z [Prahy].10)
Když roku 175411) veleb. pán jakub Hynek Zelenka, farář
škramnický, tu neděli po Stětí sv. lana Křtitele instalován byl,
ten pan děkan, jsalz) farářem tehdáž v Slušticích,13) při té
instalaci kázání řečňoval tu ve Škramníku, kteréž 1**)i já slyšel
[j]sem.
V posledních dnech února již obilí z Polska, samé žito,
do Prahy přivezeno bylo, které za 10 zl. ] strych se prodávalo,
a podle toho taky i za české“) žito Praha víc dáti nechtěla.
A tut ta nouze o chléb v Praze trochu se ulevila, však že všemu
1) R: twau. — 2) R: Sadsky. — a) R: Sobothu..._v Cžernym. —
*) R: Stareček . . . Knězstwi. — 5) Pam. III, 2, str. 87. — s) R: Knězske
. . . Primitij : . . jubilati . . . S. S. Angelu . . . jubilatí. _ ") Anagram je
slovni hříčka, kde slovo obráceně čtené dává jiný význam. Vk však tím
myslí spíše akrostich, t. j. první písmena veršů dávají určité slovo,
jméno či celou větu, jak to právě u Vka zhusta přichází. — 3) Vlastně

chronoggam,
kde určltá písmena
(latinských
udávají
leto
počet.
: Kronografika
spusobený.
— ") je číslic)
zachován,
cizizároveň
však rukou
opsaný, v listinách lstíbořských. Viz jej v dodatcích. — 10) V R místa
pro věk a pro rodiště zůstala prázdná. Obojí (89 let- Prahy) doplněno
dle Pam. III, 2, str. 87. — „) R: l755...lnstelirowán. — 1=)R: gsauce.
— 13)Omyl. Tarář Zelenka přišel ze Stříbrné Skalice, kdež byl do r.
1754 administrátorem. Téhož však roku byla tam zřízena fara a prvním
farářem skalickým byl Boskovský (1754—1762). Ve Slušticích byla fara
lŽžlízenataké
až r. 1754. — "\ R: kterýž. — 15) R: Cžechske. .. málo
o.
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obilí cena spadla a zlé cesty byly, málokdo do Prahy jel. Pro-—
tož za pšenici, ječmen a oves, hrách etc. zase tam přidávat
musili.
Zde se prodávala pšenice za 15 zl., žito 14 zl., ječmen
12 i'13 zl., hrách 20 zl., proso 17 zl., oves 6 zl., seno ] cent.
2 zl. 30 kr., slámy mandel 3 zl.
Na začátku postu a měsíce března každý den jako nová
zima byla; mrazy, sněhy, deště a povětří a při tom trpká zima,
to vše každý den bylo k vidění.
[261] Dne 1., 2. a 3. března mrazy a větry vodu v polích
vysušily, ale 4. a 5.0 téhož zas deště se sněhem brázdy vodou
naplnily.
Dne 9. a 10. téhož vítr opět země mistem osušil,že skrze to
na den svatého Rehoře
šťas[t]ně sedlák v poli oře. 1)
Dne 14. března již taky zde u Milčic začínali jsme jarní
obilí síti. jen že málo jest těch hospodářů, jenž by svým vlast
ním zrnem své pole osíti mohli. Ačkoliv pak masa pátověrtelníz)

panství poděbradského dosti možná a veliká jest, však že onen
sirotčí Vojtěch Marlea) za svého ní4) vladařování velmí ji pro
nedbal a zhubil (což, jak se stalo, když čas ukáže, též zde
napíši), protož nyní vtakové bídě nemůže se zcela lidem pomoci.
Dne 16. března 5) obdrželi [j]sme tištěné listy, dle kterých
od dne 15. dubna, jenž bude pondělí velikonoční, zase ty peníze
sedmíky, jenž roku 1802 nabité byly a takto vyhlížely, 6) mají
jen za 6 krejcarů brané a počítané býti. 7)
S čím bídy již vkořeněné
zase víc jsou rozmnožené
v městských a vesnických lidech,
ale chutná jícha v židech.
Větším dílem náš zármutek
jest u nich veselý skutek.
Toho dne zdejší sousedstvo dali [j]sme přídavku židoví
bydžovskémus) na ony fůry, jenž z Německého Brodu do Ko
lína a Prahy žito a mouku vozit měly, a sice jen za první
vozotah 64 zl. Celé naše panství mělo dáti dne 24. února z
Kolína do Prahy 77 for a odvézt 1155 měř[ic] žita, item z Ně
meckého Brodu do Kolína 74 fůry a odvézt 11101/2 m[ěříce] žita.
A opět 12.. března z téhož Brodu do Prahy 2190 měř[ic]
žita a 43 cent[nýře]_mouky & za to [j]sme dali přídavku vždy
po 6 kr. od míle a centnýře zase . . .“)
1) R: woře. — *) Pam. 111,1, str. 112. — 3) Str. 53. — *) R: snj .. .

scela . . . pomocti. — 5) R: Marti. — “) Viz na str. 25 na zmenšeném
snímku celé této stránky [261]. — ") Dvorní dekret ve Vídni ze 7.
(gubern. v Praze z 15.) února. — 3) Šalomoun Bohdanecký z Bydžova.
Viz str. 52. R: Bidžowskýmu . . . Onne . . . Czele . . . odwest . . . odwest. —
0) Věta nedokončena, souhrn přídavku nenapsán.
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[262] PřllteLl WěrneMV SrDeCžnoLaskaWI Wlnss k geho

SWáth

Letos [1805]:

MarIae PannI Draheho a NegCžlstCžIho ŽenICha [1805],
_— MaLICžkeho W TIeLe Vkázaneho KrIsta DVstogneho,
LaskaWeho a Wlerneho OpatroWnlka [1805], — Zákona
SWětV oboglho, stareho ] NoWeho, PartrlarChl: ZeMě a Ná
roDV Cžeskeho WlWOLeneho Patrona [1805],_ SWateho 1)
]ozeffa, na KřtV přlgateho WLastnllho ZásthCe SWátek
a MoCne OroDoWáňl [1805]:
VLeCž, OChraň a DáLe zMnož [1805]
Ra — Dost
DV - Cha a Sr 
DCe - Ctnost [1805].2)

DVstognlMV W KrlstV a W Clr[k]Wl OtCl a PřllteLl, 3)*
— PánV lozeffoWI PlngassoWI, WLastl a NároDV SWIIho
Cžeskllho MlLoWňllkoWI a KanoWnIkoWI [1805]— V SWá
teho MlkVLásse BIskVpa W BVDlegoWICICh„[1805] —
A te DIeCaesl ConslstorIaLLnI RaDDe [1805]:
S LáskaV Meho CeLeho SrDCei [1805] — WInsngV:

DaLeli MILVgIClj SLtha: FrantIIsek Ián WaVák [1805],
— MIILCžlelJ
SeDLák [1805], — Mělee Března, na
SWátek Daneho Přenessenl sWateho WáCsLaWa, KnIlžete
Nasseho [1805].
[263] Z novin N: 10. *) Tohoto 1805. roku od 1. ledna
jesuité do sicilského a neapolského království přijati jsou. V
městě Neapolis v koleji již jest jich 150 osob a žáků 1200.
Dne 30. ledna blíž města Janova 5) ve Vlaších s vrchu
Tanarel[l]o utrhla a sesypala se dolů hruda sněhu a připadla
na ves tu blíže ležící jménem VendežiOG) a tu celých 10 sta
vení zasypala, 17 lidí a mnoho dobytka tam o život přišlo; 8
osob živých, tuze raněných, odtud přece vytáhli.
To z Polska sem přivážené žito 7) ačkoliv mnoho obrany
proti hladu působilo a mnohým lidem, zvlášť v Praze, sytosti
přidalo, ale drahota již vkořeněná, z nedostatku všeobecné sy
tosti pocházející, přeci nepřestala.
Okolo svátku sv. ]osefa pšenice měla 17 a 18 zl., žito 15
a 16 zl., ječmen 12 zl., oves 5 zl. 30 kr. i taky 6 zl., proso
16 zl., hrách 20 zl., zemčatas) 5 zl.
1) Odtud “v několika větách jsou letopočetní písmena červená. —
2) V tom i slova: Radost, Radu, Rádce. — 3) Zde součet jen: 1803.

(Mělo asi býti: DVstognllMV . . .Cllrle.)
— 4)Z 9. března, str. 39. —
5) R: ]enue (Nov.: Genuy). . .z Wrchu . . . předse. — “) Nov.: Werde
žio. (V PO o tom není.) — 1) Nov., str. 8. R: wzlásst . . . w kořeněnna
. . . předsy. — s) R: Erdteple.
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Dne 21.1) března, v pátek před neděli Kýchavnouf) umřel
v Praze na hojení pan jan Ludvik 3) Clawier, inspektor panství
knížete z Lichtenštejna v Cechách. *) Zůstával vždy v Cerném5)
Kostelci, před smrtí dal se vézt do Prahy a tam život do
konal. Byl taky můj známý. 6)
Dne 24. března, v neděli Družebnou,7) mezi 10. a 11. ho
dinou večer umřel ve Vídni v domě svém kníže Aleš —
Aloysius — z Lichtenštejna, .starý 46 8) let, pán mnohých a
velikých panství v Cechách, Moravě, v Slez[s]ku a Rakousích.
Od mladosti své plnost zdravi neměl a protož život jeho byl
bídný.9) Dědice, 10) nemaje žádných dětí, zanechal bratra svého
jana knížete z Lichtenštejna, jednoho dragounského hluku _ie
nerála & nyní ve Vídni komendanta.11)
[264] Od 22. až do 31. března prudké mrazy, studené
větry a sněžné prášenice ve dne v noci trvaly, tak že [j]sme
skrze to ani orati 12) ani síti nemohli. Zima přitom prudči byla
než v lednu. Skrze to zimní osení, prv pěkné zelené, zčernalo
a pomrzlo, zvláště kde mistem od vody vymleté kořínky na
vrchu mělo.
Kdo sil mnoho ječmena,
ovsa, čočky, hrachu,
uškodí-li ta změna.
zůstáváme v strachu.
Dne 4. dubna13)_umřela v Praze v domě císařské statkov
ské administrací u Cerné brány,14) kdežto někdy cistercienští
kněží, jenž na pražských školáchu) pracovali, své obydlí měli,
uroz. paní Anna, z města Vídně rodilá, manželka uroz. pana
]ana joseřa z Beierwecku,1“) administrátora císařských panství
*) R omylem: 15. — 2) T. j. 3. postní. R: pd Neděly Kegchawnau.

— 3) R omylem: Pan Wácslaw Klawjr, Inspector...Lichtensstegna.

—

*) PO, str. 137, má o něm z 22. března obšírnější zprávu, že „včera
ráno“ zemřel v Praze, kamž se byl před týdnem odebral na léčení,
p. Jan Ludvik Clawier, zasloužilý a u vrchnosti i u podřízených obli
bený inspektor statků lichtenštejnských, ve věku 70 let. V Praze byl
u svého syna., Dominika, ingrosátora úvěrní účtárny. ——6) R: wzdy
w Cžernym ...west. — 6) Pam. III, 4, str. 92. — ") T. j. 4. postní. R:
Martj, w Nedely . . . Aloizius . . . Lichtensstegna. — a) V R jen: 4
(a druhá číslice nedopsána). — “) PO, str. 157, píše o jeho úmrtí a o jeho
dobročinnosti. V Pam. viz o něm 11, 2, str. 100, 111,2, str. 80, 86 a jinde.
— 10) R: dědicže . . . Lichtensstegna . . . Kommendanta. — 11)Od r. 1801
byl majitelem 7. husarského pluku. Vyznamenal se již v turecké vojně
za ]osefa II. a od té doby byl mnohokrát v boji (prý 132krát; 23 koně
prý pod ním za tu dobu padli, ale on sám nebyl nikdy vážně raněn).
Jako velitel jízdy rozhodl r. 1809 vítězství u Aspern. Zemřel r. 1836. —
1=)R: Worati . . . prudssj . . . sčernalo . . . wzlásstie . . . na wrchu . . .
sýl . . . Hráchu, Vsskodjly. — 13) R omyl: 26. března. — 1") Pam. II, 2,
str. 14. — 15)R: Administrati . .. Prahskych. — “) Dle matriky svato
jakubské zemřela 4. dubna v čís. p. 586 „Hoch Edelgebohrne Frau Maria
Anna Edle von Bayerwek“ ve věku 45 let, „an einen langwirigenvAsthma
undEntkr'áftung.“ (Sdělil vd. p. P. Dr. Th. ]. Kaláb a P. Norb. Skrdlík.)
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v Čechách a guberniální nudy, bývalého 1) skrze 22 let v Po
děbradech vrchního říditeleř)
6. 3) dubna umřel v Chotouni na Berkové jan Ríegelň) jenž
byl rodič z panství českodubského a chodíval nejprv po světě
prodávav5) šátky a nitě, v čemž mu sloužící štěstí tak pomohlo,
že sobě koupil mlýn pečkohorní blíž Radimě, kterýž znamenitě
opraviv zase prodal jistému p. Karabáčkovi, mlynáři, za 34.000
zl. roku 1799 a koupil sobě dům v Praze a tam jeho manželka
umřela, po níž vzal sobě druhou, svou děvečku, kteráž byla
rozena z Chotutic, po jednom podruhovi sirotek, a s ním se
ze mlýna 6) do Prahy dostala jako chůva jeho děti.
Roku 1802 prodal v Praze 7) ten dům a koupil v Chotouni
dvorec sv. Prokopa, vůbec Berkov řečený, za 19 tisíc a 255 zl. 8)
Ten zas r. 1803 prodal jistému panu Svobodovi 9) z Brandýsa 10)
nad Labem za 29 tisíc a nemoha od něho všech [265] peněz
dosíci. seděl mu tu na Berkové v tom bydlišti u samých vrat
a kaple sv. Prokopa, až do soudu přišlo. Ze pak sekáč 11)pana
Svobody měl ostřejší meč nežli sekáč p. Riegla a jak v ape
lací, tak i u samého dvora takové záseky vzdělal, že p. Riegel
ještě dále na peníze čekati měl, — on ale jich milovník velký
byv, 12) z mrzutosti nemoc dostal, kterážto místo peněz přivedla
mu smrt. Tu když on skrz žádné líky odehnati nemohl, učinil
řádný kšaft, všem dětem i manželce mohovitost svou rozdělil, 13)
která v podílích na samé tisíce byla, a dožádal 1**)še tu 11důstoj.
pana kanovníka a faráře škramnickéhoďb) aby tu v Skramníku
pohřben byl. Tak se jest stalo a on dne 9. dubna tam proti
dveřům1“)síncovým pobočním pohřben jest a nesl ho cech
mlynářský z Kouřima, na jehožto funuse i já byl [j]sem.
1) R: jozefa z Bajerwecku...bywalýho.

— 2) Viz str. 61. —

=) R: 7. dubna (původně psané „Bl. března“ přetrženo) . . . Riger. —
4) Dle skramnické matriky zemřel 6. dubna 1805 v Chotouni čís._26
p. jan Rigl [l], držitel gruntu svatoprokopského, ve věku 50 let, na horkou
nemoc. Zaopatřil a pochoval jej farář Frant. Puchler. (Sdělil vd. p. ka
techeta jan Novák.) R: Chottauni . . . Cžechsko dubskeho. — 5) R: pro
dáwawsse . . . thie . . . Mlegn Pečkohornj. —- s) R: Mlegna. — 1) V sou
pise majitelů domů v Praze v 2. díle Schematismu na rok 1805 uvádí
se ještě Jan Riegel (ač-li je to týž) jako majitel čís. p. 1204 u Helme
rových ml'nů. — 3) Koupil jej (bez kaple) 16. listopadu 1802 od Frant.
St'óhra z rahy, jenž jej 1. února téhož roku byl koupil za týž obnos

od jUDra Sebast. Oechy, advokáta v Praze. (Další data opravuji a do
plňuji - nemoha zatím až k původním dokladům - dle poznámek páně
Hellichových (sdělila sl. MUDr. jarmila Hellichova), dle Bernauova spisu
„Plaňany s okolím“, dle sborníku učitelstva škol. okresu kolínského
„Kolínsko & Kouřimsko“ (díl 3.) a j. — “) jakub Svoboda, měšťan bran
dýský. a jeho manželka Dorota koupili Berkov 11. listopadu 1803 za
29.000 zl. — 10)R: Brandegsa . . . Wrát. — “) T. j. právní zástupce.
R: Rigra . . . Appelati . . . Riger. —v") R: biwsse. — 1“)R: rozdieliwssí.
-— H) R: dožádaw . . . byl, tak se gt stalo. — 15) Frant. Puchler. —
1“)jungm.Slovník má ještě: „dveřům et dveřjm.“ R: dweřum Sincowym
. . . Spráwu.
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NB. již několikráte byl [i]sem v oumyslu' toho s[vato]—
prokopského dvora, vůbec Berkova, držitele za 200 let napsati,
.ale nemoha všech k tomu náležitých věcí dosíci a jednu

Celetné
Prašná
brána
ulice.
2

dokonalou zprávu podle let -— í sumy trhové _ učiniti, ještě
nechávám tak. Toliko—tohle přidám, odkud ten dvůr Berkov
slove.
Paměti Vavákovy W.

7
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Kdo [j]si pamětí milovník, máš-li knihu Bartoloměje Pa—
prockéhol) roku 1602 v Praze tištěnou, 2) otevra ji najdi v stavu
panském list 134. a na něm uzříš3) vlastní vyobrazení uroze—
ného pána, pana Václava Berky z Dubé a z Lipého,4) pána
na Rychmburce, Budišově a OsoVém, kterýž byl císařská rada
a komorník, z rodů nejstarožitnějších s knížetem Cechem sem,
přišlých.

.

Ten samý p. p. Vác[lav] Berka z Dubé roku 1599 na den
sv. Jeronyma koupil ten dv_ůrsvatoprokopský za 750 kop mí
šenských od jistého Adama Skořepy, člověka poddaného, ačkoliv
dvůr sám v sobě svobodný od starodávna byl. A na tu sumu
[266] položil hotově 400 kop, ostatní na léta po 100 kopách
ročně skládati se zavázal. Tu celou smlouvu i s podpisy na
lezl [j]sem v archivu vzámku poděbradském r. 1791 dne 21.1edna,
a jí taky slovo od slova přepsal a jí dosavad mám. 5)
Odtud tyto dvě věci k pozorování jsou:
1. To škořepovské přijmeme) tak ve vsi Chotouni i u po
tomků uvázlo,7) — snad dlouho na tom gruntě trvalo, — že
mnozí sprostáci až dosavad praví, že svatý Prokop měl příjmii
Skořepa, což však býti nemůže, neb opět i u Paprockého 8)
i daleko dříve v starších knihách a rukopisích nacházíme ze
many a rytíře, jenž se psali Chotounští z Chotouně, a z těch
nejspíše pocházel s[v]. Prokop. Ze pak on orávalg) i do lesa.
za svého mládí chodil, — tot [j]sou tehdáž všickni páni, rytíři,
vladykové a zemané, ano i kněží dělávali, ano i knížata a páni
celé země za to se nestyděli, jakoži svatý Václav, nejen kníže
země naší, ale i královským titulem poctěný,10) to činil. Za dnů
našich taky tu čest orbě 11) dal a jí oslaviljosef ll., císař a pán
náš, když v Moravě u vsi Slavíkovic 1769 dne 19. srpna taky
oral, o čemž [j]sem já toho roku píseň učinil, která po Ce
chách i Moravě se rozešla.
ll. Ten slavný rod panský berkovský, ačkoliv že ten první
pan držitel hned v roku 1600 umřel, právě když s lidem čes
kým 12) na Turka vypraveným do Uher táhnouti chtěl, přece
1) R: Bartholomege Paprockyho. . . Lýst. — 2) „Diadochos ld-Est
Successio - ginák Poslau-pnost Knijžat a Králůw Cžeských...Skrze
Bartholoměge Paprockého z Glogola & z Paprockéwůle.“ V Praze 1602.

— a) R: vzdřjss. — 4) R: Lippeho...Richmburgce...0ssowem.

—

5) Bývalý zámecký_a_rchiv poděbradský. _nyníve správě Hellichova mnsea.

nem z těch let jeste usporádan. R: Czloweka...Archywu...dosawád

— 0) R: Přjgměni . . . Chottauni. — 7) Adam Škořepa (zvaný též Novák),
právě toho jména jen jediný, nabyl svatoprokopského dvora r. 1584
(tehdy v ceně 400 kop grošů českých) ženitbou. Před ním v 15. století,
od kdy lze držitele zjistiti, vystřídalo se několik majitelů z lidu pod—
daného. Skořepa však byl zakladatelem kaple svatoprokopské. — 3) Ne

našel jsem. R: Paprockýho...Knjhách a Rokopissych...ChottauňsStj
z Chottaunie. — “) R: Woráwal...Wladikowe...Zeme...Zeme.
—
ll)) Omyl. — ") R: Worbie...Woral.
— 12) R: Cžechskym...předse
. . . dědičowe . . . njněgssi.
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nástupníci a dědicové jeho ten grunt přes 100 let drželi a roku
1710 tu malou kapličku od starodávna v místě narození sva—
t[ého] Prokopa rozbořivše, tuto nynější vystavělii nad dveřmi
hlavními erb svůj — dvě ostvě 1) neb kmeny o 5 sukách kří—

žem přeložené _ postaviti dali, 2) a skrze to tak [267] pro
dloužené p.p. Berků zde vladařování slove ten grunt Berkov.
Ze pak tam na velkém 3) oltáři erb mladotovský se spatřuje,4)
jináč není, než že dříve, než ta kapla 'k svému ouplnému do
konání přišla, z rodu berkovského do rodu mladotovského
z Solopisk se dostala—")a tak Mladotové vnitřní okrasu té kaple
dodělavše, na oltáři svůj erb postavili._lakposledníBerkaaprvní
Mladota aneb i poslední se jmenoval, nemám známosti.“)
Roku 1759 vdova Mladotová seděnim na Lhotce u Stře
boule prodala ten grunt Antonínovi Dubeneckému,7) jenž byl
rozený zde v Milčicíchf) maje otce ševce na podruži v tom
gruntě, 9) kde jest bylo N: 11 a nyní letos od dne 24. března
17,10) »neb se toho dne při konskripcí numera předělávala;11)
umřel r. 1774 a tam v té kapli pohřben jest, o čemž v mém
prvním spisu, který [j]sem od r. 1770 psáti začal. 12)
Po něm ten grunt v pachtu držel jeho bratrjan Dubenecký,
též zde zrozený, jemuž můj otec, Jan Vavák, byl kmotrem. 13)
Toho štěstí skrz lifruňky tak oslavilo, že sobě tvrz a dvůr
Veleslavín u Prahy — někdy statek onoho Daniele Adama
z Veleslavína _ koupil a na něm seděl.14)
Po 3 letech pronajal to jan Kratochvíle, vůbec Kubeš,
z Vrbčan a maje štěstí po ruce dobře pochodil.15)
Zůstaly pak po tom Antoňovi Dubeneckém 16) hlavně
grunty 4 a sice: První tento s[vato]prokopský aneb Berkov ;
1) V jungm. Slovníku není. — =)Po přístavbě věže r. 1900 jest erb
ten umístěn na ní nad vchodem do kostelní předsíně. — a) R; Welkym

..,Solopjsk...wnjtržnj

Okrássu. — *) Nynější hlavní oltář je z r. 1863.
— 5) Ve válce třicetileté byla Chotouň vypálena „a na celá desetiletí
zpustošena, tak i svatoprokopský statek a kaple (Skořepova). Poslední
majitelka z rodu Berkova, Františka Rosalie Božena, dcera Františka.
Ant. hraběte z Berky, jímž r. 1706 vymřela po meči katolická větev
toho rodu, provdaná hraběnka Kinská, jež zdědila statek r. 1706, vy
stavěla jej znova a na místě staré kapličky Škořepovy jala se stavěti
kostel sv. Prokopa (nynější, ale bez věže). Zemřela však již r. 1714
bezdětná, stavby nedokončivši a její dědic, Václav Albrecht hrabě z Vrbna
a Bruntálu, prodal Berkov hned r. 1715 Janu Ignáci Mladotovi, rytíři
ze Solopisk, jenž stavbu nového kostela záhy dokončil i vnitřek svým
nákladem zařídil. To byl jediný majitel Berkova z rodu Mladotů, jenž
jej držel přes 40 let až do své smrti r. 1759, kdy dvůr (s kaplí a láz
němi) koupil Ant. Dubenecký, o čemž již Vk dále píše. ——5) Viz v po

známce předešlé. — 1) R: Lhottce...Dubeneckymu.
— 5) Pam. 11, 1,
od str. 5. — “) Tehdy souseda Matěje Hotovce. — 10) Patent z Vídně
25. října 1804 o novém systému konskripčnim a odvodním, dle něhož
i v Praze začlo nové číslování v polovici února 1805. (PO, str. 93.) —
11) R: Consskripti . . . předieláwaly ...pochržben. — 12) Pam II, 1, str. 7.
— 1“) Pam. ll, 1, str. 5. ——H) L. c., str.

6, 7. — 15) L. c., str. 8. —

“) R: Onnoho . . . Dubeneckym.
*
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ll., hned vedle přístojicí,slove zubíkovskýf) kterýž někdy s Ber
kovem v jednotě býval, a jak by od Berkova odtržen [268]
a do poddanosti uveden byl, povědětig) neumím; má 30 kop.
lll., dvořákovský,3) jenž taky někdy byl sídlo rytířské, a ten
má 36 kop. Berkov má sám 24 kop. IV. Hospoda dolejší, vždy
k gruntu dvořákovskému přivtělená, 4) má 11/2 k0py, _ a to
bylo pozůstalo po tom Dubeneckém. 5)
To vše léta 1784 17. dubna 6) koupil jistý pan Vojtěch
Pulpán, kterýž měl otce sládka a dědka sládka na panství
pardubskémf) O tom šíře v prvnim mém spisu na ten rok. 8)

Ten zrušil v Chotouni slávu svatoprokopskou, nedavg)
v té kapli ani pout roční, jenž lidnatá bývala, držeti, ba ani
tam mši svatou čísti, a byl v oumyslu z té kaple pro sebe
bydliště aneb residenci učinitim) Ale svatý Prokop ho předešel
a dříve, než se nadál, ani na jeho oženění, které již před sebou
měl, nečekaje, poslal ho tam, odkud lidé se nevracejí. 11) Což
on při sobě cítě, poručil kšaftem všecky ty grunty svému
bratru Janovim) Pulpánovi, jenž byl krajským hejtmanem kraje
chrudimského. Ten zas kaplu otevřel a služby Boží v ni konati
povoHL

NB. Musiltě ten Vojtěch Pulpán již hned tehdy puch
z francouzského dýmu do sebe vtáhnouti, nebo svatému Pro
kopu cti nepřál a jí rušil, an věděl, že ten svatý tu se narodil
a na světě skutečně byl, — a zatím sochu kamennou uměle
vypracovanou Pollux-Polch, to jest boha domácích věcí a řízení
11pohanů, kterýž nikdy [269] na světě nebyl, toliko jedna po
hanská vymyšlenost jest, tu uprostřed zahrady při gruntě dvo—
řákovskému) postavil a v ní své zalíbení měl.

Ta svobodného gruntu s poddanými grunty smíšenost
a nad tím panovati nelíbilo se panu krajskémun) hejtmanu
i prodal to yše15) zas nějakému jiřímu Novoveskému, jenž byl
.mlynářem v Celákovicích,1—5)za 27.000 zl.17) Ten taky v nábo
1) R. 1618 koupil statek ten (stojící vedle Berkova) od vdovy Anny
Hanušové Krištof Zubík, v jehož rodě zůstal, až jej Pavel Zubík r. 1761
prodal Ant. Dubeneckému, od něhož převzal zpola přestavěný statek
kdysi Čermákův. (Pam II, 1, str. 6.) — 2) R: powěditi. — 3) Spolu rychta.
Tehdy patřil Janu Dvořákovi, s jehož dcerou se Dubenecký oženil. (Pam.

l..,c str. )—

)

am. 1.c.,str 7. —5) Dalšízměny vPam. ]. c., od

str. 8. R: wzdy.. .Dubeneckym. — 6) T. j. datum třetídražby. Pam ll,
1, str. 10. — ") Ř: Pulpan...Pardubskym.
— 3) Pam. II, 1, str. 5-10. —
9) R: Chottauni...swato Prokopskau, nedawsse...Pauf. — 10) Kaple
byla zrušena dle cís. nařízení r. 1786. (Pam. II, 1, str. 95.) — ") Zemřel
27. března 1789. (Pam. 11,2, od str. 72.) — 1*) R: jozeffowi. — 13) R:

Polux.. Dworžákowskym. — “) R: Kragskymu.. ...negakemu .Nowo

wesskýmu. _ 15) Na jaře 1793. — “) Původní „CželákowicychZl opravil
Vk později na „Sselákowicych “ — ") R: za 10.000 zl. 5 /, kreg. (Pam.
Ill, 1, str. 54.)
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ženství ani horký, ani studený, v Čelákovicích 1)na mlýně tučný,
ale zde hubený. 2)

Pomáhal sobě sice,
ale místo klubka nacházel špice,
chtěl ze sebe dělat barouna[!],-——

a šlapal každý den do. . . )
Hospodu od gruntu dvořákov[ského] i se dvěma kusy pole,
louku znamenitou u Peček, též ještě 2kusy pole na věčné časy
odprodal a oddělil.
Slávu s[v]. Prokopa taky zmenšil, když více než 2.000 kop
od Antoně Dubeneckého4) tu i tam po panství nakoupené
a k té kapli poručené pretense, ano jeden celý grunt souku—
povský,5) [jejž] tentýž Dubenecký koupil a své sestře jen
v 700 kopách dal, aby všecky k té kapli se skládaly, poručiv
i utvrdiv, — tento Novoveský vše sám pobral, výpovědis) na
to dávaje a peníze bera. Ano ten Soukup mimo orání7) aroz—
ličné práce roční na srážku té pretense ještě mu posledně dle
jeho žádosti a chtíče jednu klisnu za 200 zl. posledních, an[a]
za ně nestála, dal a tak se vyplatil.
Dříve pak Pulpán vzal a v Praze prodal od té kaple [270]
monstracis) stříbrnou, pozlacenou, kterou byla dala dělat jedna
paní Mladotová, držitelkyně Berkova, a tamní chotouňská obec
přidala na ni 50 zl., —
a tak ti dva držitelové
byli té kaple hubitelové,
což jim však nic neprospělo, nebo, jak výš E') psáno, Pul
pána,10) chtějicího se ženiti, potkala smrt, Novoveský pak žád
ného štěstí neměl; k tomu zlosyna jakéhos,příjmím Brnického,11)
za písaře si vzal,12) jenž byl z panství lichtenštejnských vyhnán,
a ten mu dceru zprzníl, tak že mu ji za manželku dáti pro
hanbu musil, _ a již dluhy 13) obklopen jsa a žádného stání
tu nemaje, ty grunty zase prodal, které koupila jistá paní vdova
rytířka Zádubská z Schonthalu roku 1800.14)
1) R: Sselákowicych. .Mlegně. — 2) Dle čelákovických matrik
liří Novoveský, mlynář v Čelákovicích (Hrádek), oženil se s Annou
Langovou a měli 10 dětí, z nichž 6 zemřelo v útlém věku. Manželka
Anna zemřela mu r. 1789 i oženil se asi za rok znova s Marií Annou
Stehnovou, není.
s níž(Sdělil
měl dítě,
také do
roka Ad.
zemřelo.
Jiných—zápisu
oroz.
Novóveském
vd. jež
p. vikář
a děkan
Svoboda.)
a)R
do How: — 4) R: Dubeneckyho. — ") R: Saukupowský, ten tyž.

Kaupiw a swe.

.dawssi, aby.

.vtwrdiw. Tento Nowowessky. —

6) R: Wegpowědi. — 7) R: mjmo Woránj. — s) R: Monsstrancí. —
9) R: wegss. — 10)R: Pulpán, chtiege se ženiti, podkala ho smrt., —

") R: Nowowesský.. .Brnickýho. — ") R: sy wezma, genž.. .Lich

tensstegnských wyhnán, ten mu. .sprznil. — 13)R: dluhami. — ") Pam.
111,3, str. 94. Koupila je v červenci 1800 za 32.500 zl. R: Ssenthállu.

102

Rok 1805

Ta nejprv dobře hospodařit začala, ale po 1 roce dala!)
zase do prodaje ty grunty. 2) Přišel jakýsi kupec příjmím Do
minik Pospíšil, byv3) ještě mládenec, ale letitý; ten usadiv4)
se tu dlouho ji peněz nedával, na které ona čekavši těž odtud
nechtěla. Potom spolu se smluvivše, jako k jednomu spolku
hospodařili a taky spolu ty grunty opět prodavše, někam za
Prahu se odstěhovali roku 1801.
Při té prodaji opět přišly ty grunty k rozdělení: Grunt
svatoprokopský koupil jistý pan Josef Oechy, práv doktor
z Prahy, 5) grunt zubikbvský jistý p. Frant. StóhrG) z Prahy,
pražský měšťan a mistr kolářský, grunt dvořákovský p Josef
Košťál, šenkýř na Barborce u Počernic/) rodič nymburský.
Ale nebyli tu dlouho, nebo zas 16. listopadu r. 1802 grunt
s[vato]prokopský koupil p. Jan Riegelf) zubíkovský nějaký
sedlák od Mělníka 9) a [271] grunt dvořákovský od p. Košťála
koupili tři, každý odjinad příchozí, !. Jan Mikina, ll. josef Moc
a- III. Jan Pitloun, a ti jej 10) mezi sebe na tři díly rozdělili. Pole

kus ke kusu se rozepsala 11) a na výsev srovnala, bez dělení
stavení pak, dvůr a zahradu já [j]sem jim rozdělil a rozřezal.
Hned brzy zas Mikina svůj první a nejlepší díl prodal
jistému p. Tomšovi, mlynáři od Mšena, dobrému člověku, a ten
opět r. 1804 prodal ten dil p. mladému Rieglovi,1'-')svrchu psa
ného a nyní mrtvého p. Riegla synu, a ten zas 1*) Novákovi,
domácímu sousedu. Starý pak Riegel, prodav 14) Berkov panu
[Jakubu] Svobodovi15) a na peníze čekav a je dosíci nemoha,
umřel, jak výš. 16)

Ten starý Riegel koupiv17) Berkov dvorec, tu kaplu s[v].
Prokopa koupiti nechtěl, že žádného užitku nenese, neb jí byl
Novoveský dočista okradl a oloupil; protož ona při doktor-u
Oechovi zůstala. Ten nevěda nyní, jak by tak odřenou ještě
užíti a do gruntu vycecati a jí se zbaviti mohl, naváděl sou
sedstvo chotouňské, aby ji koupili k obci, k čemuž když se
svolili a na prohlášenou licitaci do zámku poděbrad[ského] šli,
on zase tam kohousi z Prahy přivezl,18)a aby na sedláky při
dával, navedl. Což oni zvěděvše přidávali až do 600 zl., které
1)R: dadauc. G.runty, Pržjssel Jakyssy.. .Pržjgmjn. — -)Pospíšil
je koupil v dubnu 1805 za 63.300 zl. a 100 zl. klíčného. — a) R: bywssi.

— )R Vsadiwssi. — 5) JUDr. Šebest. Oechy, advokát v Praze. R:
Swato Prokopsky.. .Oechi. .Anatomie (a to pak opraveno na: „.“Práw
V Praze byl tehdy totiž ještě MUDr. Josef Oechy, profesor anatomie
na lékařské fakultě.) — s) R: P. N. Ssteer. .kPrahs ý. — ") Horních. ——
a) R: Riger.. .Negaký. — “) Místo pro jméno zůstalo prázdné. ——
10) R: ho. ——11) R: rozepsaly.. .Wegsew srownaly. — 12) R: Rigrowi
...Rigra — 1=*)Místo pro křestní jméno Novákovo v R prázdné. —

„) R: Riger.. prodawsse.. . čekawsse. ..nemohwsse.
15)Str. 96.

.w.egss —

- ui) Str. 96. Bohužel, nemohl jsem nyní všechna ta data

zjistiti z dokladů původních. Tištěné prameny na str. 96 uvedené, jsou
neúplné a někdy v rozporu. — 17)R: Riger kaupiwssi.. N.owowesský

.Echowi. ——
“) A. Gottwalda. R: Chottauňske...Kohossy...Echi...

poněvadč . . . Echi.
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ten navedený Pražan když vyřkl, sousedé nechali tak, & tut
'koruna zůstala bez kamenů i bez křížku a snad i bez požeh
nání — a doktor Oechy odjel se svým kupcem bez radování,
nebo s hanbou svůj nabroušený nůž do kapsy schovati musil,

poněvadž jeho kupec
snad sotva kupuje šňupec.
Stalo se dne 21. října, v den svaté Voršily (r. 1805),
když chtěl Oechy svatému Prokopu strhnoutikošili.
jak dále bude, čas ukáže. 1) (Vizv jiném spisu r. 1807 31808.)2)
[272] Dne 10. března můj syn Ivan Vavák přijat jest od
Jeho Excelence pana hraběte Přichovského z Příchovica) do
panské zahrady v Benátkách za místního zahradníka, z čehož
buď Pán Bůh pochválen!
Dne 4. dubna, v čtvrtek po neděli Smrtné, umřel ve vsi
Hořátvi Václav Mikšovský, vůbec Vaňhal, skrze 45 let tamž
rychtář, nyní v panství nejstaršíf) Ten jen duši, tělo a statek
měl, ostatně žádnou víru, žádné mravy a žádné ctnosti aspra
vedlnosti a otcovské k dětem povin[n]osti. Dva synové jeho

též [j]soubeze cti, jedeanydžově

v hrdelním arestě sedě )

odtud utekl a práv na funus svého otce přišed, hned své
maceše včely zloupal. Sousedé tamní již snésti ho nemohouce
jej obžalovali, mnoho nepravosti naň dokázavše, a k němu ani
do hromady již od měsíce listop[adu] r. 1804 choditi nechtěli,
ale skrze přízeň p. justiciáře Friče, “) jenž mu kolo držel, přece
ho trpět musili. Tohoto pak dne stalo se, že co oni způsobit
nemohli, to smrt způsobila a jemu nejen rychtářství, ale iživot
a statek
avzala
k tomu
mnoho zůstal
dluhů. bez všech potravných věcí prázdný
Pane Bože, rač nás zachovat a útvrdit, abychom 7) se pravé
víry, tvých přikázání a všech dobrých mravů nikdy nespouštěli!
[273] jak měsíc březen dokonal, tak taky duben začal,
samé ostré ranní mrazy a přes celé dni studené větry, takže
bez rukavic nebylo možné v polích dělati.
Dne 14. dubna hod slavný velikonoční se slavil a trefilo
se právě, že taky židé v ten den svou velkonoc měli. Byla
pak Veliká noc taky toho dne roku Páně 71, když Vespasia
1) Další věta pozdější přípisek s poukazem na V. knihu Pamětí. —
'2) T ]. v V. knize Pamětí. — 3) Benátecké panství držel tehdy hrabě

František Příchovský. R: G: Excllen..

P.ržjchowskýho z Pržjchowic

bd
4) Pam. Ill, 3, str. 123. Dle matriky kovanické zemřel
4. dubna 1805 ve věku 70 let v Hořátvi č. 23 Václav Mikšovský jako

katolík;Volanský.)
zaopatřil—jej5)R
aRpochoval
farář Jan Pokorný.
(Sdělil
vd. p.
farář
josef
:sedic. p.řissedwssi.
— “) Alois
Václav
Fritsch,
přísežný advokát a justiciář komorního panství poděbradského. R: Fritcže

stie.lpřecilseps
y
. . . spusobit . . . spusobila. — 7) R: Abychme . .. nezpaus—
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nus oblehl Jerusalem,1) item roku 401, 496, 743, 838, 933,
1028, 1275, 1370, 1465, 1591, 1596, 1639 2) a letos
V pondělí velikonoční polovic dubna odběhlo,

1805..

avšak na nás ještě slunce teple nevzhledlo.
V outerý 16. dubna začaly se jasné dní a trvaly do pátkw.
4 dní a tu osení zimní i jarní začalo vzhůru růsti a role na—
mokláa) vysýchati. V pátek u večer přišel s bouřkou a trojím
zablýsknutím4) tichý a ourodný deštíček.
V tom čase obilná cena v tomto běhu stála: Pšenice měla.
18 zl., žito 16 zl. 30 i taky 17 zl., ječmen 14 zl., oves

6 zl.

30 kr., hrách až 22 zl., čočka tolikéž, proso 18 zl., zemčatS)
starých, jimž nyní české říkají, 1 korec za 8 zl. i taky 8 zl.
30 kr., těch velkých německých, vůbec berlínských, 1")7-zl., sena
1 cent. 2 zl. 30 kr., slámy 1 mandel 3 zl.
Masa hovězího 1 lib[ra] 12 a 13 krejcarů, telecíh09 a 10,
vepřového 15 a 16 i taky za 21 krej[carů], snímané z bagounů,
18, sádlo z nich 24 a 30 kr.
[274] Dne 19. dubna, v pátek před nedělí Provodní, když
ten deštíček s bouřkou přicházel, u Mochova pacholíka slou
hového, v poli pod hruškou při stádu dobytka sviňského7y
stojícího, hrom zabil, a) a na té hrušce žádné znamení nezůstalo. 9)

Až do konce dubna samé zimy byly,
lidi i dobytek velice troudily.
Vlhkost v nízkých polích až dosavad stála,
ječmen ani oves do nich sít nedala.
Slabě šlo od země ozimní osení,
pastva na občinách nebyla k vidění.
Sutému obilí přibývalo ceny,
velké naříkání mezi lidmi všemi.
Zebráků prosících mnoho přišlo za den,
avšak přece žádný nikde nemřel hladem.
Tak podivně Pán Bůh každého retoval,
ačkoliv, že z nouze, přec každý bědoval.

PsseňCe Má DVaCet regnskeCh [1805],' místem 22 a 23
zl., žito 19 zl. & místem 20 a 21 zl., ječmen 16 zl., oves 9 zl.,
1) Omyl. Obležení a dobytí Jerusalema provedl r. 70 Vespasianův
syn Titus. — 2) Omyl. Toho roku byl Boží hod velikonoční 24. dubna.
Vkův výčet není však úplný a do r. 1805 bylo ještě víc než jednou tolik
roků s Božím hodem velikonočním dne 14. dubna; tak od století XVII.
rok 1675. 1686, 1743, 1748 a 1754. Po roce pak 1805 dočkal se Vk téhož
ještě r. 1811 a 1816. Od té doby bylo tak jen roku l895 a bude zas.
až r. 1963. — a) R:" namokle. — *) R: zablegsknutim. — 5) R: Erteply
.. . Cžechske. — 1*)R: Perlinskych. — 1) R: Swinskeho. — 5) Dle bří
stevské matriky byl 19. dubna bleskem zabit a 21. dubna v Mochově
od faráře Onufria Wisingra pohřben Václav Vorlíček, 191etý, z Mochova
č. 23. (Sdělil vd. p. farář Ot. Hála.) „_ 9) Následující verše mají na

okraji poznámku: Rajm. R: chhkost...prossycych...předse.
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zemčata 1) 10 zl., hrách 30 zl., proso 18 i 19 i 20 zl., sena
] cent. 3 zl. 30 kr., sláma 3 zl.

Tohoto RokV Dne llll. Máje ernll

telel

& Gasnl

Cžas — aWssak na WeCžer s BaVřkaV [1805].

František "de Paula Švenda.

V tentýž den zas musím psáti,
jakoť dnes obilí platí:
Pšenice 25 zl., žito 24 zl., iečmen 18 zl., oves 9zl. 30 kr.,
hrách 32 zl., proso 21 zl., zemčata2) 11 i 12 zl.
1) R: Erdteple. — =) R: Erdteple.
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. Z novin Nro 18:1) Dne 4. dubna papež Pius Vll.z Paříže
odjel, kamžto byl na korunováni nového císaře francou[z]ského
přijel dne 20. listop[adu] roku 1804.
[275] Dne 5. máje po tom krásném teplém času hustý
& velmi studený vítr následoval a zas lidi, dobytek a všecky
zemské ourody troudil a kazil.
Téhož dne byla neděle 3. velikonoční, jubilate, a ohlášeno
jest v kostelích, aby lidé od Prahy vzdálení na pout do Prahy
k svátku sv. jana Nepomuckého nešli, leda ten, kdo by tam
svou vlastní potravu měl, sice že tam žádnému potrava pro—
dána nebude. To též dáno jest vědět do okolních zemí, odkudž
tam lidé chodívají, do Moravy, Uher, Rakous, Bavor, Štýrska,
říše, Saska, *) Lužic a Slezska i Polska.
Item v posledních dubna dnech prošel cirkulář po zámcích
a městech, 3) v němžto se vesnickému ijinému potřebnému lidu
oznamovala pomoc k chlebu a sytosti a to taková: Pýře4)
polní kořenů mnoho ze země vyhrabati, takové čistě ve vodě
vyprati, pak na drobnou řezanku zřezati a dobře usušiti, potom
jako jiné obilí na mlýně 5) semlíti a z té mouky buďto samé
chléb péci, aneb do jiné mouky takovou přidávati, a tak činí
cím to že se znamenité přispořenív obilní mouceavaření stane.
Z toho jest znáti lidskou aneb politickou pomoc, nakrásně
že jest nyní tak slavně (jakž praví) vyjasněna: Toho,kdo dává
i zachovává zrno a všecko, nechce ani nevelí prosit, -—a sama
dává radu k tomu, čeho ani svině nežerou & což, kdekoliv
roste, i seté zrno i stromy i byliny, kvítí i všelikou trávu hubí
a kazí.
V zámcích, městech, 6) kde to čtli a psali,
tomu se všude s pohnutkou smáli.
[276] Některé krátké a zralé chronographica neb letopočty
na letošní 1805. rok směřující a do rOzličnýchpsaní se šikující:
. SMrt geDnoho CžeCha krátCe Vkázaná.
. Má Draze CžeCh VCženost.
. ZnáMá Dost CžeChV Ctnost.

. Množ Dobre, zLeChCng ZLost.
Množte ste CžeChV Letos Dobre Zrno.
ZeMě Cžeská Lkage, Pane: VDěL Cžas.

. NároD Cžeskl soble nařlká. že ChLeba a OblLl neMá.
. OtCže náss, genž sl na Nebeleh, Deg Požehnánl nassl
Cžeske ZeMl.
9. HLas Páně: Obraťte se ke Mně z CeLeho SrDCe sVeho.
10.PoMoC Pána Boha nasseho: OChraň NaroDV Cžeskeho.
quQAww—

1)Číslo ze 4. května. Papež odjel z Paříže 4. dubna. — 2) R: Paut'
..Saxu — a) R Miěstách. — 4) R: Pegře. (Jungm. Slovník: Pýr, peyr,
pýř, peyř etc. Zvláště rostlina z trav ječmenovitých, Agropyron & j.)-_—

5) R: Mlegniě.. b.u.dto „pecti. — s) R: na krásniě'...Swjniě.. .acož
kde koliw. .Miěstách. ..Lethopočty.
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11. ZaneCh ZLostI, Drž se Ctnostl, nestratlss bozske
MILostl.
12. NároDan ZLost Mařlj Cžasl & ChLeb.
13. ZLost! Dostl, MaLe trestl: Pobožnost prlCž, sstas

neho MC.
14. NěMeC oD CžeChV
15. ChCe _. a neMá Dost prospěChV.
16. Mokrost PoLnl Cžlňl Draho: a to Oboge Lest
a HřllCh.
17. KDlž neDá Pán, neňl LaCe, Darebnll gest PoLnl
PráCe.

[277] 18. Rontha

se PegCha: Láska a Pobožnost

zhasLa, a protot ge V nas Draho Letos.
19. ZeMě CžeChská oD PoCžáth

n]] ň.IZO.NeMlěLa DrahotV WsseCh WěCl takoWaV — gako
21. (a) PsseňCe' Má DVaCet RegnskegCh (l. máie).
22. MoDL se Lkeg, CžeChV.
' 23. StraCenost SrDCe zMěň na Ctnost a PokorV.
24. RaDost DVCha — SrDCe Ctnost.
25. ChWáLV Má praWá Pobožnost, KorVnV DáWá
praWá Ctnost.
26. S LaskaV Meho CeLeho SrDCe.
27 Mnoho DoCžekáno nětCo přeCžekáno V nás.

28 Wsselee

bVDaVČl CžekegMe W Báznl,W praWe

Wlře & Pobožnostl. 1)

29. W toMto RokV WsseCh StaWV gest NaVze bez
ChVDobl, Nařlkaňlj bez ŽaLostl.
30. Někteřl HLaDeM pLáCžl, [někteří] Slťllg) skáCžl:
31. Obogl z nlCh ZeM Chtll — než _Nebe _- raDCžl.
32. ACh, Pane: tresCess nás, Gen tresteg — & brzCe

náM onVst.

33. HLe: Co Draho DěLá, Kněz, Pán, též SeDLák Vž
ge Letos Zebrák. '
34. WsseCko se Draze proDáWá, Wssak bez Střlbra
a ZLatta: A NegDražssl era a Cžlstota l-llne gako Rossa. 3)

35.0 Pane: ODstt

náM, Potěss a ZaChoVeg nás pro

Cžest a SLáWV tWaV sWataV.

Mé děti, z toho se učte
a též tak, jako já, zvučte.

[278] ChWáLV Má praWá Pobožnost,
KorVnV DáWá praWá Ctnost [1805],
PoMstV DoCžeká neCtná & Lstná ZLost [1805].
(3) Ne všudy říkají pšenice, někde říkají pšeňce.
1) Zde omylem o 10 více. (Dvě W dlužno zaměniti za V.) — -) T.j .
sytlíbPro
správný součet má tu však být! jen: Slt'l. — “) Zde omylem
o
meně.
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Dne 9. máje, ve čtvrtek mezi nedělí jubilate & Cantate, 1)
u Hory Kutné popravu měl a na čakan oběšen byl, však u večer
pohřben Antoň Bernreiter, 2) ten, který roku 1804 mezi 8. a 9. dnem
listopadu v noci tam v Hoře Kutné mládence kupeckého byl
zabil, o čemž, jak se stalo, v tomto spisu hledej v týž rok
a den. 3)

V noci mezi 9. a 10. máje hojný dešť zemi svlažil, ale po
něm celý den i druhý byla zima.
12. máje přibylo na zdejším poděbradském panství ] krejcar
namázu4) piva, an prv bylo za 8 krejjcarů], a tak nyní zů
stává za 9 kr. Na jiných panstvích tu i tam již prv bylo za 9.
i taky za 10 kr.
13. máje, v pondělí po neděli Cantate, pršelo pomalu celý
den a ještě více v noci a ráno 14. téhož o poledni přestalo;
potom zas pršelo, 15. téhož, v středu, málo jasno bylo a na
večer zase pršelo. Z toho již opět voda struhy a příkopy plnila
a v polích státi zůstávala, skrze to ozimní i jarní osení se hu
bilo a to až dosavad nezasité zasít se nemohlo, tolikéž k prosu
pole připravit, tím méně je 5) sit, jakož ani ouhory orat. Při
tom ustavičně ve dne i v noci studeno, že rukavic bylo potřebí.

kd yž Tolikéž všeliký dobytek velmi se hubil a bídně vyhlížel,
doma nebylo mu co dáti
a na pastvě neměl co žráti,

a který od loňska na játrech 6) zkažený byl, hynul. Zde od
vánoc do 15. máje 16 kusů hovězího dobytka padlo a [279]
dobytka ovčího, kterého bylo před rokem přes 900, jest nyní
v celé vsi 120 kusů. Zajisté, všecku nouzi a bídu, která jak
v nedostatku chleba a jiné lidské potravy, tak v nedostatku
obroku, píce dobytčí, sena, slámy i té7) nové zelené trávy, 8)
nelze nakrátce vypsati.
1) Třetí a čtvrtá povelikonoční. — 2) R: Penragter...kuttne.
—
3) Str. 71. Dle latinského zápisu v matrice kutnohorské byla poprava
vykonána o 1/,ll. hodině dopolední. Odsouzence připravili na věčnost
na popravišti arciděkan Ferdinand ]. Hausa a kaplan Václav Žďárský.
(Sdělil dp. Jan Just) Dle kroniky jana Hejzelny (Památky král. horního
městyse Kaňku, str. 217) odsouzenec „na místě popravnim učinil ke
všem řeč pohnutelnou a vyznal, že svodných knih čtení docela ho zka
zilo a k zločinnosti přivedla“ (Sdělil p. učitel a archivář Jan Fiala
v Kutné Hoře.) Hejzelnova zpráva je souhlasná s Rulíkovou v V. díle
„Kalendáře Hystoryckého“ (Praha 1806). Podrobně píše otom PO, č. 57,
str. 225. Ze jména vrahova otiskuje jen počáteční písmena. Byla prý to
první poprava v Čechách od zavedení trestu smrti podle nejnovějšího
zákoníka. Bylo přítomno na 10.000 diváků, k nimž, zvláště k mládeži,
měl sám kající zločinec řeč svrchu zmíněného obsahu. Hned po popravě
promluvil ještě působivě kaplan Zďárský, po jehož řeči účastníci hluboce

dojati opustili popraviště. — 4) R: Másu ija.

— 5) R: ho sýt...

worat. — s) R: lonska na ]atrách skažený. — 1)R: Zagistiě.. .y ty . . .
na krátce. — 5) Myslí asi vojtěšku („lucernskou jetelinu“).
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Na den s[v]. Jana Nepomuckého Praha málo poutníků
měla 2 příčiny drahoty a těch prošlých ohlášek,1) ač chléb
jest tam větší než kde jinde. A že se tam taky z magacínské
mouky chléb laciněji prodává, chodíf tam pro něj lidé na 2
i na 3 míle a domů jej nosí. Začali mnozí“ i s vozy proň jeti
jakož i mouku na korce kupovati, ale v branách byli stavení—')
a to přišlo k veliké zápovědi.
V ten čas, polovici máje, vždy pořád cena obilná rostla.
Pšenice již se prodává, kdo ji má, za 28 zl., žito 25 zl., ječmen
20 zl. i 22 zl.. oves 8 zl. 30 kr. i 9 zl., hrách za 45 zl. i taky
více, jáhly za 50 zl., zemčata3) za 11 i za 12 zl., sena pěkného
] cent. 4 zl., podkalené 3 zl., slámy mandel 4 zl.
Již ani ve všech kronických knihách nečetli [j]sme o takové
drahotě a nedostatku všech věcí. Pane Bože náš, neračiž nás
opouštěti a račiž rozmnožiti a zachovati ourody zemské pro
své milosrdenství !
Rovně v ten čas, polovici máje, trni teprva kvetlo a jiné
stromoví se rozvíjelo,
an jindy hned při svatém4) Vojtěchu
již dělává trn květem útěchu.

Rovně též skrz ty zimy a domácí píce nedostatky krávy
málo mléka 5) dávají a takž omastku není aniž ho přibývá.
[280] Dne 17. máje, v pátek, do zámku poděbradského
z několika vesnic najednou, jakořka by si řekli, mnoho podruhů
i jejich žen přiběhše“) tam pana vrchního v kanceláři obklopili
a nejdříve sice v pokorné poníženosti svou bídu představovali
—opomoc chlebnou prosíce, on ale jim tvrdé odpovědi dával
a jako nějaké psy s mocí panskou je odbýval a odháněl. Protož
oni taky tvrdě naň se obořili, utíkajícího od nich pustit ne
chtěli a trpká7) velmi slova taky mu dávali, až i psů plechatých
a jináč (zvláště ženy) mu do očí mluvili; mnozí se naň i opřahalí.
Ovšem byl tím sám vinen, neb k nim nejprv tak mluvil, co na
žádného & dokonce na něho nesluší (což já zde pomíjím).
Když díl těch lidí odešlo a z ostatních se vydobyl, poslal
:hned do Nymburka pro hulány,8) jenž tam kvartýrují, napsav,9)
kterak od lidu trpí a že svým životem jist není a snad že i zde
složený magacín rozebrán bude. [ poslal mu jich tamní ko
mendant 35 mužů, přikázav jim, aby žádnému ani to nejmenší
na zdraví neškodili a žádného se netýkali, jen živobytí vrchního
a magacín aby hájili.
1) Str. '106. — 2) R: ztawenj. — s) R: wzdy.“..Erdteple. — *) R:
'Trnnj ...swatym. — 5) R: Mlyka. — “) R: přiběhna.. .Cancellaři . . .
negake. — 7) R: trpke . . . wzlásstie . . . winnen. ——
3) Snad od _1.pluku

hulánského (majitel Maxmil. Merveldt), jenž jediný měl štáb v Cechách,
v Pardubicích. Měli žlutou (kaisergelb) čapku, trávově zelené spodky
a kamizoly a šarlatově červené výložky. — 9) R: Qvartirugi - napsawsse
. . . Comendant.
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Mezitím lidé sami od sebe domů se rozešli a huláni při
jevše žádného nenašli, pro všecko přece vartu v bráně zámkové
postavili; koně do císař[ských] marštalí uvedli. Pro lid pak
nocleh aneb další kvartýr měšťané nechtěli dáti vědouce,1) že
tu žádného zbrojného lidu potřebí nebylo. K tomu p. vrchní
lajtnanta ani k obědu ani k večeři nepozval, protož brzot by
nová bouřka státi se byla mohla.
Ráno 18. téhož [281] hulániz) plat míti chtěli za to sem
vyvedení, protož on pan vrchní, nemaje to na koho svrci, aniž
směl, neb tím sám vinen byl, sám taky po 12 kr. za den platiti
jim musila oni zas do Nymburka odtáhli. První nedbalost,
druhá nerozšafnost, třetí bouřlivost.
Téhož 18. máje, v sobotu před nedělí Křížovou,3) přišla
veselá, jenže nestatečná novina, že pro poděbradské panství
propouští se 400 měřicžita z4) císař[skéhoj magacínu v Chlumci
a to aby se dalo jen takovým lidem, kteří již dokonce nic
potravy nemají, baráčníkům a podruhům.
Protož byli jsme všickni rychtářové do zámku povoláni
v pondělí 20. téhož a tu se nám předřeklo, zdaliž by to žito
sice všecko do Poděbrad se převézti, tu semlíti a na chléb
spéci5) a takovému lidu hotový dávati, čili do každé vsí něco
na zrně jim k rukám k vlastnímu semletí vydati mohlo.I řekli
[j]sme, že lépe bude každému samé zrno dáti,
že již tak za Labem nezůstane nic
a o ty otruby že bude mít víc.
A tak těch 400 měřic __ ó by 4.000 bylo! — rozepsalí
do celého panství, kde jest více podruhů a baráčníků. Přiřknuto
při tom,že prý dva spolu mohou mít jednu měřicí,aspoň pro—
zatím, než mouka dávat se bude. Do naší vsi Milčic jest dáno
8 měřic. NB. Místo žita byla mouka &dáno jí sem 4 cent[nýře]
58 lib[er]. (a)
Když [j]sem to zdejším podruhům přednesl, oni pozorujíce
malou pomoc i cesty _ nyní zlé — dalekost a že za 8 zl.
tam žádný _ na 2 noci ,— jeti nechtěl (a nejvíce proto, že to
žito platiti se má), 6) od toho upustili atak Matěj Hotovec sám
proň do Chlumce jede dnes 21. máje.
[282] Grunt a příčina toho lidského zbouření _ ó by
nikdy víc nebylo, dejž to, Pane Bože, sám! — tatohle jest:
Předně. Ode všech lidí patrně se to vidí, že pan vrchní,
ke všem poddaným dokonce žádnou lásku & náchylnost nemá,
o nic se nepostará a nic žádnému v ničem nepomáhá. jiní
okolní páni řiditelové i samé vrchnostijiž dávno hned v měsíce
(a) Vzal ji Matěj Hotovec sám.
1) R: předse _.. . wěda . . . Leitenanta. — :) szVláni . . . winnen . . .
Nímburgka. — 3) Sestá povelikonoční. R: Sobothu pd . . . 'i-wau. — ') R:
gen že . . .s Cysař. . . . do konce. — 5) R: příwesti . . . specti . .. nětco
.. .krukám. — “) Věta v závorkách je připsána na okraji dole.
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března a dubna všelikými prostředky 1) lidem pomáhali, v levnější
cené obilí panské nechávali a o císařskou mouku a žito psali
i taky dostávali. Jakož i pán na Skřinči a Ronově Wimmer'l)
700 centn[ýřů] mouky z Nymburka u samé huby obdržela z ní
chléb péci a takový chudým a podruhům darmo, gruntovníkům
pak v levné ceně každodenně dává a tak lid svůj při zdraví
a životě zachovává. Ale p. vrchni dostava) otázku, jak by se
lid v panství potravou zásobený vynacházel, dal odpověď,
že dobře, ježto nic nevěděl a na nic se neptal a nic prohléd—
nouti nedal, an sice tu forotní neb magacínskou mouku v Nym—
burce sám obdržeti a lidem v panství pomoci mohl.
Kdo jest sám syt, nic nevěří,
byť hlad stál smutně u dveří;
až když se k stolu přibere,
teprv v držce íaldy dere.

.

Radimský pan vrchní Václav AsSman 4) maje panské obilí na
špejchařích, takové ne formanům, ale samým poddaným i těm
podruhům takové v levnější ceně ana dluh roznechával, jejich
pak masu pátověrtelní hned dříve zrno za zrno rozpůjčil a tak
své lidi zachoval. Samého [283] ječmena za 9.000 zl. každému
i těm samotným ženám a podruhyním bez rozdílu, bud on kdo
buď, k jídlu vydal.
Za druhé. Ačkoliv je na Poděbradech již od r. 1720 za
ložená a za dnů našich velmi slavná a hojná masa pátověrtelní,
ale nyní, když roku 1790 byla dána k vedení pominulému si
rotčímu, p. Vojtěchovi Marlovif') ten ji té slávy i hojnosti zba—
vil, když z ní každoročně, co chtěl, pro sebe bral (proto prý,
že přijíždějící krajské komisaře živiti musi), což aby zrovna
loupeži jmenováno nebylo, toho výšf') psaného roku mluvil
rychtářům, že on taky pro krajského hejtmana a komisaře své
koně do Jičína posílati a je zase zpátkem voziti bude a my
kontribuenti že toho budem zbaveni, an sice tak že takoví páni
žádný plat, ba ani vozkovi nic nedávají. Svolilíť [j]sme ktomu,
ale on sobě napsal více; při tom přes vůli naši, čemuž [j]sme
my svolít nechtěli, připsal také z té masy každoročně ovsa 7)
na felčara panského & že on z toho ohledu častěji do vesnic
jezditi bude. Ale ani on do jičíná, ani felčar do vesnic nikdy
nejel a nejede, myf [j]sme přece musili a musíme to vše ?jako
prv přivážeti a odvážeti. Pro jeho pomstu žádný mu nesměl
říci slovo.

1) R: vnitčern. .Prostředkami. — :) jakub svob. pán Wimmer

Str. 41. — a) R: pecti. .dostawssí.

.gessto.

.Nimburgce. .po

moctí. .dére. — p) Pam. III, 3, str. 62 aj. R: Massu Páto wěrtelnj.
— 5) Viz narážku Vkovu o něm na str. 53. — “) R: wegss. .Gjtčina
s.pátkem. — ") Vynecháno místo pro míru ovsa toho. R: swolylit . . .

feldssara. .Gitčjna.. ..feldssar .mýt.

.předse.
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- jak ostatně & tou masou šantročil, ještě není venku. jen
to víme, že, co z ní již dříve 1700 zl. užitku a hotovosti bylo,
to zůstává. co pak na zrně jest, toho se žádný [284] dovolat
& dobrat nemůže a taky nesmí. Pan vrchni nechal toho sirotčího
dělat, co chtěl, a tak ta masa přišla k takovému zhubeni, že
z ní nyni ani půjčovat tak, jak by slušelo a jak kdo potřebuje,
nemohou. A jen se praví, že prý jest obilí mezi lidmi 1) a že
se málo oplácí, ježto to být nemůže. Zde v Milčicíchroku 1780
bylo restu přes 2.000 měřic, a letos jest jen něco přes 100
měřic. Kdo sobě letos dal psáti 20 měřic, dostal 5, a kdo 10,
dostal 3 nebo 2, a tuť jest taky znamenitá ujma.
Bývala taky prve obilní masa kontribučenská, jiná zas
masa panská, totiž z panského obilí, z nichžto se taky lidem _
půjčovalo, ale ty obě jak až na zrno zvyupomínal, dokud to
držel, p. Frant. Křepela, důchodníf) tak o nich nyní není ani
slechu. A tak dvě zásoby minuly a třetí, naše pátověrtelní,
zhubená a zpartikovaná jest, že se z ni lidem pomáhat nemůže.
Nedávno [i]sem veřejně v kanceláři řiditelském3) před
všemi pány i lidmi řekl, kdyby pan důchodní až dosavad tu
masu držel, že bychom 4) již mohli míti hotovosti. peněžité na
100.000 zlatých a ještě obilí k potřebnému půjčení dost. Zasmál
se tomu pan vrchní, ale p. důchodní tu sedící řekl: „Na mou
duši, je pravda, dozajista by bylo.“ Až na“ to někdy nějaká
;[285] komisí přijde, teprva 'zvíme, jak se to vynacházíň)
Na začátku máje prošel cirkulář neb krajský list a s ním
semeno z matonohyG) a stoklasy7) v kornoutkách zavinuté
:s tím doložením, aby lidé to dvoje semeno s jiným obilím
nemleli a nejedli, že jsou nezdravé. Tot sice víme, že chléb
.s matonohou jedený člověka i hovado poráží a jako opilé činí.
Pýřs) ale odvolána a dovolena jest. 9) Stalo se 9. máje.
Ku konci máje vždy sutému obilí přibývalo ceny. Pšenice
již měla 30 zl., žito 25 a 27 zl., ječmen 20, 21 a 22 zl., oves
9 zl., hrách 40 zl., proso 25 a 26 zl., korec jahel za 50 zl.
Dne 30. máje, v čtvrtek před sv. Duchem, císař a král
náš Františekll. do Prahy nenadále přijel10) a jak Pražany, tak
všecky Cechy svým příjezdem potěšil; nebo v té nouzi a dra
hotě nejen dobře mají k dosáhnutí nějaké pomoci naději, ale
taky zlí mají svých zlostí a zlomyslností přetržení.
Měsíc máj když pominul, zima přece nepominula, ale do
6. Juni vždy se studenými ve dne i v noci větry i lid i doby
tek trápila. Ovocný květ zjalověl, žita kvésti nemohla. 11)
1) R: Lidma...gessto

. ..nětco.

— 2) Pam. III, 2, str. 90 —

=) R: Cancelárži Ržiditelskym. — 4) R: bychme. — 5) Dále misto asi
pro 5 řádků prázdné. R: negaká Comissi. — 5) Lilek. jungm. Slovník:
„Protože mate nohy, když se v chlebě požívá; roste v jarním obilí.“ —
'7)Sveřep. — a) R: Pegř . . . odwolaná avdowolená . . . wzdy—9) Str. 106.
— 1“) Nov., str. 90. — 11)R: negake . .. pdse . . . wzdy . . . nemohly.
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Dne 4. Juni, v úterý svatodušni, na hradě pražskéml)
v tom pokoji, kde roku 1792 po slavném korunováni mluvil
[j]sem já s jeho Milosti císařskou 2) a [kde nyni] spolu se mnou
byli rychtář bobnický Matěj Brzák3) a novohradský Bitman,
též rychtářů) pcdali [j]sme [286] mu žádost od nás rychtářů
a všech poddaných, aby pan administrátor ouřadu sirotčenského
Frant. Poul,—“')
správce nyni košmberský, zůstal tu na Poděbra—
dech sirotčim.?) Tu žádost též oustně [j]sem mu vypověděl a on
laskavě přijal : slyšel a odpověděl: „Dobře, dobře, to se stane. “ 7)
On již nyní o mnoho lépe česky a) mluví, než před 13 lety. Pane
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Bože, rač dáti, aby to jeho zde bydleni bylo nám Cechům
k potěšeni a té nouze, hladu, bídy uleveni!
V týž den navečer šel [j]sem z Prahy 2 míle branou Stra-.
hovskOu do Středokluk !( synovi Vojtěchovi Vavákovi, jenž tam
cestnim pikérem jest. 9)
1) R: Prahskem. — 2) Pam. III, 1, str. 77, pozn. 5. — 3)R: N. Brzák.

(ViSzt
— Ale
*) R:nestalo
Witman.
(Viz dodatky.)
— 5)[308-91.
VR též—tak.
—
“)S t.rdodatky)
55. — 7)
se tak.
Viz dále str.
s) R:
Kossmbergský.. .Cžechský. — 9) Z Dolní Grunty (Pam. 111,4, str. 9)

dostal se do Středokluk asi r 1803. R: na Wečer.
Paměti Vavákovy IV.

.bránau.

8
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Ráno v středu šel [j]sem spolu s synem Vojtěchem do vsi
Lidic k veleb. p. faráři 1) a tam znamenitý kostel sv. Martina,
kdež i na velkém oltáři jsou za sklem kosti v stojícím způsobu
spořádané a draze ozdobené svatého Prima, mučedlníka,někdy
přičiněnímvkněžny toskánské, 2) držitelkyně panství buštěhrad
ského, z Ríma sem přivezené a do kostela toho darované. Nyní
to panství drží kurfirst bavorský. 3)
Odtud [j]sme šli do Buštěhradu, tut zámek nový i vedle
ležící starý. jenž má znamenité, vysoké i velmi obšírné zříceniny,4)
jsem spatřil. Odtud do vsi Telčovsi,5) kdež u rychtáře po
obědvavše do Středokluk [j]sme se navrátili.
Ráno v čtvrtek šli [j]sme do Tuchoměřic, ale dříve tu kostel
s[v]. Prokopa velmi krásný [j]sem spatřil, 6) od jehožto hřbi
tova, právě pod kostnicí, jest díra v skále. z kteréžto tak silně
voda čistá běží, že [287] tu pod vsí mlýn 7) 1 složení ustavičně,
když má co, mele a mlíti může. Měli tu někdy jesuití svou
malou residenci neb bydliště.
V Tuchoměřicích u pana direktora přijmím Plaskéhos) [|]sme
velikou lásku vidělía tam obědvavše až do 4 hodin zůstati mu
sili. Odtud potom já zas do Prahy odšel a z cesty tě na levé
straně tvrz Horoměřice a na pravé ves Nebušice viděl [j]sem,
kde r. 1788 rychtář 501etý Václav Raítolar z těch Nebušic slavně
jubilován9) od strahovského preláta Mayera 10) byl, kteroužto
jubilací tištěnou ihned od veleb. pátera Bohumíra Dlabače, tam
na Strahově blibliotekáře, 11) já téhož roku dostal jsem.12)
NB. V Tuchoměřicích 13)byla a posavad jest slavná a krásná
do 4 uhlů stavěná residenci jesuitská, při níž kostel jest krásný
sv. Víta. Při něm nyní pastýřskou službu duchovní koná ve
1) V Lidicích byl tehdy farář jakub Riedl od r. 1803 do své smrti
28. prosince 1816. Do pamětní knihy složil o Napoleonovi a soudobých
událostech latinské verše v eleg. dístichu. Jeho obraz jest na faře. (Sdělil
vd. p. farář josef Šternberka.) — :) Ostatky muč. Prima přivezla z Říma
do Lidic toskánská velkovévodkyně Anna Marie Františka 21. srpna 1736
za papeže Benedikta XIII. Nyní jsou v původním stavu uloženy ležmo
ve skleněné skříni za hlavním oltářem. (Sdělil vd. p. ]. Štemberka v Li
dicích.) R: Tosskánske. — a) R: Kurfirsst. — *) R: Ržjceníny. — E)T. j.
Stehelčeves, přifařená k Vrapicům. — “) V době Vkově byly Středokluky
přifařeny k Hostouni. Starobylý kostel byl přestavěn r. 1721. — 1) R:

Hržbjtowa...Mlegn...jezuiti

.. .bydljsstie. — a) PO 1806,str. 4, v se

znamu sbírek na dobrovolné myslivce: „Tuchomieritz und Strzedokluk:
Pfarr Administrator P. joh. Satler 3 fl. Amtsdirektor Karl Ferdinand
Blasky 10 H.“ atd. R: Dirrectora, Pržjgmjn Plasskýho. — “) R: jubíly
rowán . . . Majera . . . Patera . . . bíbliothekárže. — 10)Václav Josef Mayer
byl opatem strahovským r. 1779-1800. (Po něm byl Adolf josef Šrámek

1800-1803 a Mílo jan Nep. Gríin 1804-1816.) — “) Pam. III. 2, str. 58;
obrázek III, 3, str. 61. —- 1') „Padesátiletá památka za příčinou věrně
od Václ. Raytolara ve vsi Nebušicich konaného rychtářského ouřadu od
Boh. Dlabače, l793.“ (jungmann, Hist. lit., V1, 1048.) — ") R: Tuhbmě
řicych . . . jezuitská.
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l[ebný] pan jan Tobiáš Sattlerl) a ten mně dal posloupnost
biskupů litoměřických v latině tištěnou, kterou byl sám r. 1804
udělal, as tou se dobře srovnává moje týchž biskupů posloup
nost, již dávno ode mne 2) perem vypsaná. 3)
Přicházeje blíž k Praze spatřil [jjsem na pravé straně tvrz
Veleslavín, blíž kláštera břevnovského *) jen přes vrchy naproti
němu ležící, a toť jest vlast a hnízdo onoho slavného čechopi
sáka, impresora a měštěnína pražského, Daniele Adama z Ve
leslavína.
[288] Dne 5. juni císař pán a král náš jsoucí tu v Praze 5)
a viděvs) tu hroznou bídu a drahotu všech věci, dal obšírný
patent neb nařízení v příčině té drahotyř) Dostali [j]sme ten
samý i do vesnic; pro jeho obšírnost nemohu jej zde .psáti.

Dne 10. juni císař pán z Prahy přes Tábor a Budějovice
do Vídně se navrátil, byv 3) v Praze 10 dní?)

Vtom čase původem pana hraběte z Deymu 10) na Hostin
ném 11) v Čechách a hraběte z Berchtoldu 12) vRakousích a hra
běte Čečiny[?]13) v Uhřich sebralo se v samé Vídni almužny
pro chudý lid pražský a pro horáky v kraji hradeckém,14) byd—
žovském a boleslavském s přispěním od j[eho] M[ilosti] císařské
6000 zl. a arciknížete Karla 2000 zl., pak lan, Rainer, Ludvík
a Rudolf arciknížata 4000 zl., Albert vévoda 1b')saský 3000 zl,
kníže josef z Schwarzenberku 4000 zl., kníže jan z Lichten
štejna 3000 zl., kníže Frant. z Lobkovic 1500 zl. a ostatní hra
bata, páni, rytíři, kupci a měšťané, jenžto v novinách jmenovaní,
1)jan Sattler přišel za lokalistu do Tuchoměřic r. 1802a odtud r. 1809
do Třebotova, kdež zemřel r. 1817. (Sdělil vd. p. farářJosef Vaník.) —
=) R: Lithoměřických . ..sraunáwá. . .odemně. — 3) Pam. III, 1, str. 111.
Viz dodatky. — 4)R: Břewniowskeho. . .na proti . . . Onnoho .. . Prahskeho.
— 5) Nov., str. 90: „V Praze 31 máge. Wčera k 7mé hod. zpoledne
mimo nassi naděgl neyslawněgssj Mocnář, Cýsař a Král Český, do nasseho
města v wýborném zdrawj přigel.“ Dne 10. června vrátil se do Vídně
„s vpřjmnau žádosti wssechněch zdeyssjch obywatelů, aby mu Bůh za
dobré, kteréž nassemu truchliwému králowstwj neymilostiwěgi včinil,
požehnal. . . . Při odgezdu po wssech vlicých na zdrawj a za ssťastné
panowánj geho wssickni wysokým hlasem wolali.“ (Nov., str. 100.) —
') R: gsaucy . . . widěwsse. — 1) Patent vyšel ze státní rady 5. června
konané na hradě pražském u přítomnosti císařově a podepsali jej „Alois
hrabě z Ugarte, král. český nejvyšší a arcikn. rakouský první kanclíř,“
a „jeho cís. a cís. kr. Milostl z nejvyššího vlastního rozkazu jan jozef
z Erbenu“, kteří byli před císařem sem přijeli. (Viz dodatky.) — a) R:
bywssi. — 9) Str. 112. — “') František hrabě Deym. Nov., str. 93:
„Pán Arnawského panstwj.“— 11)R: Degmu, na Hostinný. — “) Nov.,

94: „Hrabě
Leopold
z Berchtoldu,
jehož —
jméno
vlastí
sstr.velikou
uctivostí
jmenuje.“
R: Bertholdu.
1=*)
Vpřítel
Nov. lidskly'a
i v 0 marně
jsem hledal. R: Cžečiny. — “) R: Prahský. . . Hradeckym, Bídžow
skym a Boleslawskym. — 15)R: Wywoda . . . starcenbergku
. . . Lich
tenssteina.
*
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někteří pak bez jména ohlášení sebrali a do Prahy poslali všeho
103.847 zlatých 55 krejc.1)
25. máje čten byl v zámku černokosteleckém od nového
držitele a nástupníka všech panství,_l[eho] Osv[ícenosti] knížete
jana z Lichtenštejna, přijímající laskavý list, k němuž pan vrchní
černokost[elecký] obz[v]láštní předmluvu důvtípně udělav 2) to
oboje vytlačiti nechal 3) a v IVtu4) rychtářům do vesnic roz—
dával. l shlukli se rychtářové tamní, aby se na to knížeti, no
vému pánu svému, ozvali a jemu odpověď poslali, a takovou
mně udělat dali a protož udělal [j]sem jí takto:
[289] „Jeho vysoké knížecí a vévodské 5) Osvícenosti pána,
pana jana losefa knížete z Lichtenštejna, vévo'dy opavského
a krnovského, vladaře domu Lichtenštejnského etc. etc., _ na
první milostivě svým českým 6) poddaným prohlášení radostně
povděčný a srdečno-plesající OHLAS týchž věrnoposlušných
poddaných inspektorátu a vrchnořiditelství černokosteleckého
v Cechách.
Vaše vysoká knížecí a vévodská7) Osvícenost, z Boží mi
losti a právem krevnosti naše dědičná milostivá panující vrchnost!
My rychtářové a všickni věrnoposlušni poddaní panství
černokosteleckého, — když dne 25. máje roku přítomného v spo
lečném shromáždění od nám představeného pana vrchního ouředl
níka Dominika Sauera s obzvláštní jeho k tomu přiměřenou
pohnutlivou a i po přečtení v tisku do rukou 8) danou před
mluvou radostně jsme slyšeli to laskavé a milostné a právě
otcovské prohlášení, že po šťas[t]né smrtí nám vždycky milého
a milostivého dědičného pána, slavné paměti Alíše9) knížete
z Lichtenštejna, vévody opavského a krnovského etc., zase
z Boží milosti a právem slavné krevnosti Vaše knížecí vé
') Hrabě Deym vybídl zvláštním spisem k půjčkám a darům, z nichž
by se hladovějícím vypomohlo „rumfortskou polívkou (viz o ní v do
datcich) v pěti přístích měsících.“ O veliké tehdejší bídě „přadli a tkadlců“
se píše: Tito pracovití a s málem spokojení lidé (jichžto se ženami a
dětmi na 130.000 počítá) skrz zaražení obchodu v té své jediné skrovné
živnosti převelikou překážku mají; neboť se po zboží jejich žádný neptá.
Vejdělek čeledniho otce za celý teyden, a na díle s vynaložením i noci
kolikrát sotva 6 grošů vynáší, což pro čeleď ani na chléb a vodu ne
stačí.“ (Nov., str. 93.) Dle PO přeložil Deymovo provolání (pro Uhry)
do latiny Faustin Procházka, do češtiny (pro krajany v Haliči) prof. Jan
Nejedlý a vytiskl je v Praze Karel jeřábek, všichni bez odměny ve
prospěch díla. — -) R: Lichtensstegna. .vdělawssi. — ) „Chvalořeč
při příležitosti, když ]. 0. p. ]. Josef kníže a vládař domu Líchtenšteín
ského etc. za dědice svého pana bratra Aloysia josefa se prohlásil.
Přednešená od Dominika auera, panství Kostelce ouředníka. l805,
v Praze, 4. 1 arch (přel. ]. Nejedlý).“ (jungmann, Hist. lit. Vl, 722) —
T. j. v kvartu (ve čtvrtarchovém formátu). _ 5) R: wyssoke Knjžetcý

a Wegwodowske.. .Wegwody. ..Karnowskeho .Lichtensstainskeho.
_s) R: Cžechskym. .lnspectorátu. — 7) R: Knjžetcý a Wegwodowská.

_8) R: schromážděni. .Ssauera z Obzlásstnj. .tjsku. . .rukauch.
') Aleš je vlastně Albert ne Alois l Jungm Slovník má tak. R:

wzdicky. ..We.gwody

K.arnowskeho.
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vodská 1) Osvícenost naší milostivou [290] vrchností, dědičným
pánem a otcem býti a nás hned z počátku bez osobné pří
tomnosti do své vysoké milostivé otcovské lásky tim milostným
prohlášením shrnouti a v ní ve všech nyní viditelných jakovo
stech stále zachovati račí, — z toho se všickni velice těšíme
a radujeme a na důkaz naši upřímno-věrné poddanosti Vaši
knížecí vévodovské Osvícenosti libé zdraví, stálost udatné ze
mo-hajitelské myslif) nepřemoženou rychlost hrdinského srdce
a radost ducha, dlouhé &štas[t]né nad námi panování od Pána
Boha všemohoucího —- všecko pohlaví i s připojením našich
dítek srdečno-laskavě žádáme a plesajíce zpíváme:
Živ buď z Lichtenštejna kníže Jan,
náš teď milostivý otec, pán!
Pak: Vaše 3) Urozenosti, nám milostivě představený a nás
vždy moudře a starostlivě řídící pane vrchní řiditeli! Za tu
k tomu slavnému prohlášeni přiměřenou, tak jemnou, vysoce
zřetelnou & pohnutlivou i nám a budoucím našim v tisku po
danou řeč všickni společně a laskavo-srdečně děkujeme —-zů
stávajice 4) vždy všickni za jednoho a jeden za všecky věrno
poslušní poddaní, rychtářové a všecka lidská společnost panství
černokosteleckého. R. 1805 dne 1. června.“
NB. Tento Ohlas dal pan vrchní zněmčiti a jej knížeti do
Vídně poslal.
[291] Dne 16. máje papež Pius Vll., jenž byl r. 1804 mě
síce listopadu dne 20., z Rima do Paříže ku korunováni císaře
francouzského Napoleona Bonaparta odjel, nyní zase ve zdraví
do Rima se navrátil a slavně velmi uvítán bylř)

Od Francouzů
Pius Vl.:
Pius Vll.:
byl v Římě nevinně jat,
byl od nich do lásky vzat;
byl s žalostí z Rima vyvezen,
byls radostí do Paříže přivezen;
byl trpce pronásledován,
byl velice milován;
byl ochuzený,
byl zbohacený;
byl od všech opuštěný,
byl nejmožnějs) ctěný;
vzármutku dokonal svůj věk,— vplesání měl všudy vděk; —
Do Rima:
mrtvý s pláčem přivezený.
živý s triumfem dovezený.

Francouzové:
Viry pravé se spouštějící
zabili dávno bývalého krále;
1)R: Knjžetcý Wegwodowská. .Ossobne. .schrnauti . . . ráčegi.
-) R: Knjžet. Wegwodowske.
Zemmo hágitelske. ..misle . . .
.wzdy. — *) R: Zustáwage wzdy. — 5) Nov.,
str. 98. — ') R: Neymožnegc. dowežený.
Spjwáme. — 3) Wassi.
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k víře přistupující

nabyli nikdy nebývalého císaře.
Zavrhli svého vlastence,
oblíbili cizozemce;
co nepřáli svýmu [l],
to dali cizímu.

Zavrhovali křestanstvo,
oblíbovali pohanstvo;
když se z pošetilosti vyspali,
zase starou vír'u pravou přijali.
Co dále ještě chtějí snovati, —
že to bez té víry nelze dostati,
když to srozuměli,
pro papeže do Říma jeli.
[292] Měsíce června již sucho tu itam ou'rody zemské
hubilo, ač pak u nás některé pole pro mokro dosavad ne
můžem orat. 1)

Obilná cena vždy ještě se výšilař) Dle toho patentua)
měl každý to obilí, které přes svou potřebu má, opovědětit)
a při tom do posledního dne srpna, jak může, prodati. Ale ti,
jenž co měli, mnozí přece zapřeli a pokoutně i v noci pro
dávali. Takové pak zapřené a neopovězené obilí má se vzíti
a po 8 zl. ] měřice prodati a ty peníze všecky prozraditeli
dáti, což se místem i stalo, ale ne všudy.
Při konci juni a na začátku juli již převeliká a hned ne—
vypravitelná bída, hlad a drahota všech potravných věcí byla,
že sotva, potomci, věřiti budete.
Pšenice má 35 zl., žito 28 i 30 zl., ječmen 22 zl. a 25 zl.,
hrách přes 40 zl., jáhly 1 čtverce 3 zl. 15 kr. — činí korec
za 52 zl., avšak přece ani to k dostání není.
Mnozí gruntovníci tak se zadlužili, že za mnoho let ztoho
nevybřednou, neb na dluh ještě drá_že obilí berou.
Ačkoliv že mnoho tisíc měr žita i mouky sem se přivezlo
i taky z vojenského iorotu vydáno bylo, ale tím 5) nebylo zadost
učiněno. Sem do Milčic dne 12. juni 6 měř[ic] žita z Hradce
Králové přišlo a to se mezi podruhy rozdalo po 5 čtvrtcích
na díl, ——což jest to mezi mnohé!

A od přivezení toho dali

6 zl. 18 krej[carů]; co se zaň platit bude, ještě se neví.
Mnozí chudí lidé lebedu, kopřivy a jinou trávu sekajíces)
na drobno a přidavše otrubů vaří a jedí.
Veliké množství žebráků obojího pohlaví idětí přichází
[293] každodenně až na 7, 8, 10 ivíce mil vzdáli a velmi
horlivě s modlením, klekáním i s pláčem omalý kousek chleba
prosí, aniž mnohý vstáti chce, dokud nedostane. A poněvadž
1) R: worat. — 2) R: wzdy . . . wegssila. — 3) Str. 115. — 4) R.
Opowěditi . . . předse . . . předse. ——5) R: stim. — “) R: sekagic . .

přidadauc . . . mnozstwi . . . poněwadč.
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sousedé nemají co dávati, protož tí nebozí' prosící málo velmi
dostávají. Aniž možné jest každému dáti, neb některý den příjde
30, 40 i 50 prosících.
Mé děti a všickni budoucí čtenářové, ustrňte nad tím
a proste vždycky Pána Boha, aby takovou _bíduodvrátiti ráčil;
nechtějte to- více vidětil

_

My [j]sme ovšem sami od sebe vyhladli na duších svých 1)
skrze pýchu, 2) odpad od víry i posavadní naši malou aneb
žádnou víru, skrze opouštění služby Boží v chrámích a skrze
jakousi podivnou ve všem lidu převrácenost, zatvrzelost a ne
dbalost. A hle, Pán Bůh dopustiti ráčil, abychom 3) taky hlad
a nouzi měli na tělich našich. Co potřebuje duše, my ji nedá
váme, co potřebuje tělo, Bůh nám nedává. „Obrat nás, ó Bože,
Spasiteli náš, a odvraf hněv svůj od nás!“ *)
Dne 7. července hned ráno
jest nám skrze tichý dešt mnoho dáno.
Buď z toho jméno Páně požehnáno!

Dne 14. Juni nejvyšší purkrabě pražskýf) hrabě Jan Rudolf
Chotek odjel do Vídně, kdež ministrem dvorským bude, €') a na

nejvyšší purkrabství dosazen hrabě josef Wallis, svobodný pán
na Karighmainu, kterýž dříve byl gubernátorem v markrabství
moravském. Dne 28. Juni instalován 7) v Praze. 8)
Cerven k posledu a červenec na začátku pěkné slunečné
časy měly, sena dobře se klidila.9)
[294] Dne 26. Juni král pruský Vilím Fridrichlo) spolu
i s královnou 11) z bayreuthské 12) krajiny do našeho českého
města Hba neb Egru přijel a tu chrám" Páně farní, dům radní
a starý hrad i všecky jiné staré památky prohlídli, též Lázeň
Františkovu (Franzensbad).13) U pana jenerála hraběte z Zedvic 14)
obědvali a uvečer zase do Bayreuthu15) do Lázně Alexandrovy

(Alexandersbadfe) se odebrali. (a)
(b) 10. _luni přivezena byla do Milánu17) předrahá zlatá

koruna trojnásobní, která od drahých kamení, rubínů, safírů,
smaragdů,13) diamantů a perel jen hoří, a tu nový francou[z]ský
císař Napoleon Bonapart papeži Piovi19) Vilu darem posílá.
(a), (b) Vzato z novin ročních, N. 27.
_ _1)R: wzdycky...nassích.
— 2) R: Pegchu. — =*)R: Abychme. —
4) Zalm 84, 5. — 5) R: Neywizssj Purgrabíe Prahský . . . Neywižssi
Purgkrabstwí . . . Karighmaímu . . . Marghrabstwi. — “) Nov.. str. 110,
112. — ") H: Insstallirowán. — 8) Nov., str. 111. — ") R: klydily. —
10) Fridrich Vilém Ill. (1797-1840.) — “) Luisa. — 1=) R: Paraitske.
(Nov., str 111: Bairaitské . . . Chba.) — 13) R: Lázen Frantjsskowu,
(Franc baaden). (Nov.: do lázní tak řečených Císaře Františka.) ——

") František jul. hrabě Zedwitz, polní podmaršálek. R: Cžetwic. (Nov.:
Čedwíc.) — 15) Paraltu. — 16) R: Alexandrowe (Alexander baaden).
(Nov.: do lázní Alexandrových.) — 1") R: přiwezená . . . Mediolánu. —
la) R: Ssmaragdu.

——19) Piussowi.
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Kardinál Fesch,1) strýcz'))Napoleonův, má ji v Římě podati.
Na té koruně navrchu pod křížkem jest jeden veliký smaragd, 3)
kterýž od Francouzů v té válce vzat byl a nyní zas do Říma
se dostal. 4)

Hle, rozume lidský,
sud, rozumíš-li vždycky.
Na začátku _luni v Uhřích v městě Brodě umřel jeden muž
120 let starý a ten prý nikdy nestonal. Narozen byl roku 1685.
Též z novin vzato. 5) Ten tehdy člověk tři věky dočkal a v nich
živ byl a sice v věku 17. tém let 15, v věku 18.tém let 100
a v tomto věku devatenáctém let 5, všech 120 let.
Dne 10. Juni prodávalo se obilí na trhu v Litoměřicích:
Pšenice za 45 zl., žito za 42 zl., ječmen za 28 zl., oves za
12 zl., hrách za 52 zl.
[295] A toho dne v našem okolí, kdo ještě měl jaké obilí,
sami formani a pekaři, ještě s prosbou, dávali za žito 36 zl.,
za pšenici 40 zl.
Dne '12. ]ulii v Nymburce tamní mlynář příjmímG) Brzo
rád ") prodal 6 korců hrachu za 300 zl. Ve vsi Poboři 3) koupili

formani a spolu vyprosili pšenice 4 korce a dali za ni 50 zl.
za ] korec; tudy ji vezli dne 11. Juni.
Potomci, budete se diviti, snad více, než věřiti, ale věřte
a Pána Boha proste, abyste takových časů nedočkali. Tu ny
nější bidu nelze ani vypsati.
Pane ježiši Kriste, náš nejmilejší Vykupiteli, jenž jsi dle
dnešního s[v]. evangelium lítost měl nad hladovým zástupem
lidským a nasytil [j]si jej 9) sedmi chleby a málo rybičkami,
račiž svou 10) božskou milost_v nás rozhojniti a ten nyni ještě na
polích stojíci chléb zachovati a pro sytost naši nám jej po
žehnati, hlad, bídu a drahotu zrušiti. Učiň brzce, Pane Ježíši,
učiň pro čest a slávu jména svého 11)svatého._lenž jsi živ a kra
luješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého na věky věkův.
Amen. V neděli 6. po sv. Duchu, 14. ]uli, psáno.
V to jaro a léto dali [j]sme zde od obce práci podruhům
v dělání příkopů a struh a správy cest, aby mohli živi býti
a sobě něco k potravě koupiti. A tak do dne 14. Juli vydělali
a dostali na hotově 156 zl. 491/2 kr. K dosáhnutí těch peněz
učinili [j]sme sbírku dle obecního dílu po 2 a ] zlatém 12) _
35 zl., k tomu prodali [j]sme louku u sloupu za Roudníkemla)
za 111 zl. 9 kr.

1) Kardinál josef Fesch, nevlastní bratr Napoleonovy matky, arci
biskup lyonský, byl tehdy francouzským vyslancem v Římě. — ) R:
Fess, stregc Neapolenůw. — “) R: na Wrchu. ...Ssmaragd .wzdycky.
_*) Nov, str. 114. — 5) Tamže. — “) R: Lithoměřicych. .Nimburgce
Přj jgmjn. h.ráchu. — 7 Filip Brzorád držel nymburský mlýn v letech
1766-1807. (Poděbradsko

lIl-,2 str. 795.) — “) Poboři u Svojšic. —

9) R:
njněgssi..
— lo)R: ..Zlatym
twau Bozskau.
— „)l R:,.str
tweho.
.nětco.
— 1') .h.o
R: ijrku..
——
la) Pam.
6. .letho
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[296] Letos svatá Marketa
z růže vila věnce (a),
ale však nezavedla
v celé zemi žence.

Zbraslav.

Skrz jarní zimy, mrazy
všecko se zpozdilo
i též všeliké zkázy
zbaveno nebylo.
(3) Nyní teprv nejvíce růže kvete.
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Žita [j]sou nejpěknější
v slámě též i v zrně,
pšenice pak špatnější,
jen se kosou shrne.

Vikve, čočky a hráchy
hOSpodáře těší,

ječmen s ovsem pak strachy
činí nad rok (a) těžší.
Bože, kterýž všecko víš,
a my nic nevíme,
že nás přece uživíš,
za to tě prosíme.

7. juli již ženci od hor práci obilní sobě hledavše chodili
a to ve množství, však ne proto, aby žalí, — neb věděli, když
u nich žita kvetou, žeť zde zralá 1) nejsou, — ale proto jen,
aby domácí nouzi ušli a se zde obživili. A protož žebráků ještě
více přibylo, an jich prv dost bylo.
Od svátku pak s[v]. Markety mnohem více dělníků šlo,
avšak žíti [j]sme nemohli. Do dne 19. juli pěkné časy-byly
a obilí zrálo, ještě i 21. téhož. Potom:
Když již každý číhal s srpem
a chtěl žito žití hrkem,
tuť na Maří Magdalenu
viděli [j]sme rychlou změnu:

Pošmournost. mračen běhání,
malých deštíčků vlévání
práci všecku zastavilo
a týden 2) žní nás zbavilo.
Svatý Jakub když k nám přišel, a)
žádný s ním na žeň nevyšel.
Ač pak z nouze a z potřeby
mnozí v ten den již chléb měli,
bídně mletý a pečený,
také bez chuti jedený.
Drahota lidi dohnala,
však ještě dražší chléb dala.
Když [j]sme již chtěli žíti,
nový chléb rádi míti,
Pán Bůh jej ještě zadržel,
sedlák i dělník se mrzel.
'(a) Nad loňský 1804.rok.
1)R: skázy . . . schrne . . .Lonský . . . předse . . . zrale. — :) R: Tegden
. . . s potřeby. — a) T. i. 25. července.
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[297] Dne 8. juli ve Vídni, Prešpurku, Brně, ]ihlavě a Linci
najednou pozdvižení 1) lidu měst[s]kého [se stalo] v příčině ve
likých mýt 2) a ungeltních platů, 3) též bankocedulí, které již
jen samé bez jiných peněz s velikou bídou se handlují. Od
kupců začátek se stal. Vojsko když střelnými ranami začali to
krotit, ještě hůře bylo, jakož pak od obojí strany ve Vídni
několik osob padlo a více zraněno bylo. *) Ale drahota byla
všeho toho nejpřednější mistr i vůdce.

Když trpělivost odchází,
mysl se sem tam vrtí;
tut bída i mečem hází,
nebojícs) se i smrti.
Dne 22. juli v ]ičíně na trhu ráno bylo žito za 42 zl.,
pšenice za 45 zl., ječmen za 22 zl., oves za 10 i 11 zl. Potom
k deváté hodině přibylo množství vozů s obilím, že jich tolik
ani ve dvou “) letech nebylo, a tuf k hodině 11.té již měla
pšenice 36, 30 a 28 zl., žito 30, 25, 24. 20 až i taky 19. zl.,
ječmen 15, 12 zl., oves 8 zl. i taky 7 zl.
Zde pak tu i tam, kde kdo jaký korec obilí měl, jak for
mani, tak pekaři a krupaři i také lidé sedlští, jenž převelikou
nouzi měli, až nad víru lidskou připláceli. Pšenice i žito až přes
50 zl. vystoupilo.
Dne 19. Juli v Pečkách Blatnich bylo prodáno 2 korce žita
po 52 zl. a tak 104 zl. za ně 7) dostáno; jistá pravda jest.
Dne 24. juli v Hoře Kutné byla pšenice za 36 zl—,žito za
30 a za 28 zl. — a tu se lidé radovali jako májovému dešti,
že již začíná spadovat ta přehrozná cena.
Tu okolo Kouřima, Kolína, Nymburka víc než 3 neděle
po 50 zlatých žito se platilo.
„
[298] Dne 16. juli přivezeno jest z Cáslavě z císařského
forotu mouky do Poděbrad 236 cent[nýřů] a tu z ní pekaři
chléb pekli, kterýž se samým toliko podruhům a chudým lidem
prodával a vydával, 1 bochniček 31/2 libry těžký za 7 grošů;
a tut, dokud ta mouka trvala, každodenně takový byl sběh
lidu až tlačenice, hluku, křiku i pláče dosti, že pan vrchní od
toho vydávání ani odejíti nemohl, aby bitvy a bouřky z toho
nepovstaly.
Dne 27. juli, v sobotu před 8. neděli po sv. Duchu, teplý
a jasný čas se ukázal a tuť [jjsme veřejně začali žíti žita, ač
ještě ne proto, jako by zralá 3) byla, ale aby dříve chléb byl,
neb ho již žádný neměl, krom někde některý bohatec a lako
1) R: Brnnie . . . na Gednau, Podzwjženi. — ') R: Megt. „baňko
ceduly. — 3) jungm. Slovník: ungelt, clo ze zboží. — 4) V novinách
není o tom zmínky. — s) R: Neboge...Gitčině. — 0) R; mnozstwi . . .
dwauch. — ") R: něg . . . každodenie . . . Zběh. — s) R: Sobothu . . . zralé
byly.
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mec. Ale taky mnohý lakomec k vůli té drahotě obilí všecko
,prodal a bankocedulemi srdce své sytiv,1) držku hladem mořil.
Toto snad taky bude paměti hodno; jest staré přísloví,
že svatý Duch přináší pytel much, ale letos netoliko o s[v].
..Duchu, ale ani nyní, kdyžío již dne 22. juli psi dnové se za
čali a já toto dne 27. juli píši, až dosavad žádné mouchy ne
jsou a v celé světnici sotva jich 10 viděti jest; v síních a ko
morách ani jednu vidět není. [ ten dobytek od much, komárů,
brumbárů a jiných brouků pokoj má. já zajistéř) co [j]sem
v zrostu svém do rozumu přišel a rozličné přirozenosti zpyto—
vati začal, a sice od roku 1749, ještě [i]sem letní čas tak od
:much prázdný nespatřil.
[299] Dne 21. juli, v neděli 7. po s[v]. Duchu, odpoledne
ve 3 hodiny ve vsi Chotuticích na panství radimském vnově
vystavená zavřitá kaplička a spolu zvonička posvěcena jest ke
cti a chvále nejsvětější Trojice božské, Panny Marie a svatých
Václava, Floriana, Prokopa, jana Nepo[muckého] a l—lavla.NB.
Proto taky s[v]. Havla, že tam tu neděli po s[v]. Havle posví
cení bývá. A jejich obrazy (ač sprostě) na svrchu té kapličky
malované jsou. Posvětil ji důstojný pan Frant. Puchler, kanovník
zpetinský a farář škramnický. Kdež i já byl jsem.
Dne 28. juli, v neděli 8. po s[v]. Duchu, bylo v Praze
slavné procesí z kostela týnského3) do hlavního kostela s[v].
Víta na ten oumysl, aby Pán Bůh ourody zemské v polích sto
jíci od všeliké zkázy a nás všecken zemský lid od té hrozné
drahoty, bídy a hladu i moru a vojny zachovati ráčilf)
Takové procesí a prosby veřejné i v jiných městechs) také
činili. Tolikéž i v Sadskéf') dne 29. Juli z chrámu farního sv.
Apolináře ") do kapličky Bolestné Panny Marie procesí vedli.
Pane Bože, račiž nás uslyšeti a prosby naše milostivě naplniti!
Při konci juli, ač již žita dosti sklízeno bylo a nový chléb
tu i tam lidé měli, ale zr'no v klasích vždy pořád bylo měkké.
Někde 2, 3 i 4 dni leželo žito nažaté aneb v mandelích, ale
přeci jen žito měkké zůstávalo, a protož kdo hned mlíti musil,
“na slunci i na kamnech 8) zrno sušil. A že nestálé byly jasné
časy, protož tak s tím měkkým zrnem přece [j]sme z polí do
;stodol vozili.

Zrno všeho druhu jadrnější jest, nežli roku loňského 1804
[300] a také ] mandel více dá zrna nežli v loni 2 i 3 man
dele. Buď z toho Pán Bůh pochválen!
Dne 31. juli bylo prodáno žito nové v Střebestovicích
1 korec za 12 zl.; okolo Labe bylo za 15 zl.
1) R: Baňkocedulemi...Sitjwssi. — :) R: zag'istie...od poledne
. . . poswěcená...bozske. — a) R: Tegnskeho...skázy. — 4) Nov. str.
123. — 5) R: Prozby...Miestách.
— “) R: Sadsky. — ") R: Apoliná
rysse . . . Prozby. — s) R: wzdy . . . měke. .. předsy . . . měke. . . Kamnách

. ..měkym...předse...lonskeho...wlonj.
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Dne 3. srpna v Pečkách bylo prodáno žito nové měk[k]é

za 10 zl. a tvrdší za 11 zl. 30 kr.

Toho dne v Praze na trhu sešlo se okolo 15 for žita a.
tut již Pražané nechtěli více dáti za korec, jen 7 zl.
Toho dne v_našem okolí neobyčejným způsobem bouřlivý
mrak přišel od Cerného Kostelce na Chotouň, Škramník, Cho
tutice, Pečky a Chvalovičky, dešť převeliký spustil a s ním
(však neškodně) i kroupy padaly; zde pak v Milčicích jen něco
málo krůpějí spadlo. Co já pamatuji, tento dešt po třetí od té
strany přišel.
Z novin ročních N: 32.1) Ta trojnásobní koruna, kterou
nový francou[z]ský císař papeži Pioviz) Vll.u darem poslal, jemuž
_ji také kardinál Fesch dne 24. juni slavně v Rimě odvedl, má
prý na sobě mezi jinými veliké krásy a ceny kameny taky'
jeden orientální rubin, ten, kterýž byl někdy veliký mogul v Indii
na své koruně. nesl. Ta koruna má státi několik milionů liver3)
a kameny v ní takové krásy a ceny, že se ani vyřeknouti a vy—
psati nemůže.
'
'
[301] Pamět'obz[v]láštní o kostelích s[v]. jana Křtitele:
Dnes 10. srpna r. 1805 obdržel [j]sem popsáni kostelů s[v].
lana Křtitele, ke cti jeho narození, ke dnu 24. Juni, a jeho stětí,
ke dnu 29. Aygusti, v království českém vystavěných, kteréž
mně poslal z Ceských Budějovic ten znamenitý a vší chvály
hodný vlastenec a pamětí českých milovník a vyhledavatel i spi.—
sovatel, důstojný pan josef jan Pingas, tamní kanovník a kon
sistorní 4) asesor &od r. 1786 můj dobrý a laskavý přítelf') kte
réžto popsání pro další zachování hodno jest sem přesadiii.
K svátku Narození s[v]. lana Křtitele, dne 24. června, vy
nachází se kostelů v Čechách:
V arcibiskupství pražském.“) V Praze 4. V kraji: Kouřimi
ském 9 a 1 klášter u sv. Prokopa v Sázavě a z nich 3 farní;
plzeňském 19 a z nich 5 farních; berounském 11: 5 farních
a 1 klášter u s[v]. Jana neb Ivana; rakovnickém 7, z nich
2 farní, ostatní lokalie afiliálni; loketském 4, z nich ] farní.—
Všech 50.
V biskupství litoměřickém. 7) V kraji : Litoměřickém 10, z nich
4 farní, ostatní lokalie a fil[iální]; boleslavském 16, z nich 4 farní;
'žateckém 4, vše farní. — Všech
.

V biskupství králo[vé]hradeckém. V kraji: Král[ové]hradec
kém 20, z nich jsou 3 farní, 4 lokální, ostatní filiální a kaple;
chrudimském 13, z nich 3 farní a 2 lokalie; čáslavském 13:
5 farních a ostatní lokal[ie] a filiál[ní]; bydžovském 10, z nich
5 farních. — Všech 36.
'
1) Str. 132. R: spůsobem...nětco. — 2) R: Piussowi...Fess. —
a) T. j. (franc.) libra. — *) R: Cžechskem wystawených...Cžechských
...Conssistoríalnj
Assesor. — r') Pam. 11, 2, str. 35. — "') V R celý
soupis tabelárně. R: Prahskem . . . Plzenskem . . . Localiae. —-*) R: Litho—
měřickem . . . Local. . . . Localnj . . . Localiae . . . Local.
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[302] V biskupství českobudějovském. V kraji: Budějov
Ském 5, z nich 3 farní; prácheňskéml) 11: 2 farní; klatovském
8: 3 farní; táborském 10: 2 farní. — Všech 34. Ve vší zemi
všech 154.2)
K svátku Stětí sv. jana Křtitele, dne 29. srpna, vynachází
se kostelů založených v království českém:3)
V kraji: Kouřimském v Škramníku, farní, velmi starožitný;
v Hostivařích, farní ; v Cvrčovicích. Hradeckém v Solnici mé
stečku, farní. Chrudimském v Týnici4) nad Labem, farní. Líto
měřickém v Tichlovicích na panství děčínském.5) Prácheňském
v Záblatech městečku, farní ; v Česticíchf) farní. Rakovnickém
v Ořechově,7) farní (NB. někdy tu bývalo děkanství a měl
tvamní děkan 34 farářů); v Hořelících, farní ; vVlňovsi blíž Labe.

Zateckémv městě Kadani při tamním špitálu. _ Všech 12.
Všech kostelů ke cti sv. _lana KřtitelevČecháchiskláštery 168.
O těchto kostelích Stětí sv. jana obšírnější vypsání učinil
[jjsem v prvním svém 8) nevázaném spisu,9) což [jjsem byl
z přeložení a ze Schallera 10) vytažení od téhož důstojného
svrchu1psaného pána tam v Českých Budějovicích vypsal roku

1796. )
[303] Na začátku srpna bylo veliké braní na vojnu a sice
samých synů těch, jenž rodiče mají, i taky dědicové 12)se brali.
Vypsání každého jménem i numero jeho zrovna od regimentu
přišlo. Naše poděbradské panství 52 lidí odvésti musilo.
K tomu všecky regimenty, jenž v Čechách kvartýrovaly,
odtud na spěch nejvíc přes Tábor a Budějovice k Linci a odtud
do Vlach táhly.V novinách ani zmínky není, jaká vojna bude.13)
Okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie začali [j]sme pše
nice klidití. Pšenice červené rovněž tak špatně zrály, jako bílé,
přeci však dříve z vršité země někde se sklidily.Aokolo téhož
svátku prodávala se červená pšenice za 18 zl. a za 17 zl. 30 kr.
i taky místem za 20 zl. korec.
Žito v ten čas zase dostalo 13 zl., 14 zl. a ječmen 12 zl.,
oves nový 9 i taky 10 zl.
Praha, že tam málo for s obilím jelo, taky přidávala; dne
14. srpna dávala za žito 12 zl., za ječ[men] 11 zl.
Dne l7.srpna všickni rychtářové do zámku povoláni byvše,14)
tu dostali [j]sme poručení i na to formuláře, všecko na zimu
1) R: Cžechsko Buděgowskem . ..Prachynskem.. . Thaborskem. —
2) Vkovy součty nejsou správné. Chyba je snad i v počtech kostelů. —
=) R: Cžeckem. — *) R: Teynicy. — “) R: Lithomeřickem w chhlowi
cých . . . Děčjnskym. — “) R: Práchynskem . . . Cžessticych. — ") R: Wo
řechowie. — a) R: mem newázanym . . . Ssallera . . . Cžechskych. — ') To
byly první 3 knihy Pamětí. — “') ]aroslaus Schaller (píarista): „Topo
graphie des Kónigreichs Bóhmen.“ 16+1 svazků v letech 1785-1790. —
“) Pam. lll, 2, str. 53. — ") R: diedičowe . . . Qvartirowaly. — “) V říjnu
začala nová vojna s Francouzi. — “) R: Nanebe wzeti
Mariae . . .
předsy . . . powolanj bvwssi.
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i v jaře vyseté obilí popsati a do zámku ve 3 dnech odvésti.
To po celé zemi stalo se.
Též, žádný žid a jiný překupnik a handlíř aby obilí neku
poval, jedině v tržních městech, 1) a formani z ech jedoucí,
ti pak mají mít od svého ouřadu jistotu. kam to obilí povezou,
a odtud zas, kde a jak mnoho naložili. 2)
[304] Když [j]sme pšenice jakožto v zrnu, jádře i barvě
krásné a tak říkaje jedno zrno za loňská 3) 2 zrna stojící ve
sele začali klidití a nimi4) se těšiti, Pán Bůh nám tu radost
proměnil v zármutek, nebo hned od svátku Nanebevzetí Panny
Marie, když jen někdo něco málo a někdo nic pšenice doma
měl, smutné deštivé, pošmourné a velmi vlhké časy se začaly
a mi nebylo možné nic na polích vázati a domů voziti. Tím
hůře při horách jest, neb tam teprv žitaaječmeny začali klidití.
Od 14. do 19. srpna žádný nic neklidil a nato zas Dne

XX. a XXII. Srpna CeLe Dňl Dostl thtě

a bez obLeVeňI

PrsseLo [1805]. Dne 23. začali mnozí hrsti 5) na polích obracet,
ale zase zmokly. Dnes, na den sv. Bartoloměje, slunce sviti
a spolu prší- a při .tom velmí studený vitr vějes) a pšenic[e]
již na polích rostou.
Ovoce ač dosti málo se urodilo, však na začátku srpna
moc ho spadlo a dosavad padá; to pak, jenž zůstává, nemůže
zráti. Pane Bože, smiluj se nad námi a rač nám dáti jasné
časy!
Dne 25. srpna, v neděli 12. po s[v]. Duchu, prohlášeno
jest v kostelích i v zámcích císařské nařízení 0 školy, aby děti
hned od 1. září do nich chodily. 7) lest pak nyní v školách
normálních nějaká malá změna učiněna; co potřeba nebylo, jest
vynecháno, neb se tíms) i učitelové i učenci daremně trápili.
jakož pak i ti darmochlebové školní krajští komisaři (v každém
kraji byl jeden) docela přestali a rozpuštění jsou; dohlížení
k školám samým děkanům, farářům a kaplanům zůstává. Též
direktoři v městech, 9) jenž prv byli, taky zůstávají a hlavní
komisí jediné od slav[ného] gubernium budem)
[305] Dne 28. srpna poručení přišlo, abychom 11)koně ke
kusům 12) a do vozních tahů. a sice ze vsi naší 18 kusů, 29.
téhož do Poděbrad přivedli. Ti mají být od 5 do 10 let stářím)
a 14 pěstí 3 coule vysocí; za ně že se bude dávat po 170
a po 150 zl.
1) R: Gedině...Městách.

— =) To je snad ještě vše dle patentu

z 5. června. —- a) R: lonske. — *) R: snjmi . . . Na Nebe wzeti . . .
Mariae . . . nětco . . . chhke. — 6) R: Hrstie . . . Bartholoměge . . . Owotce.

_ a) R: wjge. — 7) Na vyšších školách prázdniny (5 neděl) od 21. září
do 1. listopadu, na venkovských nižších dle poměrů. — “) R: negaká
. . . stim. — ') R: Dírectoří w Městách . . . Comíssi, geedíně. — 10)Vše
dle dvor. dekretu z 10. února 1804. — 11) R: abychme. — ") T. j.
k dělům. — ") R: stare . . . wyssoke.
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Item, jestli kdo půjčil komu peníze na polní interes, aby'
z nich zasetě aneb jinak umluvené obilí bral: item, jestli jaký“
handlíř a obilní kupec ve vsi jest, obz[v]láště žid: aby se zapsal—
a žádný obilí skupovati aby se neopovážil pod trestem. 1)
Nyní jsou obnovené v městechz) týhodní trhy, jakož pak
v Nymburce ve středu a v sobotu, v Poděbradech v sobotu,
a ukázáno jest sedlákům a vesnickým obyvatelům, aby tam své
obilí vezli a formani tam aby kupovali i jiní, krupaři, pekaři
a městští 3) obchodníci a ti sice. napřed před formany. A protož.
žádného formana od Němec nechtí sem na tuto stranu Labe
přes most pustiti a tím chtějí lacinější cenu obilní dělati, mě—
šťanům naháněti a sedláky ještě více hubiti. Čas ukáže, jak to.
dále bude.

V Nymburce byl ten první obilní trh 28. srpna, ve středu
po neděli 12. po s[v]. Duchu, na nějž jedoucí lidé žádné clo
v branách nedali, v městě na rynku bubny a trouby zněly
a 2 sudy piva se tu veřejně každému, kdo jen píti chtěl, darmo
vyšenkovalo. Obilí platilo se: Pšenice pěkná 21 zl., též 20, 19
a 18 zl., žito 14 zl., též 13 zl. 30 kr., ječmen 1211., item 12 zl.
30 kr., oves 7 zl., hrách 16 zl. For bylo 60.
[306] Dne 31. srpna, v sobotu, byl v Nymburce Il. trh.
Při něm ještě žádné clo se nebralo a ] sud piva darmo lidu
se dal. Pšenice měla 18, 17 a 17 [zl.] 30 i taky 16 zl., žito
12 zl. 36 kr. a 12 zl.,.ječmen 10 zl. 15 kr., 9 zl. 45 kr. &9 zl..
30, oves 6 zl. 30 kr. For 50.

Tohož dne v Poděbradech byl 1. trh a cena obilnáltak
jako v Nymburce; for tam bylo přes 30.
Dne 4. září 111.trh v Nymbur[ce]. for bylo přes 300, kdež.

i já byl [j]sem a pěknou červenou pšenici nejdráže prodala sice
za 16 zl. rovnou míru. Byla též za 15 a 14 zl., žito od 11 zl..
30 kr. až do 10 zl., ječmen 8 zl. 30 kr., oves 6 zl. 30 kr. Na

ten trh jen 8 formanú přijelo, kteří certifikáty aneb jistoty
písemné od svých ouřadú měli. Kteří neměli, těch mnoho v Bob
nících a Skrchlebích zůstalo, neboť bez toho do města nesměli.
NB. Nyní žádný forman do vesnic pro obilí jeti nesmí, jen do
měst na trhy a musí mít od svého ouřadu písemnou na stempl
papíru jistotu, odkud jest a kam a proč to obilí kupuje. Kde
pak obilí koupí, tuf se mu zas na stempl-pap[íru] napíše, kde
a jak mnoho a zač to obilí koupil. A to on zas svému ouřadu
okázatia tam, kde dříve řekl, to obilí vézti, složiti a odtud.
zase písemnou zprávu, že jen v naší zemi a ne jinde složil,
přinésti musí. Toho dne již se dávalo v branách cla 1 groš—
z fůry.
1) Vše dle patentu z 5. června. — 2) R: Miestách . . . Nimburgce

[i dále třikrát) .. .Sobothu li dále takl. — J) R: Miesststj .. . na negž.
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Arc lVéVO da "Karel ve vojšt ě.
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.Toho dne 58 koní z našeho panství do Prahy vedeno bylo
a 50 jich tam zůstalo. Za ně pan listovní [Vavřinec] Schóbell)
dne 6. téhož přivezl peněz 7968 zlatých v samých papířích.
Z naší vsi [307] dvě tam zůstaly, 2 N. 2 Štajnerova a dostal
za ní 160 zl., z N. 17 Mat[ěje] Hotovce a dostal za ní 170 zl.,
které [j]sem já jim dne 7. téhož z Poděbrad přinesl. Ale každému
za každé hovado 1 zlatý nebyl dodán — za rozličné prý2
potřeby.

.

ltem: Kraj hradecký, bydžovský, boleslavský a litoměř[ický]
odváděli koně v Praze; kraj kouřimský, berounský, rakovnický,
plzeňský a loketský v Českých Budějovicích; chrudimský, čá
slavský, budějovský, táborský a prácheňský, 3) ti až v Linci
v Rakousích; Č), což tu bylo bědováni, skrze mnoho dní zmeš
kání polní a právě teď obilní práce, mnoho outrat, zhnětení
a potom neodvedeni těch hovad! Obrok na vozích vésti musili,
jakož i do Prahy. 0, což tu bylo proklínání a na pomstu volání
těm, kteří taková *) místa k odvodu vykázali! Neb každý větším
dílem své hovado se škodou dal, se škodou tak daleko vedl;
pakliť se zhnětlo, buďto ho nepřijali, aneb z té prohlášené ceny
méně dali, & tak se škodou domů se vrátil. Doma pak ze zrost
lého obilí (které skrze nečasy .na polích bylo a jen na hodinu
aspoň se klidilo a protož bez hOSpodáře zmatný sklizuňk,) již
tu největší škodu a zármutek cítil a viděl a protož, jestli s trpě
livostí znám nebyl, tím horlivěji a jako ustavičně proklínal. A tenť
jest první stupeň k té naší (ač ještě dosavad neprohlášené)
vojně. Bože, sám zastav ji a nedopouštěj ji ani prohlášíti!
[308] Druhý stupeň k vojně v těch dnech ukázal se, ale
mnohem zarmoucenější, kdyžto lid v městech 5) i vesnicích, svo
bodný i ženatý a zdětilý, valně na vojnu jíti musil. Z našeho
panství měsíce července již 60 osob dáno bylo a sice jen samé
sedlské synky a gruntů dědice. Nyni bez rozdílu, buď on kdo
buď, když jen zdravý a od 16 do 40 let starý, synek, pacholek,
podruh i z malé chalupy familiant neb baráčník jest, se béře.
Na ženu a děti žádný ohled není;
kdo to živit bude po vší naší zemi!
Dne 7. září, v sobotu, šlo jich z celého panství sebraných
do Jičína 50 a zůstalo jich tam 36. 5)
Až dosavad [j]sou žně. Dne 4., 5., 6. a 7. září okázalo se
slunce a tut se valně pšenice, prosa, vikve a ovsy klidily. Ačkoliv
v zármutku teplý čas a pospěch v práci obilní slze s potem
dával, ale zármutek od srdce je hnal; rodiče pro děti, děti pro
pro své muže, sestry pro své bratry etc. kvílili
aotce,
nařírlnanželky
ali.
1) Pam. III, 3, str. 123. R: Spráwu . . . Ssebl. — ') R: preg . . .
Lithoměř. . . . Plzensky . .. Cžechských. — a) R: Prachýnský - tij. —
4) R: wezsti . . . takowe.

——5) Ri Městách . . . Ossob . . . diediče.

6) Dále prázdno asi pro 3 řádky. R: Sobothu . . . Gitčina.

—
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K tomu slyšeti jest, že Rusové opět s naším dvorem proti
Francouzům sjednocení jsouce sem do Cech přijdou.
Po horách v tyto časy a dni ještě žita se klidi 1) a těch
tu i tam přemnoho zrostlo.
Dne 28. srpna jely fůry do Pardubic pro nového pana si
rotčího. ] já jednu poslal [j]sem a s ní jemu tento vinšzz)
[309] „V Milčicích dne 27: srpna.— Urozený pane sirotčí!
— Níže psaný _ S LáskaV Meho CeLeho SrDCe [1805]-—

PříglžDěgeWInsngI,

WlnsngeC

LaskaWě OCžekaWáM

[1805], ——ACž pak né W WLastňll ossobnostI, aLe skrze
SIJna sVeho HLas sWVg poDáWaM [1805]:

Abl neChage taMňlICh Ssest set a ssest (a),
Na nasse TIle a geDno (b) [1805]
z PLnne RaDostl & s ProspěCheM přlgltl ráCžlL [1805];
JOpean

—_ abychom

řekly zaS

ZE wssech jakowosti, které se stanAV;
Fiala pokwete v Podzymkowe DNY,
SIla nasse R0zTrhaná brzy vCŽljge Plnnost,
POzDE BRÁna oijraná nezawřená zustane z LáSKY.

ZustávajeGegich — W praVe VpřIMnostI DVCha sLtha
a RlChtář — Frantlssek lán WaWák [18051— MllLCžlelJ'
SeDLák [1805], — spolu Měsstěnjn Plzenský.

'_
r;

(a) ParDVblCe = 500 + 5 + 1 + 100 = 000.
(b) PoDebraDl : 500 + 500 + 1 _= 1001.“
[310] Dne 29. srpna v Praze měla pšenice 16 zl., žito
8 zl., ječmen 8 zl., oves 6 zl., hrách s čočkou 12 zl., centnýř
sena 2 zl. 30 kr., též 2 zl.
Dne -8. září, na den Narození “naší nejmilostivější paní, Marie,
královny nebeské, hned přede dnem ve 4 hodiny pršelo a hřmělo;
potom začaly se pěkné jasné' a teplé časy, jakéž nebyly v ten rok.
Okolo toho svátku obilí na trzích a) v Nymburce a Po
děbradech takto se platilo: Pšenice 14 zl. 30 kr. i taky 15 zl.,
žito 11 zl. 30 kr. i taky 12 zl., ječmen 9 zl. i taky 9 zl. 30 kr.,
hrách 15 zl., proso 16 zl., zemčata *) 2 zl. 30 kr., švestek-10
a 12 za 1 krej[car], hrušky a jablka 2 a 3 za 1 krejcar.
Chmel letos nikde se neurodil; ačkoliv z jara dosti bujně
rostl, ale dne 11. Juli, když celého měsíce zatmění bylo, tut
potom tak rychle zvadl a listí jakýmsi lepkavým leskotem se
lesklo a nato všecken uschl, ani jedné hlávky nezplodil; a protož
kdo dvouletý a roční měl, velmi draze jej 5) prodal. ltuv Mil
čicích soused Čermák “) prodal ho 5 cent[nýřů] po 100 zl.
1) R: pottem . . . Klýděgi. — =) V R upraveno sloupcově. — a) R:

Plzenský .. .Mariae . . .Trhách. — ') R: Erdteple. — “) R: ho, —
') Matěj Čermák v čís. 12.
*
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a potom 13 cen[tnýřů] 75 lib[er] po 140 zl. a utržil 2012 zl.
30 kr.; měl však v tom tříletní práci a dvouletní užitek. K tomu,
co naložil na tyčky a nádobí železná, co dal po tři léta náde
níkům a k tomu roku 1803 koupil ho od vdovy Hotovcové 1)
za 10021. a zase r. 1804 též od níuza 60 zl., — to vše když.
se od té sumy odrazí, nemnohot čistého užitku zůstává.
Dne 12. září, ve čtvrtek, pan sirotčí Josef Soudný přijel
a svůj ouřad říditi začal. Při likvidací držel komisí pan vrchní
zbraslavský Jan Wolfram, kterýž zde někdy písařem býval.
Ten že chtěl 2) odtud domů jeti, řízeni mu byli koně na podlo
žení do Nehvizd odtud z Milčic a sice v pondělí 23. září a ti
tam časně ráno odešli. Nato v 11 hodin před poled[nem] přišlo
poručení, aby ti 3) koně až v outerý do Nehvizd šli. ] odepsal
jsem, že jsou koně již tam a ten pán že bude povinen jakožto
v čas setí i to dnešní meškání i tu zejtřejší cestu platiti, a za
těmi koňmi poslal se nový obrok a dáno poslu 30 krejc[arů]
od nesení. *) Ten pán ale byl tak povážlivý, že přijev5) vouterý
do Nehvizd a odtud zdejšími koňmi do Prahy když přijel, za
ty dva dni i za cestu dal 1 zl. jestli to ctnost, čili zlost, každý
sám sud !
[311] V těch dnech poručení zemské přišlo, abychom 6)
na magacín místo žita peníze dávali, za kteréž že se jinde blíž
od armády kupovat bude a že tu v Cechách taky — a opět
jako vloni _ mnoho obilí není. Dle čehož naše ves Milčice
dala hotově 362 zl. 47 kr., které [jjsem dne 21. září do zámku
odvedl.
Dne 23. září ve vsi Hořanech, blíže od Milčic, u večer

v stodole Martina Horkého 7)oheň vzešel _ žádný neví,jak, _
a jí spolu s blízkým špejcharem a kůlnou do gruntu strávil.
Dne 25., v středu, zemské poručení přišlo, aby ovesný
magacín ihned byl vydán a z našeho panství dne 30; září do

Cáslavě odvezen. Ves Milčice dala ho 98 měřic 12 mázl. a ten
[j]sem musil měřiti na den svat[ého] Václava odpoledne, jenž
byla sobota.
Okolo toho svátku ještě ovsy, vikve a prosa tu i tam na
polích byly; a v noci před dnem sv. Kosmy a Damiána po
čavši3) pršet pršelo vždy pořád pomalu i na den sv. Václava.
Až posud obilí zimního setí bylo krásné a v tržních mě
stech 9) platilo se takto: Pšenice 13 zl. 30 kr., žito 11 zl. i taky
1) Str. 40. R: Hottowcowý. — :) R: Li vidati . . . Commissi .. .
ten chtěge . . ,geti, řízené. — 3) R: ty. — 4) : Nesseni. — 5) R; pří
geda. — 6) R: Abychme. — 1) Martin Horký obýval grunt č. I ve vý
měře 24 kop. Grunt rozdělil asi roku 1818 mezi své 3 syny: Jana (10 kop),
Josefa (10 kop a nové stavby); třetí syn dostal 4 kopy a přiženil se do
Tatec. O ohni není záznamu ani podání. (Sdělil p. Otokar Šmejkal, sta—
rosta v Hořanech.) R: v wečer . . . Horkýho. _ a) R: Owessný .. . y hned
. . . od Poledne . . . Sobotha . . . S. S. Kozmy . . . počna . . . wzdy. — ') R:
Městách . . . Owotce . . . gessto . . . Mariae.
*
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10 zl. 30 kr., ječmen 10 zl., oves 5 zl. 30 kr. Ovoce kde jaké
bylo, ač dost na mále, však velmi zdlouha zrálo & sklízet se
nedalo. Dnes na den sv. Václava ještě švestky a všeliké slívy,
kde jich více se urodilo, ještě jsou zelené, ježto jindy hned při
svátku Narození Panny Marie bývaji zralé.
Toho měsíce dávali [j]sme výpisy,1) jak mnoho kterého
obilí na zimu r. 1804 i z jara r. 1805 se zasilo a z toho jak
mnoho na mandele se sklidilo a jak mnoho mandele sypají.
Odtud se takový odvedl dne 23. září. Z toho výpisu, 2) co
každý soused psáti dal, aspoň sumu sem přisadím: Roku 1804
zaseto pšenice 16,11/2měř.,sklizeno 546 mandel, sype 1man[del]'
na 1/2 měř[ice] Zita zaseto 381 m[ěř.], sklizeno 904 mand. _
na 1/2 měř.R.1805 zaseto ječmena 345 m[ěř.], sklizeno 958
mand. -— na 1/2 měř. Ovsa zaseto 197 měř., sklizeno 3961/2
mand. — na 1/2 měř. Hrachu vyse[to] 27 m[ěř.] a dostáno 651/_
m[ěř.] — na 1/2 měř.; čočky 13/4 m[ěř.] — 3 mand. Zemčata)

sazen0'153/4 měř. a sklizeno 92 měř.
S tím, Bože, rač nás chránit
a všech nepřátel zbavit!
[312] V prvních dnech měsíce řijna zas na setí pohodlné
časy nastaly a bylo právě milostné a vinšované setí a zaseté
obilí krásně vycházejíc *) již tak k budoucímu 1806.mu roku
lepši ourodu připovídalo.
Toho času město Sadská dosáhlo zemské povolení týhodní
“trhy na obilí a jiné věci míti. Poněvadž formani tím měsíce
srpna t. r. rozkazem nikam jinam nežli do měst na trh pro
obilí jeti nesmějí a takž taky každý gruntovník se svým obilím
též tam jeti musí, od čehož ovšem měšťané užiteka jiní obilní
kupci, pekaři, krupaři, pernikáři, kořalečníci, škrobaři atd. zna
menité pohodlí maji, _ a zajisté Nymburk, Poděbrady, Bran
dýs5) a jiná města za ten malý čas, co ty trhy maji, nemalé
obživení a všech věcí odbyt cítí, _ a takž i Sadská, viděvši, 6)
co se v Nymburce a Poděbradech děje, taky sobě takové trhy
vymohla a to sice na čtvrtek.
A protož dne 3. října byl první tam ten trh. Střílelif[j]sou
k němu z hmoždířů7) i muziku drželi, a kdo přijel, i pití dali;
ale že jest po nymburském 3) a před poděbradským, málokdo
tam byl. Formani, jenž v Nymburce ve středu neměli co kou
piti, přijevše sem, tu od domácích měšťanů koupili.
Tomu trhu přidám jeden starý trh v Sadskég) na chalupu
učiněný, když ještě Sadská byla ves,10) který [j]sem onehdy
1) R: Wegpissy. — =) R: Wegpissu . . . Suřňu. ——“) R: Erdteply. —

*) R: wycházege. — 5) poněwadč . . . zagistie Nimburgk . . . Brandegs.
— “) widěwsse . . . Nimburgce. — 7) R: Hmoždjřu . . . Musyku. — a) R:
Nimburskym.. .malo kdo. .Nimburgce. — ") R: Sadsky. — 10)R. 1562

str.
byla 5Sašiskápovýšena na městečko a r 1784 na město (V.Jelinek, Sadská,
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v zámku poděbradském v jedné staré trhové knize natrefil a zni
slovo od slova takto: „Letha míjí, to jest letha 1452, v pondělí
po památce sv. Pavla na víru obrácení,1) ve vsi Sadské jíra
Drsal prodal chalupu svú Vondráčkovi, a musil, protože jest
v rybníce kerském ryby lapal a kradl králi jeho Milosti, za
summu 11 kop 2) 20 groš[ů] a v též chalupě kupující má míti
voštíp,3) šavli a sekerku, tu zbroj. Závdavku položil Illj kopy4)
a ostatní po dvouch kopách ročně platiti bude [313] a v té
chalupě ještě mu zůstane 1 kráva,l svině, llll prasataaVovec,
t. j. 5 ovec. Rukojmě jeho a svědek jest Koutek z Sadské“
Když toho času na kopy české se počítalo, abys, čtenáři, věděl,
zač ta chalupa i s tim dobytkem byla, tehdy 11 kop 20 grošů
českých činí 22 kopy 40 grošíků míšeňských a 26 zl. 26 kr.
4 denáry rýnských. 5)
Dne 3. října Ivan Vavák, syn můj, byv 5) v Benátkách
7 měsíců v hraběcích zahradách zahradníkem 7) a dostava)
máje měsíce dekret na zahradu císařskou v Schlackenw'erthu9)
v kraji loketském,10) protož musil opustit Benátky a tam Se
odstěhovat. A protož ke mně sem se přivezl a dne 5. téhož,
v sobotu před neděli 18. po s[v]. Duchu, František, nejmladší
syn,“) dovezl ho i s jeho zbožím do Prahy, odkudž on po jiné
příležitosti do Schlackenwerthu se dostati má. Pane Bože, račiž.
ho svým svatým Duchem řiditi a ode všeho zlého zachovati
a po smrti do své nebeské slávy uvésti! Amen.
Dne 10. října v tu hodinu a sice 4.tous poledne, když zde
bratr jeho a nejstarší syn můj josef Vavák umřel, on ze Prahy
jel a dne 14. do Schlackenwerthu se dostal, v pondělí.
Když měsíci říjnu přibývalo dnů, obilí sutému přibývalo
ceny. Pšenice již sice ne tak, ale Se žitem zároveň skoro se
platila po 14 zl. 30 kr. a za 14 zl., ječmen za 10 zl. 30 kr.
i za 11 zl. 15 kr., oves za 8 zl. 30 kr. i taky za 9 zl., hrách
za 12 zl., proso za 14 zl.
.
Dne 10. října, ve čtvrtek mezi 18. a 19. neděli po sv.
Duchu, [umřel] syn můj josef Vavák, zde v N 4 a nyní 13

soused na té chalupě, kterou [j]sem já po otci svém jan Va
vákovi od r. 1761 měl a jemu ji r. 1794 dal.“) Včera, v středu,
na přeukrutnou bolest žaludka v 10 hodin před polednem na
poli v Loužku na těch klinich při mezi chvalovské, kdež mně
pomáhal orat13) ke pšenici, se roz[s]tonal a dnes ve 4 hodiny'
s poledne, když žádné lékařství neprospivalo, umřel. Narozen
1) 25. ledna. Pondělí nato bylo r. 1452 dne 31. ledna. — =) R: AB.
— 3) Oštěp. — *) R: lil. — s) R: Cžechske . . . čechských . . . Missenských
Regnských. — “) R: bywssi. — ") Str. 103. — a) R: dostawssi . . ..

Degret. ..Sslakenwerdu. — “) Ostrov u Karlových Varů. — 10)R: Lo
ketskym . . . Sobothu . .. odkudcž . . . Sslakenwerdu . . . z poledne . . . Ssla
kenwerdu. — ") Pam. ll, ], str. 72. — 12) Pam. III, 1, str. 118. — 13)R:.
wčerá . . . Worat . . . z Poledne . . . Leth . . . Sobothu . . . na prawo . . . Zá

kristlae.

'

Rok 1805.

135

byl r. 1765 17. březnač) oženil se r. 1794 24. ůnoraz) a umřel
r. 1805 10. října;3) [314] starý byl 40„ let 29 nedělva 5 dní.

Zůstala po něm vdova Alžběta,rozená Cermáková-z Ciňovsif)
a děti Václav 11 let, František 6 let, Rosalia 4 léta, Anna 2
l[éta] a Kateřina 1/2 léta.—"*)Pohřben jest'dne

12. října, v so

botu, na hřbitově škramnickém v místě napravo blíž dveří,
kudy se z hřbitova do sakristie vchází, a sice v hrobě tom.
v němžto moje matka Barbora Vaváková byla pohřbena r. 1763
17. řijna,6)- potom můj otec r. 1772 6. února,7) po nich můj
syn Prokop, 11 let starý, r. 1780 29. února “) a nyní syn josef
r. 1805 12. října, — a tut i já odpočívati v těle žádám. Od
počinuti věčné dej mu, Pane, a světlo věčné světiž mu! Amen.
Dne 6. října kníže jan z Lichtenštejna na své české panství,
kteréž byl po bratru svém Alšovi knížeti z Lichtenštejna zdědil,9)
nenadále bez triumfu a jakékoliv slávy přijel a sice z pošty 10)
z Plaňan do Radimě, odtud ještě ten den do Kounic; odtud
dne 7. do Koloděj a Škvorcefl) dne 9. do Černého Kostelce,
dne 11. do Rataje a dne 12. odtud zas na silnici a po ní do
Vídně.

Stalo se letos měsíce června na začátku, že císař pán byv 12)
v Praze, všem vojákům na polehčení vlasové copy ustříhati dal,
a bez nich aby byli, nařídil, což páni vojenští vidíce, též je za
vrhovali a bez nich chodí 13) i sám císař pán sobě nejprv jej
ustřihnoutí dal.14) Tu nyní v těch svrchu jmenovaných zámcích
páni a písaři, tolíkéž pan forštmistr se svými myslivci, viděvše
svého pána a kníže, že cop nemá, také sobě hned své copy
uřezati dali.
Nyní chodí každý jednak,
kněz, pán, voják jako sedlák.

všickni nosí krátké vlasy, _
hle, co nedělají časy.
1)Dle skramnické matriky toho dne byl pokřtěn; narodil se 16. října.
(Sdělil vd. p. Frant. Novák, katecheta v Pečkách.) — 2) Pam. lll, ],
str. 118. — 3) Dle matriky toho dne josef Vavák, soused v čís. 13,
46 roků stár, „na kolíku za 30 hodin od počátku v bolesti v Pánu
usnul.“ Zaopatřil ho a pochoval Fr. Puchler. (Sdělil vd. p. katecheta
Frant. Novák.) — *) Viz v dodatcich ke str. 29. — 5) O nich v dodat
cích tamže. — 6) Dle matriky Barbora, manželka jana Vaváka (inquilini)
v domě Františka Vaváka, zemřela 15. října 1763, ve věku kolem 60 let.
Zaopatřil jí a 17. pochoval farář jakub Ignác Zelenka. (Sdělil vd. p. katech.
Frant. Novák.) — 7) janVavák (operaríus) z čís. 4, starý 70 let, zemřel
4. (a pohřben 6.) února 1772. (Pam. [, 1, str. 30.) jeho křestní zápis (jan
Antonín, otec jiřtk Vavák, soused milčický,matka Lídmíla)je z 1.ledna 1702.
(Z matrik skramnických sdělil vd. p. katech. Frant. Novák.) — 3) Pam.
], 1, str. 138. — 9) Str. 95. — 10) R, Cžechske...z Lichten....gake
kolyw...Počty. — 11)R: Sskworče...Rattage. — 1*) R: bywssi . . .
polechčeni, Wlassowe coppy. — l=*)R: chodiěgi...gednák. — ") PO,
str. 285: „Aby se vojákům, vyjma jízdu a dělostřelectvo, poskytlo více
pohodlí, nosí nyní všechna pěchota od šikovatele dolů od 15. června
vlasy ustřižené, při čemž v celé armádě pro budoucnost hodně se ušetří
tak na vlasovém pudru, jako na zaneprázdnění úpravou vlasů.“
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[315] Okolo svátku sv. Havla pšenice měla 14 zl., žito též
14 zl., ječmen 11 zl. 30 kr. i taky 12 [zl.], oves 6 zl. 30 kr.,
hrách 16 zl., proso 15 zl., zemčata 1) 3 zl. Ta cena držela až
do konce _téhož měsíce.
Dne 2. listop[adu], v sobotu na den Dušíček, v zámku
poděbradském vrchní řiditel pan jakub Fridrich Schmíedl, do
stav 2) z ohledu 48 let své služby pensi a sice všech 1720 zl.,
co nyní měl, od ouřadování odstoupil a nato pro interim 3) admi
nistrovati začal uroz. p. jan Wolfram, vrchní řiditel na Zbra
slavi, kde cistercienský klášter býval, a ten někdy tu na Po
děbradech 9 let do roku 1783 písařem bývalf)
Nebeské úkazy; Dne 21. října v 11 hodin v noci z čisté
zatmělé oblohy na východní straně učinila se přejasná otevře
nína, od čehož všecka země osvícená byla, tak jako by-nejjas
něji slunce svítilo, že jehla na zemi spatřiti mohla se, a to asi
2 minuty trvalo. Potom zase se nebe zavřelo a zůstala čára
červená krvavá, na dlouho od půlnoční 5) strany k polední se
táhnoucí a trvala asi 5 nebo 6 minut.
ltem z novin nro. 45 vzato 6): Dne 24. října v 7 hodin
večer v Hamburku a v okolní krajině k straně západní viděli
na nebi ohnivou kouli, která s velikým hřmotem se rozpukla
a potom z toho vyšel velmi dlouhý popelaté barvy a prople
taný ocas, jenž přes 10 minut viděti se mohl.
Dne 20. téhož v Frankfurtě nad Odrou 7) viděti se dala
kometa aneb ocasatá hvězda, která rychle k polední straně
běželař)
'
Item 24. října na faru škramnickou dostal se pan kaplan
jménem Emanuel Holý, rodič pražský, ale Cech nehrubý; ne

může zpovídat ani kázání konat _ a ty vidíme užitky z těch
nynějších německých škol?)
Dne 5. a 6. listop[adu] po oné u Ulmu tuhé šarvátce aia
lešném 10)rozehnání naší tam stojící malé armády, jenž 14.a 17.
října se stalo, Francouzové až do ech se prorazili a 7. téhož
patroly jejich do Budějovic se dostaly. (Nedostaly, nebyla pravda.)
[316] Tento měsíc letošního roku nejen listopad, ale z do
puštění Božího také lido- a hovado—pad slouti může, nebo skrze
zas vnově začatou francouzskou vojnu padáme a klesáme
všickni, což není možné nakrátce vypsati. Není také můj oumysl
pořádní běh té vojny psáti, nebnemám tolik chvíle a času
k psaní. aniž jest možné o každém příběhu dověděti 11) se pravé
pravdy; některá věc po mnoho dní'za pravou se mluví, ano
1) R: Erdteple. — *) R: Sobothu . . . Ssmidl, dostawssl. — “) T. j.
prozatím. R: Administrirowati. — *) Pam. [, 1, str. 137. — 5) R: Oswj
cená. . .gakoby neggasnegi . . . 'lznočnj.. — “) Z 9. listopadu, str. 194.
— ") R: Oderau. — s) V témž čísle novin. — 9) R: Emmanuel Hollý

. . . Prahský
— 10)R:
falessneho.
. . v Nowě. njněgssich.
négen
. . . pá. d' .Spowídat..
. . . na krátce
. .. dowěditi
. . . —
pdse11)R:
. . .
zblehne.
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potom jest přece lež. Ba, ani v těch novinách, ačkoliv pro
všecku země lidnatost se vydávají, časem pravdy není. A protož
pořádný běh historický této začaté vojny jiným učeným echům
nechávám, jen, co hlavniho & jistého sběhne se, pro vás, mé
:pěti, krátce napíši.

'

První tehdy nešťas'[t]ná pro nás porážka stala se u města
Ulmu dne 14. a'l7. řijna, čehož (jak pravi) jenerál Mack 1)
vinen býti měl a naše tam stojici vojsko Francouzům zradil
.a vedl je 2) tak, aby všecko buď zhynulo, aneb' zajato bylo.

Granátníci.

Přes 9.000 našeho lidu tam padlo, ale mnohem více Francouzů,
jakž ti sami, jenž tam byli, praví.3)
Dne 12. listop[adu] již zase přes 12.000 našeho tam za
jatého a sem tam rozběhlého lidu se navrátilo a u městečka
1) Karel svob. pán Mack z Leibereichu, od r. 1797 polní podmar
šálek, r. 1805 gener. ubytovatel ve Vídni, nástrojmocné strany u dvora,
brojící proti arciv. Karlovi, jenž odstaven tehdy na vedlejší bojiště
v Italii. — :) R: Mak winnen...ho. — “) Mack zrádcem nebyl, jak
1 Vk sám dále opravuje; porážku však zavinila jeho vojevůdcovská ne
schopnost a neprozíravost. (Částečné zprávy o Ulmu jsou v Nov., str.
191-2.)
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Veseli, 2 míle za Táborem, pod vůdcem princem Ferdinandem
shromážděno jest. 1)
Ovšem, že Rusové, Prušané, Švédové 2) i Sasové na Fran
couze táhnou, ale prve než se s našimi spojili, ten krvavý osud
první sami naši vydrželi a protož couvati musili, tak že 1.a 2.
listopadu Fran[couzové] již město rakouské Lin[e]c, 10 mil od
Budějovic, opanovali,3) z čehož veliký strach na Prahu i na
nás zde přišel. Z Prahy všecky kasy a knihya jiné zboží začali
vyvážeti.

' -

„

Dne 6.list0p[adu] z Brodu Ceského4) vyvážel se magacin
do tábora; i naše panství 1000 pytlů ovsa tam vezlo a dne
11.toho [317] zase kraj kouřimský a berounský v Táboře naklá—
dali a do Schwarzbachuf) 8 mil z Tábora, vezli.
Mezitím převeliké a velmi husté na vojnu odvody se držely;
již i dosti mladís) i také letiti a ženatí podruzi i familianti při
jímali se. Dne 9. listop[adu] naše panství na druhé straně Labe
74 a dne 13.0 z této strany Labe zase 60 osob do ]ičína po
slalo ; k tomu od měsíce srpna až posud 186 již odvedených
jest — a protož o čeládku velká nouze jest.
Dne 12.1istop[adu] poručení z Prahy do zámku přišlo,
aby veškeren archív zámecký k rychlému odvezeni připraven byl.
16. téhož poručení přišlo, které hned po vesnicích běželo,
aby naše panství dalo 4 rejthary a 2 dragouny, muže i koně
a' celý jejich výstroj 7) zaplatit. (Nepřišlo k tomu.)
18. téhož poručení, dle kterého má dát naše panství do
pevnosti Plesu a Hradce 100 v_olů, 95 skopců, 500 mázůe)
oleje, 20 cent[nýřů] másla, .18 měřic čočky, 20 měřic hrachu.
Téhož dne druhá šestka magacinu domácího a sice 15 m[ěřic]
8 mázl[íků] žita a 23 m[ěřice] 6 m[ázlíků] ovsa vezeno jest
z domu na Ples.
19. téhož 9 for jelo do Prahy pro císař[ský] oves a ten
vezou do Hradce; 4000 pytlů naše panství ho veze, ale když
do Chlumce přijeli, poručení přišlo, aby ten oves do Čáslavě
vezli.
Též 18. sváděli se koně z panství do Poděbrad, aby se
z nich vybrali ti 4 rejtharštíg) a 2 dragounští, ale nevybrali
se; protož dnes, 22. téhož, zase jiný sbor koní z panství se svedl;
odtud jich šlo 8 kusů do Poděbrad, ale žádný tam nezůstal:
Dne 23. téhož vezla se ta čočka a hrách do pevnosti Plesu.
Dne 25. opět ty ostatní 4 šestky magacinu domácího žita
a ovsa, které k měsíci březnu na rok 1806 odkázané byly,
ihned sebrati a do pevnosti Hradce vézti [j]sme musili, a sice
1) Nov. tamže. R: schromážděno. — :) R: stegdowe . . . caufatí.
— a) R: Naznačeno: Nov., str. 196. — *) R: Knihy
Cžechskeho . . .
starczbachu. — 5) erná u Č. Krumlova. — s) R: mlade . . . letite,
a ženate Podruhy y Familianty, přigimaly se . . . 2he . . . Gitcžina . . .
podsud. — ") R: Montirung. — “) R: Másu.. . wezená. — 9) R: Reg
tharsky . . . Dragaunský . . . Zbor.
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odtud [318] z Milčic žita 62 m[ěřice] 4 máz[líky], ovsa 93 m[ěřice]
8 máz[líků]. Ale jaký tam byl toho odvod, srdce trne a ruka
všeho napsati nemůže. K vůlijednomu proviant _—potravnímu —
oficírovi,1) kterýž nedal z tolika tisíc for, jenž tam z několika
krajů magacín vezly, jen na jednom místě a skrz jednoho pekmi
stra 2) takový přijímat,na tisíce škody na lidech, hovadech a meš
kání práce stalo se: Když tisíce hovad a při nich lidu po 2 a 3dni
a noci tam venku státi, zimu a hlad snášeti musili a nemohouce
se odvodu dočekati, tam bez odvodu obilí skládali a domů jeli.
Tolikéž i poděbradské fůry, jichž bylo přes 200, bez pravého od
vodu domů 29. listop[adu] přijely,když tam chléb, peníze a obrok
vytrávily. Z Poděbrad kancelářský Expedit Schwarz 3) šel skrz to
k tamnímu placmajorovi 4) a k proviant-mistru, 5) ale pořídil tam
tolik, co jenerál Mack u Ulmu. A tak namnoho tisíc pytlů
lidských [?] domácích tam neodvedených leží. Jakého tu mezi lidmi
proklínání a zlého vinšování i upřímnosti srdečné odvrácení všudy
slyšeti, nelze vypsati.
Co víc: Když doma magacín měříme, obyčejně 2 míry do
jednoho pytle dáváme a takové jednu rovnou a druhou vršitou
necháváme; však ale to partikářské peklo ještě dosti nemá; tam
přece dosti není a ještě nám dělají schodky. Spravedlivě říci 6)
mohu, že když se 20.1istop[adu] jedna šestka a sice 15 m[ěřic]
9 m[ázlíků] žita a 23 m[ěřice] a 6 m[ázlíků] ovsa na Plesu odvá
dělo, 7) v těch 23 měřicích ovsa dobře o tři měřice více bylo (neb
sámjá vždy všecko měřím), _—ale ještě k tomu 3 měřice máme
schodku. To e spravedlnost! [319] Hle, co je tu škody z jednoho
panství, co z “zednohoa více krajů! Hle, co tu lidu hyne, aby jedna
nebo dvě še m — proviant-oficír s pekmistrem — dobře se
měli a své peklo doplnili, čili v pekle onom hořatém 8) horší místo
sobě způsobili. Selmy, pravím, neb každá záhubná &lid trápící věc

od starodávna jmenuje se krátkým slovem šelma.
Co víc: Jak na Plesu, tak v Hradci pro množství a na tisíce
for, které z celé země nakvaltg) všeliké věci do těch pevností
vezou, mnozí nemohouce se ke dveřím 10)skládky dostati, třebas
na hony vzdáli od těch dveří svůj magacin nosí,11) a tuí přijda zase
1)Dle Schematismu byl v Hradci Král. správcem zásobního skladiště
(Verpflegsverwalter) r. 1805-6 Jakub Waterot (Vatterot), adjunktem r.
1805 Josef Heller, r. 1806 O, zapisovatelem

Frant. Haár. R: Profiant...0ficyrowi.

r. 1805 Ant. Rain, 1806

— *) Pekařský mistr vojenský

(Báckmeister). — “) Týž jako v Pam. I, 1, str. 24? Dle poděbradských
matrik byl Expedit Schwarz, písař na panství poděbradském, ženat
s Marií, dcerou Jana Purkharta. R. 1801 narodil se jim syn Josef (v čis.
30), r. 1806 dne 1. května Jan. Matka po porodu téhož dne zemřela
(v čís. 42) a dítě za 15 dní nato. (Sdělil dp. Karel Trengler.) — ') Dle
Schemat. r. 1805-6 pán z Kčtzschau (Obristwachtmeister und Platzmajor).
— 5) V Schemat. tento titul nepřichází. Snad jim myslí Vk správce a.

oficirem(viz.pozn.1.) adjunkta.R: Cancelařský. . .startz...Plac

Ma

jorowi . . . Profiant mistru. — ') R: předse . ._.řícti . . . wzdy. — ") Str. 138.
— a) R: Profiant . . . Peckmjstrem . , . Onnom Hořatym . . . spusobili. —
') R: mnozstwi ...na Qvalt. — 10)R: dweržum. — 11)R: nosegí.
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na čtvery neb patery schody a přes celou délku 1) těch forotnich
špejcharů dvakrát itřikrát, když 2 měřicena sobě mnohý mladý
chasnik nese, o své zdraví snad'no přijíti může— a již mnozí přišli.
Mnozí zas vojákům nositi dávali a dávají a po 4 krejcařích
i po 6 od pytle platí?) Ze vsi Opočnice z našeho panství dne
:28. listop[adu] v Hradci od toho nošení 17 zlatých dali, —
avšak pytle jsou tam, jakož i z celého panství, až dosavad.
Mnozí zas skrz to nošení o mnoho pytlů svého„magacínu
přišli, neb některý voják vezma pytel na sebe jde s ním, kam
chce, a jej prodá, aniž možné jest nepozornějšímu člověku všecko
spozorovati, poněvadž na sta lidu a vojáků jde na všech scho
dech, a_žtlačenice od lidu jest, _ a proto však přece jen na
jednom místě jeden pan pekmistr přijímáanic více, ježto kdyby
na 6 místech aspoň přijímalo se, dříve by lidé odbyti byli.
Když pak která ves k tomu pekelnému přijmu se dostane,
musí všecken oves neb žito z pytlů vysypati a tut dva vojáci
k tomu najati zrní kvaltem do měřice házejí 3) a každou měří
.a pan pekmistr do měřice štrejcholcem 4) tluče a nohou kopá.
a když již vrchovatá měřice jest, tuf ležatým štrejcholcem [320]
„do měřice tlačes) shání, a takž ovšem žádný nijakž domě'řiti
a to peklo naplniti nemůže a nemohl.
Kteří již 2, 3 a více dní a noci tam venku stáli, obrok
vytrávili a zimou jak lidé tak hovada (velká zima zajisté byla
v ty dni) se trápili; dalit [jjsou své pytle na ty tam forotní
špejchary vojákům“ z platu odnésti a tam jich nechavše a od
hlídání jich zas dobře zaplativše jeli _ak od nepřátel zhubení
domů. 0, co tu zas dáno peněz těm, ]ÍŽtOG)tam při těch pytlích
zůstali na odvod čekajíce! Odtud milčičtí dali tam nějakému
íŠimberskému,7) familiantu ze Slotavyf) 10 zl.; ten ještě jiných
5 dni tam čekal, než odvedl. 9)
Dne 21. listop[adu] 'přivezen byl jenerál a komendant Mack
dopevnosti Josefova 10) pro interim jako do arestu, neb až
posud se mu vina dávala ztracené bitvy u Ulmu, 11) nyní ale
jináč se nachází, 'což by bylo dlouho psáti; neb jeho pilnosti

tam nic nescházelo a proto prý jen ta bitva byla ztracenaatolik
lidu zajato, že naše armáda po houfích na mnoho mil byla
1) R: dýlku...2.krát.
. . nesse. — *) R: Platiegí . . . s celeho . . .
poněwadč . . . předse . . . Peckmjstr . . . jessto. ..odbytj. — a) R: atút dwá
. . . Qvaltem...házý. — *) Streíchholz, sháněčka, shrnovačka. (jungm.
Slovnik: obilí štreycholcem štrychowati, t. j. shánětí.) — 5) R: tlačice
schanj. — ') R: zagistíe . . . gessto. — 7) R: negakemu Ssimburskymu
.. . Sslottawy. — 5) U Nymburka. Dle nymburské matriky oddáni byli
31. května 1800 u sv. Prokopa v Budiměřicích „josef Schimbersky, pro
fessi mlinarskyho a familiant Schlotawsky č. 2, a Františka. dcera Pana
Josefa Lybotowskyho, Magistratualniho Protocolisty v Kostelcy nad
Orliczy.“ (Sdělilí vd. p. děkan josef Vitek a p. jUC. Stanislav Vavřina
v Nymburce. — “) Dále prázdno asi pro 4 řádky. — 10) R: Mak. ..
]ozefstattu . . . pOdSud . . . stracene . . . stracená . . . zagáto . . . roztažená
. . . do hromady . . . Mak . . . wzdy. — 11) Str. 137.
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roztažena a v času té bitvy, když nepřítel s převelikou silou
přišel, ona se nemohla hned dohromady sraziti. Že pak vůdce
[321] Mack podle plánu z Vídně sobě daného musil tak armádu
postavenou míti a protoť nyní nemohl nepřátelům vydržeti,
zůstává to na rozsouzení a ten vždy dříve;dobrý vůdce zůstane
snad nevinným. 1)
Dne 28.1istop[adu] opět do pevnosti Král[ové] Hradce
kníže Karel Auersperg 2) pán na Nasavrkách, přivezen byl,
protože jsa 3) zanechaný řiditel Vídně a když by nepřítel tam
se přiblížil, on měl most přes Dunaj rozházeti, toho neučinilf)
A protož stalo se, že nepřátelé přišedše do Vídně. jenž od
našich opuštěná zůstala,"ihned přes most za naší těžkou arti—
lerií5) se pustili a takové nejlepší jádro děl, koní i lidu zajali..
jak na ]osefově,5) tak v Hradci ty oba pány viděl p. Expe
ditus Schwarz, purkrabský kancelářský v Poděbradech, an tam
při skládce magacínu konduktorem7) byl.

Dne 26.1istop[adu] odvedeno jest v zámku 20 mázůs)
olejea a sešlo se ho z celého panství víc než 6 věder, t. j. 240
mázů.
Téhož dne odvedeno odtud 46 zl. 18 kr. z panských
gruntů; přišlo ze zlatého 9) dáti 481/2 krejcaru a to sice, do té
sumy, kterou sama vrchnost za rozličné potravní věci vydala
a na ty pevnosti Hradec a Josefov odlifrovala, a tak to zas
familianti dáti musili. Celá hlavní suma z panství 120.684 zl.,

to jest dvacet tisíc šest set osmdesát čtyry zlatém) Ves Sieg
feld 11) musila dáti 1718 zl. 32 kr.

[322] Až posavad v novinách tištěných o armádách, kde
by která stála, aneb o válečních příbězích 12) ani zmínky není.

Všeliké lidské hlasy, že by Francouz jižvRakousích i vMoravě
byl, strachu naháněly, dle čehož lidé obilí i zboží do skrýšila)
schovávali, avšak, co se mluvilo, málo pravdy bylo. Až kdysi.
dozvídali [j]sme se pravé pravdy a tak v samém strachu od
20. listop[adu] až do 10. prosince [j]sme trvali. já, co jistého.
jest, zkrátka napíši jen tohle:
Po oné u Ulmu porážce Francouzové skrz Bavory k Ra
kousům se hnali, ant jim žádný nebránil aniž brániti mohl, neb
1) Vojenský soud odsoudil Macka k smrti, císař mu však změnil'
trest v doživotní žalář na pevnosti a po vítězství u Lipska udělil mu
svobodu a výslužné (V R dále asi pro 2 řádky prázdno.) — =)R
Augssperk Pán na Nassabergu. (Původně psáno: Vlašimi.) ——a) R:
gsaucy. — ') Karel kníže Auersperg, od r. 1795 polní podmaršálek, od '
r. 1801 majitel dolnorakouského pěšího pluku č. 24 se štábem ve Vídni,
kapitán první tělesné stráže císařské. Vojenský soud ho zbavil hodností
a odsoudil ho do vězení, císař mu však dal milost, zbaviv jej toliko
velení — \5)R: y hned. .Artollerlj. — s) R: Jozefstattu. .starc,
Purgrabsky Cancellaržský. — 1) Průvodcem. R: Conduktorem. — a) R:

Másu. ..weder .Masu. — 9) R: Zlatýho.. .Jozetsstadt od Llfrowala .
—") Ř: seth...Zlatý. — 11)Vítězov uVelimě. R: Sikfeld. — “) R: při
biehách . . . Francaus.

Prasynce.

— 1“) R: Skregssi . . . a wssak . . . kdyssy . . 
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naše armáda všecka na různo byla rozběhnutá a mnoho pěšího
vojska, též štuknechtů 1) a proviantu 2) jak z té bitvy, tak ze
zajetí nehlásíce se k svým kompaniim zrovna do Čech a Ceši
domů běželi a po zemi se sem tam toulali a u přátel skrývali.
A ač arcikníže Ferdinand v kraji klatovskéma) zase je shro
mažďoval. potom u Veseli a Soběslavě a poručení šlo po celé
zemi, aby jeden každý hlásil se a šel k svému, kůru, a proto
přeci mnoho jich vně zůstávalo.
Francouzové jdouce přes Bavory vyráželi přes hranice
i do Cech, s nimi množství Bavorů, lidu zběřičného vesnického
i měst[s]kého, taky šlo; nebo kurfirst bavorský 4) s Francouzi
jest spojen, dav 5) jim svých 40 tisíc lidu, a našitam před tou
u Ulmu bitvou po celé zemi leželi. A protož oni z pomsty do
Cech valně běželi a hůře než Francouzové rabovali, dobytek
odháněli, paličný plat na městečka a vesnice ukládali a plné
vozy loupeži [323] domů odváželi a tak nás Čechy hubili a trá
pili. Kde 10 bylo Francouzů, tam 50 Bavorů a kde 50 Fran
couzů, tam 200 i 300 Bavorů.
Dne 10. listop[adu] jedna eskadrona fran[couzských] dra
go[u]nů a s nimi přes 500 Bavorů s jenerálem Dombrowskýmf)
jenž jest rozený Polák a u Francouzů slouží, přijela do města
Klatov a tu žádal daně 15 tisíc zlatých na stříbře a zlatě a tolik
v bankocedulichf) 8000 kůži, 60 kusů neb trub tenkého plátna
a všecko jakékoliv hedbávné zboží z celého města, 200 koní,
100 volů a pro sebe jenerál 16 zlatých a 30 stříbrných hodi
nek, též na celý kraj klatovský 80.000 zlatých. 8)
K tomu dopustil na město ukrutně rabovánía přitom spohla
vím ženským nestoudné zacházení, a když všecko pobrali, ještě
ze šatů lidi zs[v]líkali.Jeden tam starý pensionovanýg) obrštlo) šel
a klekl před toho jenerála a prosil,aby toho nelidství a ukrutností
uleviti dal, pravě : „[Jlsem taky starý voják a býval [j]sem při ra
buňkách[!],-—aletakovou ukrutnost nikdy [j]sem neviděl,“ ale nic
neprospěl. ] šelještě jednou a řekl jenerálovi: „Pane, dejte mě 11)
zastřelit, já se více na ty nepravosti dívat nemohu, neb to ani po
hané dělat nebudou.“ A tu ten jenerál poručil přestali: Byli tam
do 3. dne a potom s převelikou loupeží odtáhli k Bavorám, všudy
tak jiná 12)města, městečka a vesnice loupíce a hubíce.13)
Téhož 10.14) listo[padu] taky Francouzové do Vídně se
dostali, an[a]t zůstala otevřená a císařský dvůr na ten čas již
1) Jizdni dělostřelec (Stůckknecht.) R: Onne . . . na Různo. — 2) Vo
zatajstvo se zásobami. R: Profiantu . . . Compagnijm. — ') R: Klatow
skym . . .schromáždiowal . . . Wessely . . . předsy. — *) Maxmilian lV.
Josef, od r. 1806 jako král Maxmilian l._— 5) R: mnozstwi . .. dawssi.

— 6) ]an Henryk Dabmwski. R: Escadrona...Dambrowsky.

— 1) R:

Baňko Cedulých. — 8) Původní zprávy z Klatov viz v dodatcích. —
9) R: zslykály . . . Pensinirowaný. — 10)Engelbert de Thelen. — 11) R:
mně. — 12) R: gine. — 13) Byli vlastně na výzvědách, jsou-ll již
Rusové v Čechách. — “) Snrávně 13. listopadu.
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v Holomouci zůstávali) Bonapart vzal sobě kvartýrz) [324]
v Schónbrunnu a ve Vídni jiného jenerála komendantem učinil,3)
ale sám takměř každý den do Vídně přijížděl. Císařské zbrojnice
a jiné jakékoliv sklady, jenž odvezené býti nemohly, sooě pří
vlastnil a odvézti nechal, městu pak zbrojnici vcele zůstavil,
protože “se mu neprotivilo. S měšťany mluvil a mezi pimi chodil
a tak svou licoměrností, aby chválen byl, je mámil, což se
i sem hned brzy doneslo, a tuf se našli mnozí všeho druhu —
i učení — lidé, jenž Bonaparta chválili a více než našeho císaře
zvelebovali. Proto ale přece 40 milionů Brandsteuer 4) (paličného)
na ně uložil.

Nejprv ale od 10. až do 13.1ístop[adu] žádný sprostý
voják jeho do Vídně nesměl vkročiti, až on sám 13. dne listo
p[adu] jako císař slavně tam vjel a od Vídňanů uvítán byl.
Dne 17. listop[adu] již byli Francouzové v Znojmě a dne“
19. toho v jihlavě, kdežto jenerál H'aring 5) 3 kompanie kanonýrů
nechavf') sám v sedlském 7) oděvu utekl a z těch zanechaných
kteří se neschovali a neutekli, zajati jsou. s)
_ V těch dnech obilí se platilo: Pšenice 16 zl., žito 15 zl.,
ječmen 10 zl. 30 kr., oves 5 zl. 30 kr., někdy 6 zl., hrách 18 zl. etc.
Mezitím co se dálo v převážení magacínu, sem tam vojska
maršírování, foršponů a všelikých davů, též odváženi z Prahy
a ze všech zámků archivů a knih9) a při tom každodenně
nových strašlivých hlasů, — to nakrátce vypsati možné není.
K tomu, kam [j]sme pro vzdálenost a zlé cesty jeti'nemohli,
takové převážky aneb transporty peněžité [j]sme platili.
[325] Dne 18.1istop[adu] do města Brna (an otevřené
zůstalo) taky Francouzové vešli, ale o pevnost Špilberk ani se
nepokusili.10)A v tom přišli do Moravy Rusové, jsouce žádostivi
s nepřáteli bitvy, neb již byl taky jejich císař Alexander také
do Olomouce přijel a tam s naším císařem se shledal. Rusové
hned po Francouzích divně harcovali a žádného nezajímavše—
neb tak jim byl jejich císař rozkázalu) — každého rozsekali ;
ale i to brzy přestalo.
Arcikníže Ferdinand, jenž prv s malou armádou v kraji
táborskémlz) u Veselí stál, již taky se k Německému Brodu
1) Císař opustil Vídeň v noci 6. listopadu a jel přes Prešpurk do
Brna a pak do Olomouce, kamž přijel car Alexander l. 18. listopadu.
(Nov., str. 207.) ——a) R: Qvartir w Ssenbrunu.

——3) Generál jindř. Jak.

Vilém Clarke, hrabě z Hůneburgu. Na Napoleonově proklamaci při od
chodu z Vídně je spolupodepsán jako „generální guvernér Rakouska.“

\

— 4) R: předse . . . Brandtsteiru. — 5) Ferd. svob. pán Háring, od r. 1802
enerálmajor, v r. 1805 i 6 dle Schemat. velitel délostřel. brigády v Č.

udějovicích. — ') R: Herink...Kompagniae Kanoniru nechawsse. —
") R: Sedlskym. — 3) Nemohl jsem zjistit. — ') R: Mezi tim...Kněh
. . . každo denně . . . na krátce. .. schledal. — 10)Francouzi přišli do Brna
19. listop., druhého dne sám Napoleon, jenž byl pak i na pilberku. —
11)jistě nesprávné. — 12)R: Arcy Knjže...Taborskym . . .Prasynce.. .
spatkem.
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přeložil a tak cestu od jihlavy do Cech nepřátelům zamezil..
Dne 3. a 4.1) prosince na ně v lesích outok učinil, jich přes
4.000 pobil, přes 2.000 zajal a zpátkem od jihlavy k Znojmu
zahnal. To když se stalo, tuf [j]sme trochu od strachu poodechli.
Dne 2. 2) prosince mezi Brnem a Výškovem (u Slavkova)
v Moravě „Rusové spolu s našimi se spojivše na Francouze
udeřili a porážku převelikou v nich způsobili[!], — tak praví, že
tu na 16 tisíc Fran[couzů] padlo. Rusové pak taky jen proto
nešťas[t]ni byli, že jich mnoho do jednoho velikého rybníka
vehnáno bylo, v němžto ani se brániti ani z něho vyjíti nemohli. 3).
Po té bitvě Bonapart vida4) sebe nestatečného [!] a že
taky arcikníže Karel ze [326] Vlach do Rakous táhne a že přes
"30 tisíc svého lidu v Rakousích po nemírném pití vína nemoc
néhqleží (též i tu v Moravě zhusta se rozstonávali) [l]; k tomu
50 tisíc Prušanů v Bayreuthu 5) již stálo, kteří od Chebu k Bu
dějovicům aneb k Linci aneb Straubinku a Pasovu do Bavor—
snadno mohli přejíti a jemu všecku zpáteční cestu zamezili
i novému přijiti mohoucimu vojsku zabrániti, 6) — protož žádal [i]“
o příměří na 2 měsíce, ku kterému nechtěl povolit císař ruský, 7).
ale náš císař pán povolil, neb záhuba Rakousů a Moravy na
srdci [mu] ležela, které aby ukrátil, to příměří učinil. Bylotě
proti tomu příměří mnoho protestací a obz[v]láště od arcikní
žete Karla a ruského císaře, ale dobrotivý náš císař pán nechtěl,
aby více jeho poddaní na zkázu uvedeni byli, a protož k vůli
ruskému 'císaři ne na dva měsíce, ale na nejistý čas učiněno
bylo a to ode dne 20. prosince r. 1805. 3)
Po učiněném příměří Bonapart vida, že by tu přece dlouho
neobstál & že mu vždy více lidu nemocí padá a umírá, začal
dělat veřejný pokoj [l], ale dříve ještě z Rakous do Uher pro
maso 15 tisíc lidu poslal a to příměří sám protrhl. [ vtrhnu
tam s větší silou arcikníže Karel & Francouzům netoliko loupeže
a dobytek odňal, ale 2 míle od Prešpurku tak si je obtočil, že
jich 10 tisíc na místě nechal. 9) A tu Bonapart načisto pokoj
1) Správně 5. prosince (Nov., str. 214.) — :) Správně 2. pros. —
3) Pověst oslazovala hořkou skutečnost opaku, že právě Napoleon dobyl
nad spojenými Rakušany a Rusy velikého vítězství, po němž za 2 dni,
ještě na bojišti, přišel císař František II. osobně požádat Napoleona
o příměří a o mír. Stejně tak je mylné i další líčení Vkovo o slabosti
Napoleonově, že on musil žádati o mír, že tolik vojska mu onemocnělo
atd. — 4) R: Prasynce . . . stskowem .. . Nesstiasnj . . .wídice . . . Arcy
Knjže. — 5) R: Baraithu ...spátečnj. — G)K zakročení Pruska nedošlo,
naopak Napoleon uzavřel s ním spolek, dav mu Hannoversko, a pak
podmínky míru Rakousku stupňoval. — ") Ruský car dle Napoleonovy
podmínky příměří dal,vojsku rozkaz k odchodu i sám hned odcestoval.

R: bylo tě...skázu

vwedenj...Prasynce. — “) Po těžkém vyjednávání

podepsán 27. prosince mír v Prešpurce, kterým Rakousko hlavně ztratilo 
Benátsko s částí lstrie a Dalmacie, Tyroly a zbytek zemi venkovských
v řisi; jedinou náhradou mu bylo přiděleni Solnohradska. — “) V no
vinách o tom není. Asi také jen pověst. R: předse... wzdy..'. na číslo ,

...na protineých...né gen...mjl.

'
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Císař Napoleon.

Paměti Vavákovy IV.
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jako žádaje rychle dělati začal, [327] neb viděl, že ani zde živu
býti, ani odtud zcela a snadné vytáhnouti nemůže.[!] A tu 1v tom
štěstí ho ještě neopustilo, ale místo pokoje jen příměřína 3 měsíce
učiněno jest. 1)
Bylo proti tomu příměří i pokoji mnoho žehrání,
ale snad stalo se Boží smilování;
neb lidé i hovada tu i tam hynuli,
s všelikým užitkem rychle se minulí.
Kdo málo aneb nic na vojnu naložil,
ten naproti nejvíc pokoji hovořil,
pravě, že Bonapart mohl se dostati
a všickni Francouzi na místě zůstati,
neb nejen od meče, ale i v nemoci
leželo jich tlustě, chřadli ve dne, v noci.
Kdo pak na tu vojnu, co kde měl, naložil,_
na cestách hovada, doma sebe zmořil,
od vojska jdouciho každý den soužen byl,
tomu svatý pokoj byl jest radostně mil.

Při konci prosince dilem mrzlo, dílem vlhlo Svátky vánoční
byly tiché a teplé; na nešpořez) ženské osoby bez kabátů
a kožichů byly.
27. prosin[ce] Francouzové vytáhli z Vídně & Bonapart,
císař jejich, jsa v Schónbrunnuý) velmi jemnou a licoměrnou
řeč písemnou vídeňským měšťanům poslal, která brzce se i zde
octla a tu i tam v češtinu uvedena byla, ale nejvic v němčiněf)
Bylo mnoho těch, jenž tu řeč i Bonaparta chválili.
Tak to vždycky bývá,
že ten se chválivá,
komu štěstí slouží
a nevázne v louži.

Náš milý císař a král, jsa5) na ten čas v té válce ne
šťas[t]ný (ovšem pro hříchy naše),-ještě mnoho utrhání a po
směchu a všecko vojsko naše hany a potupy od těch, jenž
něčemu rozumějí, nese, ale netrpí; hlasy jdou, ale oni neslyší.
Pane Bože, račiž sám všecko napraviti!
[328] Z novin r. 1806 N. 4. 5) Slavný mořský anglický 7)
admirál a nad Francouzi ustavičný -— i v své smrti — vítězi
tel (narozen byl dne 29. září r. 1758) 8) u předhoři Trafalgarug)
na moři v plném vítězství nad Francouzi & Spaněly Spolu spo
1) Stálé omyly. — :) Odpolední bohoslužby. R: Prasynce. — =) R:

Prasyn.. ..Ssenbrunu .W jde..nskym .Cžesstjnu vwedená.. .Němčjniě.
— 4) Německý text na lístku vložil Vk do této knihy Paměti. Prokla
mace vytištěna jako „Fiinfzehne besondere Beylage zur Wiener-Zeitung
N. 104“ z 28. prosince 1805. — 5) R: wzdicky. ..gsauce
,.Nětčemu
— €') Str. 15. — 1) R: En g.llcky — 8) R: 1758, a v Pržedhoři. — 9) Ve

Španělsku nad úžinou Gibraltarskou.
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jenými r. 1805 dne 21. října kulkou trefen jsa umřel, Horatius
Nelson. Pohřben velmi slavně v městě Londu1)v tom slavném
kostele sv. Pavla. Pohřeb jeho trval celé dva dni. NB. Na ně
kolik let před svou smrtí, když nejslavnější vítězství konal, jen
jednu ruku měl. Pohřben jest dne 10. ledna r. 1806.
30. prosince kníže ]an z Lichtenštejnu a vůdce vojska
přijel do Vídně a tu ve všem měšťanstvu veliké potěšení bylo. 2)
22, prosin[ce] ruský císař Alexander do svého sídelního
města Petrova (Petersburg) štas[t]ně se navrátil z Olomouce
z Moravy. 3)
Tohoto měsíce do francou[z]ské armády zase katoličtí
kněží ku každému hluku uvedeni jsou. Skrz celých 15 let toho
nebylo. 4)
Obilná cena se zmenšila; okolo svátků vánočních pšenice
měla 15 zl., žito 14, ječm[en] 10 zl. 30 kr.,-oves 5 zl. 30 kr.,
hrách pak více dostal a sice 20 zl., zemčatab) 5 zl., proso 18
zl., sláma 4 zl., seno 3 zl. Když pak pověst o s[v]. pokoji se
prohlašovatí začala, tuť opět začalo připláceti.

1) T. j. Londýn, jak mají i Nov. — 2) Nov. 1806, str. 10. R: Pra

synce...Lichtensstainu...Prasyn....vwedenj.

— 3) Nov. 1806,str. 15.

— 4) Nov. 1806, str. 10. — 5) R: Erteple.
*
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[329] PrWňl Den RokV noWeho blL We StřeDV, Ob—

LaCžnIJ a Dost SWětLIJ [1806].
Bože, budiž náš ochránce
a učiň konec té válce;
dřív než to příměří mine,
ať v něm všeliký boj zhyne.

Dne 1. ledna Fridrich, kurfirst wiirtemberský,1) z lásky
a pomocí francouzského císaře královský, nikdy tam prv ne
bývalý, titul přijal a králem se vyhlásil, píšez) se takto: „My
Fridrich, z Boží milosti král wůrtemberský, s[v]. římské říše
arcipraporečník a kurfiršt, vévoda3) teckský, kníže švábské,
lankrabě tubinský a nellenburský, kníže ellwanské, zwiefaltské,
hrabě limpurský etc.“ *) _A tenť jest král od Fran[couzů] druhý.—")

Před 105 lety r. 1701 taky na ten den v městě Kralovci
(Kónigsbergu) v Prusích z lásky Leopolda I.. císaře, Fridrich
I., markrabě braniborský, 6) taky sobě sám korunu na hlavu
postavil a za krále pruského se vyhlásil. 7)
8. ledna komisaři k dělání pokoje přijeli do Vídně, 8) od
strany naší Jan kníže z Lichtenštejna. jenerál, pán na erném9)
Kostelci, a Hynek hrabě z Gyulay,10) uherský pán.
12. ledna posledni francouzské vojsko z Vídně odtáhlo.11),
16. téhož náš císař pán i s císařovnou přijeli do Vídně
z Olomouce, kde víc než 2 měsíce zůstávali, a tu se zvoněním
a radovánkami přivítání bylin)
1) R: Wittembergský. — =) R: Pjssice . . . Wítemberský.

— 3) R

Wywoda Tekský . . . Landkrabie . . . Nelenburský . . . Elwangske, ijfalt

ske . . . Limpurske . . . Franc. ll. — *) Nov. 1806, č. 4, str. 16. — 5) V květnu

1805 změnil Napoleon republiku italskou v království a dal se koruno
vati za jeho krále. Rovněž Maxmilián josef, kurfirst bavorský, přijal
titul královský od začátku r. 1806. — “) R: Kónigsperku. . .Margrabie
brandebursky. — 7) Nov. č. 7, str. 20. — 5) Byli tam již před Novým
rokem; 8. ledna je datum zprávy z Vídně v Nov. č. 3, str. 11. — “) R:

Cžernym...Dulag. — 10) Dle vojen. schematismu polní podmaršálek
a divisionář v Pešti, r. 1806 bán v Chorvatsku atd. a velicí generál
v Banátu. — 11) Nov. č. 4, str. 13. — l=) Nov. č. 5, str. 20.
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17. ledna Bonapart, císař francou[z]ský, z Mnichova (Mi
nichu), hlavního bavorského města, odjel do Paříže i se svou
paní.
N)lěsíc leden byl teplý, málo sněžný a mrazivý, vic deštivý
a protož cesty byly velice zlé a bahnivé
Obilí cena přibyla: Pšenice 18 a 19 zl., žito též tak, ječ
men 12 a 13 zl., oves 8 zl 30 kr. i taky 9 zl., hrách 20 zl.,
proso 18, vikev 18 zl.
[330] Dne 29.a30. ledna bylo jasno ateplo, ostatní všecky
lednové dni samá vlhkost.
Poručení přišlo, kdo má nazbyt pšenice a žita, aby oznámil
a takové do zámku přivezl, že tu pšenici po 18 zl. a žito po
17 zl. 30 kr. rovnou českou 2) míru placenou miti bude, —
i bylo ohlášeno v naší vsi 36 kor[ců]pšen[ice] a 32 kor[ce] žita.
Dne 28. ledna, v úterý, dva synové moji vzali do man
želství dvě sestry, dcery jana Douši ve vsi Pátku, a sice Martin
Annu — oba starši — a František Kateřinu — oba mladší,—
a toho dne tam v Pátku v kostele sv. Vavřince,oddáni jsou.3)
Pane Bože, rač při nich svou svatou milost rozhojniti a vždycky

zachovati!

Dne 11. ledna oznámeno bylo v zámku, že skrz celý týden*)
budou se císař[ští] koně jízdní i vozovi v Poděbradech skrz
licitaci prodávat, ale změnilo se to; 25. téhož zas se řeklo, že
již ne více prodávat, ale kdo v tu vojnu o hovado, přišel, těm
že se budou darmo dávat. Ale neví se, kdy a kde.
Mezitím v těch lednových5 dnech vojsko z Moravy na zimní
odpočinutí do svých kontonů 5) marširovalo a povozy 6) sem
a tam divně a divně přecházely. I ty marše vojenské7) jináč,
než kdy prve bývalo, se dály, o čemž by bylo mnoho psáti.
Nemoci všeliké v městech a) i vesnicích vznikaly a nejvíc
pohlaví mužské od 20 do 40 let na tu nemoc mřeli. Kde pak
vojsko v kasárnách leželo, tu dokonce zhusta mřelí,jakovHoře
Kutné, Král[ové] Hradci, 9) ličíně a Mladé Boleslavi i v Praze,
1) Nov. tamže. — ')R: chhkost.

.na Zbyt.

Cžechskau.—

3) Dle probošt. matriky poděbradské byli 28. ledna 1806 v Pátku od
dáni: a) Martin, 261etý syn Frant. Vaváka, sedláka z Milčic, a matky
Barbory, sAnnou, 201etou dcerou Jana Douši, sedláka z Pátku, a matky
Alžběty. Svědkem byl ]an Hrdlička z Milčic. b) František Vavák, 211etý,
Kateřinou DoušovouR,
(Sdělil dp.Oddani.
Karel Trenkler,
kaplan
vs Poděbradech)—
*)R : 181etou.
d.wá .o.bá
.wzdycky.

tegden. — E) T. i. do kantonů, do míst, kde bylo v míru ubytováno.
R: Contonu. — “) R: furhwerky.—- 7)R: Wogensky. — 5)R: Miestách

..Muzske

.do konce. .z Husta.. ..Kuttne .Gitčinie — 9)Z prv

ního dílu pamětní knihy děkanského úřadu v Hradci Král. k roku 1806:
„Nicméně rozmohly se v Hradci toho roku nemoce a řádily zhoubně,
zvláště mezi vojskem. Z městského obyvatelstva zemřelo do května 1806
na 200 osob.. V.oiáků onemocnělo přes 3...000 .Z vojska vyváženo
denně až 100 mrtvých na hřbitov. Ve školách trval špitál od 24.1isto
padu 1805 do 20. března 1806 a zemřelo tu 1500 vojínů. “ (Sdělil vsd.
p. kanovník-kancléř Mons. Karel Keppl v Hradci Král.)
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že v tom každém místě 20, 30 i taky 40 vojáků a lidu za den
a noc pomřelo a již v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi iměstský
lid bez truhel pochovávali. V Praze samých vojáků 90 i 100
za den vyváželi. Od třetího regimentu dělostřelců v Praze 1) za
za 6 neděl 500 pomřelo a ten regiment [331] z Prahy dne
3. února do Polska vymaršíroval.
Na den Očišfování Panny Marie, jinak hromnic, celý den
sníh i v noci padal na vodu a na bláto a z toho cesty až nad
víru lidskou byly zlé, že nikam nebylo možno jeti; a za týden
bez všech mrazů deštěm a teplem ten sníh sešedz) vody na
Labe a jiné potoky přidělal, tolikéž na pole a luka etc.
Dne 11. února odvedli [j]sme to dřív zapsané obilí, ač ne
všecko, jen 20 kor[ců] žita a 10 kor[ců] pšenice, a víc již ne
chtěli přijímat, že prý 3) bude obilí lacinější, protože se sem
z Uher poveze. Pane Bože, račiž tak učiniti!
Než únor měsíc pominul,
ač se všudy pokoj vinul,
hlasy zmáhaly se hojně
opět zas o nové vojně. 4)
Ale s kým by měla býti,
žádný nezná povědíti.
Ten to, jiný ono pravi,
někdo žehře, někdo slavi.

Nechť se troubí nebo vrčí,
noviny vždy o všem mlčí.
Kdo je čte, zví, až i kleje,
jen co se kraj světa děje, —
a co při nás, okolo nás,
nenít v nich ten nejmenší hlas.

Vojsko maršíruje sice
zhusta na saské hranice,
nedáť se nic psáti o tom, —
nebudiž nic ani potom.

Dne 7. a 8. února Praha dávala za pšenici 19 a 20 zl.,
za žito 21 zl., za ječmen 13 zl., za oves 8 21. Zde pak, že ani

na trhy ani tormani pro zlé cesty jeti nemohli, byla tak
míra vrchovatá pšenice i se žitem za 20 zl., ano taky samé
žito za 21 zl., ječmen za 13 zl., oves za 9, hrách za 20, proso
za 18, seno za 3 zl., zemčataS) korec za 8 zl.
1) Třetí pluk dělostřelecký (celkem byly 4), jehož majitelem byl
Karel svob. pán Rouvroy, polní podmaršálek, tehdy divisní velitel v Olo
mouci, měl štáb tamže. V 'Praze měl velitelství první pluk děíostřelecký
Františka svob. p. Schuhaye. —, 2) R: segda. — a) R: preg . . . proto že.
— 4) V říjnu začala válka Napoleonova s Pruskem. R: powěditi . . .
wzdy. — 5) R: Erdteple.
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[332] Po 20. dnu února obilná cena spadla jak v Praze,
tak ve všech jiných tržních městech 1) a ačkoliv pro zlé cesty
ani formani \kupovat, ani sedláci prodávat a do trhu jet ne
mohli (k tomu již mnozí sousedé nemají nic k prodaji), však
proto přeci ceny obilné ubylo, dle čehož k pozorování jest mi
lost a pomoc Boží.
Okolo svátku sv. Matěje 2).tu i tam měla pšenice 15 zl.,
žito 14 a 13 zl., ječmen 11, 101/2 zl., oves 71/2 zl., hrách 18 zl.,

proso 16 zl. a jiné všecky věci o něco níže spadly.
Nemoci 3) všeliké, zvláště horké zimnice, peteče i morní
hlízy po celé české zemi, Moravě a Rakousích, též i v Bavořích
vždy víc a víc se zjevovaly a množství lidu umíralo a nejvíc
ve špitálích vojáci.- Tak nyní se praví, že od 1.ledna do 20. února
v echách a Moravě 62 tisíce samých vojáků pomřelo.4)V mě—
stech 5) a při vesnických farních kostelích 5, 6, 8 i 10 lidí
denně pohřbívali.

Co nezhubila vojna,
smrt bere doma zhojna.
V pokrmích je drahota,
v povětří nezdravota.
V běhu světa samy 6) křik, —
pobožnost přec nemá vznik.
Jarní setí hned od polov1ce 7) února místem začínalo se.
Zde u Milčic na den sv. Matěje, v pondělí po neděli lnvocavitř)
[j]sme začali. Posledního února 9) sníh zemi poprášil a v noci
mezi 1. a 2. března více ho přibylo a tak práce polní přestala.
[333] Co napíši nyní,
budeš, čtenáři, vědět,
kterak skrz noviny

můžeme kdy co zvědět:
Výtah 10) z novin r. 1806 dne 1. března, Nro 9toho roku:
]. Praví, že jejich cís. Milost svého p. p. bratra arciknížete
Karla jeneralissimem, t. i. nejvyšším řiditelem vojska a všech
vojenských věci ráčil ustanoviti' a maršál-lajtnantovi knížeti
1) R: Městách . . . předsy. — =) R: Mathěge . . . onětco. — =*)R:
Nemoce . . . wzlásstie . . . Cžechske . . . wzdy . . . mnozstwl. — ') V Nov.
1806, str. 9, je provolaní pražského měst. hejtmana („Jan Prok. Hart—
mann Hrabě z Klárrssteynu, c. a c. k. gubernyálnj Rada a městský
Heytm.“) z29. ledna, v němž se praví: „jakož při každém válečném ta
žení v zimě větší obtížnosti na vojsko doléhají ; tak i letošního roku
následovalo z toho, že se nemocní v vojenských špitálích velice zmno
žili.“ [ žádá se obyvatelstvo o potřebné pokrývky, slamníky a pod.
V čísle pak 17 z 26. dubna vyslovuje „cís. kr. vojenské osazení města“
díky za ochotné dary, kterých se tolik sešlo, „že to samu naději pře
výšilo.“ To jsou v Nov. jediné zmínky o nemocích ve vojsku. -- 5)

Městách. — “) R: 2 Hogna

.sameg. — 1) R: 1/ Vnora.

.Mathěge.

— 3) Prvni postní. — “) R: omylem: dubna. — 10)R: Wegtah.
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]anovi z Lichtenštejna řád zlatého rouna uděliti;1) neoznamuje
však ani měsíc ani den, v kterém se to stalo. 2)
II. Z Neapole 21. ledna. jakmile zpráva sem přišla o sve
dené bitvě u Austerlic3) v Moravě a o zjednaném příměřía že
ruské vojsko z Moravy zpátkem ustupuje, Angličané a Rusové
v tom okamženi hotovili se na cestu a také již z Neapolska
se odplavilif)
,
Nu, taf jest první zmínka o bitvě v Moravě u Austerlic
(Slavkova) a to jméno Austerlice. Hle, až z Neapole jsme se
dověděli, že tam byla bitva, — a dříve, majíce5) Moravu vedle
sebe a místo bitvy okolo 20 mil, a nevěděli [j]sme nic, kdy,.
kde a jaká bitva byla, a dosavad nevímef')

Dávat a trpět den po dní,
a vědět nic ——nejsme hodni.

Vinš k svátku sv. josefa do Budějovic důstojnému pánu
]osefovi Pingasovi, tam kanovníku a konsistornímu aseserovi: 7)

K svátku sv. ]osefa — Wlnsngl VstanCžnost zDraWI,

raDost QVCha a Veřegnost Láskl [1006].
PogD k náM s LáskaV, S. lozeffe, & zažeň straCh Ar
CheLaa (a) [1806]. V kog SrDCe Božl, Spog SrDCe roztržené,
Potěss SrDCe nasse [1806] a
'

GMenoWeC tWVg Iozeff PIngas
Ať gest ZIW SstIasnIě W DLthl

Cžas [1806].

A ta Ctná Matka ChVDlCh [1806], — ZeMě nasse
CžeChská, ať onoCžIVa [1806] — [334] A ten ZhaVbCe
KráLoWskeho RoDV, HeroDes, Dtheg bez Weřegne KrWe
AtILLa, Rána SWěta [1806], _ Má Dost, Co ChCe, a ne
VžIIge... 1807.55)
O SWatI Iozeffe, PřllMLVWa tWa WIěrná bVD za nás
CžeChI [1806] !

Má Dost CžeCh Cthl [1806].

která ho nutí
s nepřítelem se bíti
i doma živu býti.

(a) Archelaus král židovský. “)
1) Nov., str. 35. R: Neywisssim . . . Marssal Leitenantowi. ; . Jánowi.
— 2) PO, čís. 24 z 24. února uveřejňuje vlastnoruční listy císařovy
o tom: arciknížeti Karlovi z 10. února a knížeti Lichtenštejnovi z 12.
téhož. — =) T. i. u Slavkova. — *) Nov., str. 33., odkudž to Vk téměř
doslova přepisuje. R: Ozgednanem . . . Spátkem . . . Engličane &Russowe.
Nov.: zpátkem . . . Angličané a Rusové.) — 5) R: mage. — “) Jediná
zpráva o Slavkově, neúplná, nadepsaná „z Čejče na Moravě, 3. prosince“,
je v PO, čis. 19 z 12. února. — 7) R: Pingassowi...Conssístorial.
Assesorowi. — 5) Vk tu myslí Napoleona a lichou předpověď jeho smrti.
— 9) Syn Herodův, otci v ukrutností podobný.
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jen kdyby vůdce,
porážky strůjce (a),
rád měl pána (b) i vojsko,
mělť by Francouz dost ouzko.
Ale pohříchu
v lermu i v tichu
při meči i při peře
d'ábel svědomí béře. 1)

Až 10. března zase [i]sme začali síti a okazovaly se časy,
ale nedlouho; do 20. téhož každé noci téměř pršelo a tak po
dolinách přeci se síti nemohlo. Zlé cesty vždy trvaly.

Klatovy.

Obilná cena vždy spadovala. Okolo svátku sv. Josefa pše
nice měla v Praze 14 zl., žito 13, ječmen 12, oves 5 a nejvíce
6 zl., seno 2 zl. 30 kr., zemčataz) 5 zl., hrách 16 zl.
Dne 17. března 3) pan administrátor vrchnořiditelský uroz.

pan Jan Wofram dosáhl dekret na to řiditelstvípoděbradské_
a právě toho dne starý p. vrchní, uroz. pan Jakub Fridrich
Schmiedl, do Čelákovic,4) kdežto si byl za 7000 zl. dům kou
1) Na vysvětlivky (a) a (b) Vk zapomněl. Myslil snad generála
Macka. R: Francaus . . . po hržjchu .. . Tijchu . . . dábel. — ') R: předsy . . .
wzdy . . . wzdy . . . Erdteple. — a) R: Marti. — ') R; Wolfrám . . .
Ssmjdl . . . Sselákowic.
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pil, se odstěhoval, 1) jemuž i já 1 tůru [j]sem udělal, — a dne
21. března 2) jel do Prahy pro přísahu a toho také dne vezlo
se to obilí, pšenice i žito, do Prahy, kteréž tu byl pan vrchní
z vůle nejvyššího purkrabího nakoupil.
[335] Dne 18. března a) z Vídně na Dymokury přivezena
byla mrtvá těla hraběte z Colloredo a jeho paní a tu v hrobce,
kterou byl jeho otec, Kamil 4) z Colloredo, mezi kostelem a zám
kem v jednom chocholatém5) vršku (kde někdy nějaká malá
tvrzka stávala a valem obehnaná byla) udělal, ohradil, na vršku
kříž postavil, “) — pohřbeni byli. 7) Praví se vůbec, že byl
taky z počtu těch, jenž víc Francouzům než císaři přáli, tolikéž
i jeho paní že byla v tom spolku a to že jim smrt strčilo.8)
Sám Bonapart, císař francou[z]ský, měl prý našemu císaři
pánu jeho falešné jenerály a rady domácí vyjeviti a protož
mnoho jest jich jato a k odpovídání potaženo, veřejně jejich
jména popsaná tu i tam se vidí a čte, ale já nemajeg) to za
pravdu, sem přepisovat je nechci. 10)
Dne 15. března, 11) v sobotu před nedělí Družebnou, vy
volení a zapsáni byli, a to již po druhé, 12) v každé rychtě na
panství 3 rychtářové, jenž by na též 13) rychtě grunty šacovali,
a dána jest jim přísaha. já pak nebyv1f*) tam v ten den a dne
21. do zámku přišed,15)-takovou přísahu též přijíti [j]sem musil
a toho šacování gruntů, které již přes 30 let vykonávám, zpro
stiti [j]sem se nemohl.
Z novin N: 12.16) Oznamují noviny, že ono město Medina
v Arabíi, kde hrob Mahomeda17) byl od Turků velice ctěn, od
jistých Vehabů, nepřátel tureckých 13) docela jest vydrancováno
a spáleno & ten hrob v nic obrácen.
[336] Od 23. do 30. března,“) aneb od neděle Smrtné do
ned[ěle] Květné, byly teplé a jasné časy. Ač pak vždy každý
den anebo v noci zmála pršelo, přes to přeci osýchala země,
pole luka, občiny, vše se zelenalo. Žíta obzvláště začalazo) vzhůru
růsti a potěšení činiti, ječmeny též krásně vycházely. Ale na
dolinách přeci ještě síti, ani pro zlé cesty hnoje voziti jsme
nemohli.
]) Nezůstal tam však do smrti. jméno jeho v úmrtní matrice není.
(Sdělil vd. p. děkan a arcib. vikář Ad. Svoboda.) — 2) R: Marti . ..
Neywižssiho Purgkrabjho. — a) R: Martj . . . Koloredo. — 4) Kamil
hrabě z Colloredo-Wallsee zemřel r. 1797. R: Kamilus z Koloredo. —
5) Jungm. Slovník: „co má chocholku; chocholatý vrch. “ R: Chocholatym
.Francausum. — 6) Hrobka je v divokém parku za hřbitovem „Na
krchůvkuf' —") Viz dodatky. — 5) Omyl; viz v dodatcích. —'—
1?)R
gáto.. .nemagic. — 10)Nevim, odkud to Vk má. — 11) R: Marti...
Sobothů. — 1=)R: po druhy. — 1=*)
R: tegž... daná. — 1*)R: nebywssi.
— 15)R: přigda. ..sprostiti. — „) Z 22. března, str. 47. — 11) R: Ma
chometa. — 13)Nov. !. c.: Wehabowé, neb ostatkowé Wehaba Maho
metanského Reformatora.“ Jsou tu myšleni stoupenci Mohameda ben
Abd el-Wahhaba v Arabii z konce 18. stol., jehož sekta má dosud

četné přívržence. — 10) R: Martij.. .wzdy z mála.

.pto pdsy. —

:0) R: Obzlásstně začaly...předsy.. .gako řka. „giž giž.
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Jaké počasy těchto měsíců března a dubna byly roku 1804
a 1805, přečti sobě, čtenáři, napřed v tomto spisu. 1)

Stromoví zahradní. aneb ovocné vše jest poupaty květnými
jakořka osypáno a jizjíž hned chce kvésti.
Vojenské regimenty jak jízdné, tak pěší z MoravyaRakous
i taky ze Vlach a z Benátek mořských sem přicházející na ležení
po vesnicích se rozkládají. Republika benátská byla 2) před 5ti
lety od Francouzů našemu císaři obětována i odevzdána; nyní
zase Bonapart ji odňal a sobě přivlastnil. 3) Dne 29. března *)
dělostřelci naší, jenž v Benátkách byli a Francouzům je ode
vzdávalí, šli tudy do Prahy a ti sami také loňského roku mě
síce máje z Prahy do Benátek šli. 5)
Dne 6. dubna byla Veliká noc ještě s mírnými a těšitel
nými časy, ale 11. téhož začaly se zímy,mrazyastudené větry;
tut do 20. téhož již se ozimní osení velmi ztratilo, žita zmod
ralas) a ztenčila se, ječmeny vycházející sežloutly a stromoví
kvésti nemohlo — a ta radostná naděje ourodní začala pomijěti.
[337] Okolo Veliké noci z té ourodní těšitelnosti více lidu
do Prahy s obilím _jelo i taky proto, že ty nové trhy v městech 7)
přestávaly, neb od hor formani a Němci, nemohouce dostat
dovolení od krajských ouřadů, do těch měst nejeli a domácí
překupníci. co chtěli, dávali a lidi vrynku státi nechávali;atak
Praha viděvši tolik každodenně for, dávala též, co chtěla.
Mezitím taky dne 5. dubna, v Bílou sobotu, prohlášeno
bylo, kdo chce to ledna a února měs[íce] kupované obilí, 3)
že se nechá každému podle té ceny, jenž byla v lednu, a sice
polovic peněz ihned a druhou polovic za 1/2 léta aby složil
Item do kraje chrudimského bylo obilí z Polska přivezeno
a hlas šel, že po celé zemi rozvážeti se bude; a tak z toho
všeho, kdo prodat musil, rád byl, jen když kupce dostal.
Od 8. do 16. dubna Praha dávala za pšenici i žito 12
a 13 zlatých, za ječmen 10 a 9 zl., za oves 5 zl. 30 kr. aózl.
Dne 25. dubna byla tam pšen[ice] za 10 zl. 30 kr., též za 10
i za 9 zl a tolikéž žito; ječmen za 8 a za půl osma, 9) oves
za 5 zl. a takž i všemu vaření spadlo.
Zde všecko stálo; Nymburk, Poděbrady a Sadská se svými
trhy zesnuly, ani prodavači, ani kupci tam nejeli. Z toho znáti
1) Str. 58, 93. _ =) R: bywssi šd... Obětowaná y odewzdaná,
nyní zase. — 3) Benátska (větší části republiky s Istrii a Dalmácii) na
bylo Rakousko mírem v Campo-Farmio r. 1797 a ztratilo je právě mírem
prešpurským, kdy je připojil NapoleOn ke svému království italskému.
) R: Marti. .tij- sami. .lonskeho. —- 5) Asi tedy pražský první'
pluk dělostřelecký Frant. svob. pána Schuhaye generálmajora a r. 1806
brigádního velitele v Praze. — 6) R: stratilo. Zitta zmodraly a stenčily
.se R:žlautly.
— 1).y
R: hned.
Welykenocy..
. . . kaž'dodenňe. — 3) Str.
149.
Sobothu.
— ")R : .Městách
za 1/, sma.
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jest, jak všecky věci jakkoliv založené, upsané, ujištěné a upev—
něné i hlučně držené rychlou proměnu berou a se trati.1)
Od 20. až do 27. dubna takové byly zimy a mrazy, jakéž ani
v lednu nebyly, a ty jak obilní ourodu, tak květ stromový velice
troudily. Vneděli Jubilate,2) 27. dubna, mráz byl na 1/2 prstu,
velmi studený vítr a sněžná prášenice.
[338] Dne 26. dubna nařízeníkrajské oznámeno, aby všecky
dřevěné komíny již konečně rozhazené a cihelné vystavené byly.

ltem: Aby každý baráčník a podruh jen jednu krávu pro sebe
měl. ltem: Mladí lidé aby tabák nekouřili a rozumní jen v svět
nici a na poli. Kvasnice z Prahy aby se nevynášely.
Od 1. .máje začaly býti teplejší časy 'a dnové sluneční,
stromové rozkvétali, tak jako by žádnou zimu nebyli cítili,
a kvetly hojně všeho druhu stromy. Ale suchota zase všelikou
ourodu zemskou trápila; žita obz[v]láště po té zimě nemohla 3)
se spraviti, tak ztenčená a obřidlá zůstala.
Dne 29. dubna byl [j]sem já v tom někdy slavnémt) klá
šteře cistercienském na Zbraslavi (latině slove Aula Regiaa ně
mecky Kónigssaal), kterýž byl založil král český Václav II.,Jinak

IV.,5) roku 1297, 6) a tuť mimo jinou7) slávu a krásu ještě
[j]sem spatřil jeho hlavu, 'též hlavu syna jeho Václava V.o, jenž
v Olomouci zabit byl, a ty [j]sou vtamni zákřišti 8) za sklem. 9)
Tolikéž ten starožitný milostný obraz Panny Marie, kterýž tu
hned od začátku kláštera pozůstává; 10) on má oltář mramo
rový a rámec okolo sebe, jestli ne zcela zlatými, aspoň stříbr
nými a pozlacenými plechy obložený, stojí v čele pravého boku
kostelního a vedle něho na pravé straně na zdi visí obraz též
starožitný, tak dím od 15.0 století, na prkně malován &tuť oni
oba králové, otec a syn, Václavově pod krucifixem klečí 11)a na
tom místě někdy pohřbeni odpočívali. Nápis nad jejich hlavami
v latině pro vysku 1") nemohl [j]sem čísti 13)
Obrazu toho Panny Marie 14)7 exemplářů dostal [j]sem od
tamního pana farářem) a maje dobrého vůdce, jenž taky tu cukr
1) R Nimburgk.. .Gak kolyw...tratiegi. — =) Třetí po velikon.
— a) R: dřewene. .rozkvětaly.. ...gakoby ...nemohly .ztenčene a ob
řidle zustaly. — *) R: slawnym. .Cystercienskym.
Kónigsaal. —
5) T. 1. počitají--li se toho jména nejen králové, ale i dřívější knížata,
totiž sv. Václav a z konce 12. věku Václav, kratičce panující. — t*)Toho
roku 3. června (den po korunovaci Václava II.) slavnostně byl položen
základní kámen k novému nádhernému klášteru a kostelu. —-1)R: Cžech

ský.. .mjmo gine sláwy a krásy. — 8) ungm. Slovnik: sakrista, sa
kristie, .zakřišta, sakřiště. (R: Zákřissti.) — “) Původ lebek není bez
pečně zajištěn. R. 1875 byly vloženy do nové zasklené skřínky na zdi
v kapli sv. Bernarda. — 1') Pochází z konce 14. století. — ") R; wissy
.klečegi.. .pochržbenj. — 1') R: wegssku. — 13)Obraz Vkem tu po
pisowaný je nyní pod kruchtou. Je to epitaf (náhrobní obraz) Václava II.
a Ill., na plátně malovaný, z 1. polovice 17. století (snad podle starši
předlohy), s latinskými nápisy. — 1*)Byl častěji reprodukován. (Podlaha,
Posvátná místa, III.) — 15)Tehdy (1798-1811) byl na Zbraslavl farářem
Maurus Bělský, bývalý benediktin z kláštera sv. Mikuláše v Praze 1.
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dělával, ten mne 1) po těch k vůli cukru udělaných podlahách
a průchodištích, ježto 2) veškeren klášter k tomu obrácen a sem
tam prolámán byl, co'v nějakém krétskéma) labyrintu provedl
a všecko ochotně ukázal.
[339] Ale již tu taky ta jasnost té cukrové slávy docela
pominula. Mistři [toho cukru, jenž se tu dělal, byli právě krajani,
jeden z Terstu 4*)a druhý z Hamburku; ti nejprv mnoho na
ložili, mnoho vydlužili a potom chuť i zisk odložili, čili zisk
dříve jich nechal, a tak oni nechali cukru i Zbraslavě; jen tam
dosavad jest na mnoho množství tisíc hliněných bání aneb klo
bouků, do nichžto se cukr slíval,5) a takž potom _tykulaté a špi
čaté homole neb klobouky vyhlížely. Ten cukr se tam začal
dělat roku 1789 a přestal r. 1802. 6)
Na den sv. ]ana Nep. hojný dešt přišela suchotu velikou,
která zvláště u nás již smutnost v polích působila, rozvlažíl;
nato zas dne 18.'máje, v neděli E_xaudi,7) více vláhy přibylo.
Buď P[án] Bůh z toho pochválen!
V těch dnech suté obili mělo tui tam velmí rozličnou
cenu: Pšenice 13, 12 a 12 zl. 30 kr.. žito 9, 10, 11 i taky 12 zl.
Zde byla pšenice vrchovatá míra za 14 zl., žito za 13 zl. 30 kr.,
ječmen za 10 zl. 30 kr., oves za 6zl. 30 kr., seno za2zl. 30 kr.
Měsíce Juni dne 5. byl svátek Božího těla a tuf zase su
chota panovala. Obilí suté platilo se: Pšenice 13, žito 12 zl.,
ječmen 8 zl., oves 6 zl. 30 kr., seno ] cent. 3 zl.
Pod datum 8. máje vyšlo císařské nejvyšší nařízení, sice
ve Vídni hned 7. března 3) vydané, aby v příštím 1807. roku
v celé zemi české tabáku sázení, tu kde až dosavad se sázel,
přestalo a více žádný nikde aby ho nesázel. Každý přestupnik,
kdo by tabák jen třebas pro sebe sázel, dle "toho tabáčniho
patentu trestán býti má.
21. máje Kliment Václav hrabě z Metternichu-Winneburku
a Ochsenhausenu, až dosavad splnomocněný ministr u dvora
pruského v Berlíně, nyní legátemucísaře francoujzského] akrále'
vla[š]ského učiněný jest. Vzato z novin N: 22, 31. máje. 9)
[340] 6. Juni, v pátek, u Prahy za Novou branou blíž toho
místa, kde prve šibenice bývala, 10) oběšeni byli na čakaních
*) R: mně. — *) R: průchodisstiatech. genž wesskeren. — a) R:
negakem Kretenskem Labirinthu. — 4) Tryestu. — s) R: mnozstwi . . .
slegwal. — 6) Rafinerii koloniálního cukru začal na Zbraslavi belgický
šlechtic josef de Souvaigne (a spol.). koupiv k tomu r. 1787 bývalou
budovu konventní. Výroba byla r. 1803 přerušena, v červnu pak 1804
(jak píše PO, str. 636) úplně zrušena a veškeré zařízení dáno do roz
prodeje dražbou. — ") Šestá po velikou. R: wzlásstie. — 3) Nov., č. 22,

str. 88. R: atut... neywisssj...Martj... Cžechske. — 1*)Str. 88. R:
Wineburku...wzáto. — 10)Nová brána byla v rohu měst. sadů proti

konci Havlíčkova nám., Liitzowovy a Bolzanovy ulice. Vedla na Vídeň
skou silnici, při níž na konci vrchu Zižkova, poblíž starého rozcestí do
Karlína (kde jsou nyní pozemky nádražní) bývalo popraviště. Naproti
němu (kde je nyní „Křenovka“) stála kaple sv. Dismasa, r. 1786 zru
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3 lidé mužští, jenž bankocedule dělali a tamv Praze zůstávali:
[. Mikuláš Ferder, v Lenzkirchu v říši rozený, 71 let starý, ko
želužského 1) řemesla. 11.Martin Ferder, jeho syn, v Praze ro
dič. III. __losefDitrich, jeho zeť, rozený z Brna. Ti nejprv dělali

štemplované papíry a sem tam prodávali; potom začali dělat
i bankocetle a tak v roce 1802, 1803 a 1804 dle jejich vyznání,
co jejich pamět stačiti mohla, napletli toho za 125.740 zlatých
28 krejc[arů] a mezi lid roztrousili. Zůstávali za Prahou na
Smíchově blíž toho kostela sv. Filipa. a jakubař)
Okolo svátku s[v]. Víta deštivé a spolu zimavé časy se
začaly a trvaly až do 27. juni. Na den s[v]. jana Křtitele velmi
studeno a sníh se při tom viděti dál.
V těch dnech obilí suté se platilo: Pšen[ice] 11 zl., žito
10 zl., ječmen 7 zl. 30 kr., též 8 zl., oves 4 zl. 30 kr. a 5 zl.,
hrách 12. V tržních městech 3) brzy dráž, brzy laciněji; dne
23. juni v ]ičíně bylo žito za 8 zl. a pšenice za 10 zl., ječmen
za 7 zl.

Mezitím vymetávající a kvetoucí4) pšenice tu i tam okázalý
se velmi snětivé.
Na začátku juli zase připlácelo; formani až sem zase
začali jezditi, protože v Nymburce, Poděbradech a v Sadské 5)
ty loňského roku 1805.o založené aneb obnovené obilní trhy
již zesnuly, aniž kdo vzpomene, že jest tam kde trh. Vloni
i letos, v zimu a v jaru
'

když tam sedláci na ty trhy jeli,
p.p. měšťané dávali, co sami chtěli,
se svým zbožím je hodně dřeli,
a z nich jen svůj posměch měli.
Chtěli mít vždy mocně láci, —
tak přestali jet sedláci,
hledí radšs) doma svých prací,
a při tom jim přec 'připlácí.

[341] Den sv. ProkOpa v Sázavě byl velmi lidnatý a osla—
vený. V Praze pak v týž den (bylo v pátek) zase oběšen byl

jeden ze Slez[s]ka pocházející panského neb baronského rodu
přijmím Karel Dábschitz. Ten r. 1804 ze Slezska, svou paní
tam nechav, ") ujel a nějaký čas v Poděbradech se zdržoval ;.
potom do Prahy se dostal a divnými praktikami vůkol jda,
šená a r. 1845 zbořené. Staré popraviště se šibenici na podezdívce
zrušeno již r. 1782.
1) R: Koželuhskeho. — ') Nov. č. 24 ze 14. června, str.- 96, podá
vají obšírnější výtah ze soudního protokolu. Viz v doplňcích. — “) R:

Městách...Lacynegi.

— 4) R: Mezy tim...Kwěttaucy.

— E) R: proto

že . . . Nimburgce . . . Sadsky . . . lonskeho. — “) R: Z 'mu . . . wzdy . . . rač

...Prácy. — 1) H: přjgmjn, Carel Dóbschitz...nechawsse...negaký.
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všudy se svými vymluvami 1) obstál, až ho bankocedule pro
zradily a taky i života zbavil'f. 2)
Formani zhusta začínali jeti a začali připláceti; po svátku
s[v]. Prokopa zas pšenice dostala 12 zl., žito 11 zl., ječmen 9 zl.
a oves 5 zl. 30 kr. i taky 6 zl. a více.
7. julii v Eichelburku pod sadským kostelem, kde někdy
vinice panská bývala a nyní k obydlí lidskému rozdělena a Ei
chelburk nazvána jest, tam jedna chápě kladeným ohněm již
po čtvrtéa) shořela a sice r.1803,1, r. 18041, r. 1805 1 a dnes
r. 1806 po čtvrté. 4) K tomu ten nebohý člověk příjmím Plaček 5)
zápověď dostal, aby více nestavěl, protože r 1804 ještě při
něm vedle stojící chápě taky shořela.
Začátek žní v tomto létě
ten den po svaté Marketě.
Žita mělas) pěkné časy.
sklízeli jsme suché klasy.
Velká ") parna zem tvrdila,
též i ovoce hubila,
které se stromu padalo;
v polích orat 8) se nedalo.
Pozdnější osení zrálo,
však zrnem' těšilo málo.
Tráva na lukách, občinách
nerostla ani v dolinách.
Třetího srpna, v neděli,
tuť jsme o dešti zvěděli,

odtud do Bartoloměje
pršelo jest tři neděle.
Tut pšenice, vikve, hráchy
čínili všem lidem strachy,
neb sekané též i žaté
rostly jsou i na stojatě.
Velké škody na pšenicich
tu i tam i zde v Milčicích
učiněny jsou na poli,
v brázdách voda všudy stojí.
[342] V těch třech nedělích tři dni jen
mohli jsme vyjit z domu ven,
v nichž jsme obilí vázali,
v stodolách s vozů 9) skládali:
1) R: wegmluwami. .Baňko cedule. — 2) Nov., čís. 28 z 12. čer
vence na str. 112 i o této události píší obšíměji. Viz v dodatcích. —
3) R: po 4.ty schořela. p.o 4ty. .přjgmjn. .schořela. — *) V Pam.
jen na str. 64 a 69. — 5) Jméno doplněno (v Ř místo pro ně prázdné.)
— “) R: Lettie . . . měly. — ") R: Welke . . . tvrdily . . . Owotce hubily.
— a) R: ze Stromu . . . worat . . . Bartholomege. -— ,) R: 2 Wozu . . .
wzdicky.
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Devátého, třináctého,
k tomu třiadvacátého
srpna neměli jsme slotu,
a bylo vždycky v sobotu.
K tomu skrz to nepohodlí
taky jsme orat 1) nemohli,
nebo všudy stála voda, —
i v tom též nemalá škoda;
musiliť jsme jen mlátiti,
doma s dobytkem trávíti.
Nové obilí okolo s[v]. jakuba platilo: žito 8 zl., někde více,
někde méně.
Na začátku srpna v těch deštích žádný nikam jeti nemohl;
forman, který přijel do vsi, dával, co sám chtěl. A tut pšenice
měla někde 8 zl., někde 8 zl. 30 kr., žito 1/28ma i taky 7 zl.,
ječmen 5 zl., 30 kr., oves 4 zl. a taky 3 zl. 30 kr.
Okolo Nanebevzetí P. Marie začali formáni zas veřejně
jeti a obilí připláceli; dostala pšenice i žito 11 zl., ječ[men]
7 zl., oves 4 zl. 30 kr. Okolo sv. Bartoloměje zas trhy v mě
stech 2) obnovovali a formani dostali zápověď do vesnic jezditi
a tut kdo na trh do Nymburka neb jinam jel, přeci s bídou
se potkal, neb tam formani nejeli & měšťané dávali, co chtěli.
A tak mnozí sousedé, nežli by tak podvodně a se škodou pro
dávali, buďto tam obilí složili, aneb domů zpátkem přivezli.
Kdo pak peníze potřeboval,
|.. .:
ten musil tak prodati,
co mu měšťan chtěl dáti.
Tolikěž v Nymburce i v Sadské 3) měšťané rolníci, jenž své
obilí mají, takové, přijede-li forman, tajně mu okazují a od
sedláka odrážejí, a jak mnoho korců se tu' naložit může, při
říkají, a tut formani přičichajíce 4) k vozu jdou pryč; posléz
sedlák měšťanům se svou škodou prodat musí.
Právě sedlák, kam se koliv obrátí,
všudy najde, kde ho něco trápí.
[343] Tohoto měsíce srpna okázal se již skutek onoho
hlasu, jenž v roku 1804 měsíce prosince všudy slavně se roz
léhal,5) že totiž císař římský jest spolu dědičný císař rakouský,
a tot se velmi zřetelně a s velikou slávou prohlašovalo a při
jímalo.
Nyní, když skrz tu převelikou a velice záhubnou vojnu
francou[z]skou císař pán a král náš jak o Nizozemí, o Miláng)
a jiné krajiny a Opět zase o Benátka a o celou říšie) přišel,
1)R: Worat. — -) Barth010mege.. .Městách. .předsy . . . spátkem.
— a) R: Nimburgce. ..Sadsky — *) Přičuchagic. .prič. .nětco. —
5) Str. 73. R: prasynce. — .) R: O Nidrland, o Mediolan. — ") T j.
o zbylé krajiny v Německu.
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Na paměť míru Prešpurského.

Pamětí Vavákovy IV.

11
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což dílem skrze meč, dílem skrze pero a všeliké divně praktiky,
které nový ten francou[z]ský císař Napoleon Bonapart ve vší
Evropě jakožto dosavad vítězitel stroji a plete, aniž jest“ kdo
(krom Angličanů) 1), aby jeho oumysly rušiti a jeho stavení
bořiti mohl, — zůstává tehdy jen jméno i skutek císařství ra
kouského, a jméno císařství římského jest nyní bez osoby; kdo
se ním jmenovat bude, to čas brzce snad ukážef')
A protož v tom patentu dne 20. srpna ve Vídni daném
letos, jenž jest o zvýšení 3) platů a daní všeho lidu a 0 při
rážce solní a tabáční,4) již se císař pán náš jmenuje a nazývá
jen samotně císař rakouský a k tomu a proto ne František
Druhý, ale František První, jakožto ovšem první v novém a nikdy
nebývalém císařství rakouském, a tituluje se takto, což tu pro
pamět slušno jest napsati:5)
„Mý Frantjssek První, z Božj Milostí Cysař Rakauský, Král
Geruzalemský, Vherský, Cžechský, Dalmátský, Charwatský, Slo
wánský, Halický a Lodoměrský: Arcy Knjže Rakauske, Wý
woda Lothrynský, Salcpurský, Wircpurský, a we Frankonii,
welyky Wýwoda Krakowský, welyký Knjže Sedmihradský : Wy
woda Sstýrský, Korytánský, a Gránský,: Tež w Hornjm y Dol
njm Slezku,: Knjže Berchtoldsgadenský, a Mergenthaimský, Knjžo
Hrabě Habsspurský.“ _

Clsařsth RakaVskeho: GMeno blLo se SLáWaV —
A nlňl SkVtek násLeDVge bez sLáWl 6) — AEI OU.7)
[344] Roku 800 od narození Páně začalo se císařství zá

padní v říši od Karla I., příjmíms) Velikého, jenž byl syn Pi
pina, toho jména l., krále franckého, a svatý Lev, toho jména
lll. papež, jej utvrdil a korunoval s jménem a podstatou císařství
římského a bylo všech těch císařů římských 58. Nyní, když
celá říše k roztrhání přišla, přestalo císařství, což již tak byl
dávno snad Bonapart nasnoval, aneb snad Pán Bůh sám do
pustil. A tak skrz Francouze začalo se r. 800 a skrz Francouze
dokonalo se r. 1806 říšské a římské císařství, trvalo ve všem
1006 let.



Z toho jest znáti divné a nezpytatelné soudy božské a že,
pokud jen Pán Bůh chce a dovolí, zde na světě v své bytnosti
[všecko] 9) zůstává.

Jak podivné věci nyní se v světě v běhu“

1) R: Engličanu. — 2) Zaniklo. Nov., str. 135 mají zprávu z Vídně
9. srpna: „Dnešní dvorské noviny obsahují dvojí nejvyšší císařské pro
hlášení, kteráž oznamují, že jeho milost Císař ímský císařské vladař
ství v Německé říši, a jakéžkoli k tomu povinnosti náležely, s sebe
skládá, a tak též všecky své země odevšech povinností, kterýmiž s Ně—
meckou říší spojeny byly, osvobozuje. Nato následuje prohlášení příčinou
tytulů a erbů jeho milosti Císaře Rakouského, a krále Uherského a
Českého etc., kterážto obě prohlášení dne 6 toho měsíce na světlo vyšla.“
——a) R: Zwegsseni.

——4) Nov. str. 144. — 5) Opisujl (na ukázku) věrně

dle R. — “) Zde letopočet nevychází. Součet dává o 50 víc (1856). _—

1) Viz na str. 74. — “) R: přjgmin...Bozske...wecy.
p_ro smysl.

— 1))Doplněno
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panovnictví konajíi O, komužvto kdy na mysl připadlo! To se
ale již vícekrát stalo, že kdo Rim a jméno jeho miloval a ním 1)
se honosil, církev pak římskou v nenávisti měl aneb si jí málo

aneb nic vážil neb ji šidil azarmucovai, tak o Rím ijeho
jméno i o císařství přišel. Z těch všech případů, které se nyní
ve světě ději, jest plné uši hlaholu, plná pera inkoustu, plné
stoly papíru a knih, 2) plná města a zámky písařů, — ale těch
jest málo, jenž by z těch proměn poslední časy a léta sroz
umívali a své životy zlepšovali a církve se drželi.
[345]'Jména všech těch císařů římských a říšských od
prvního,—“')
Karla Velikého, a kdy kterého roku každý císařovati
začal: )
Linie Karlova (roku — jméno): 800 1. Karel I., pán svatý,
813 2. Ludvík I., 740 3. Lotharius, 855 4. Ludvík II., 875 5.
Karel 11., 877 6. Ludvík III., 879 7. Karel III., 887 8. Arnolf,
899 9. Ludvík W., 911 10. Konrád I.
Linie saská: 919 1. Jindřich I., 936 2. Otto I. Veliký, 973
3. Otto 11.,983 4. Otto III., 1015 5. Jindřich lI. S[vatý].
Linie franskázs) 1024 ]. Konrád II., 1039 2. Jindřich III.
1056 3. Jindřich IV., 1106 4. Jindřich V., 1125 5. Lothar ll.
Linie švábská: 1138 ]. Konrád III., 1152 2. Fridrich I.,
1190 3. Jindřich VI., 1197 4. Filip, 1205 5. Otto IV., 1212 6.
Fridrich II., 1250 7. Konrád lV. Prázdnost 23 léta.
Linie habsburská: “) 1273 ]. Rudolf I., 1299 Adolf, 1298
2. Albert l., 1308 Jindřich VII., 1313 3. Fridrich 111.NB. a proti
němu Ludvík V. Bavor.
Linie česká: 1347 1. Karel IV., 1378 2. Václav, 1400 Frid—
rich — Robert, 1410 3. Jošt, Moravan, 1410 4. Zikmund.
Linie zase habsburská aneb rakouská: 1438 4. Albert 11.,
1440 5. Fridrich IV., 1493“ 6. Maximilián I., 1519 7. Karel V.,
1558 8. Ferdinand I., 1564 9. Maximilián II., 1576 10. Rudolf II.,
1612 11. Matěj,\1619 12. Ferdinand 11.,1636 13. Ferdinand III.,
1653 14. Ferdinand IV., 1658 15. Leopold I., 1705 16. Josef I.,
1711 17. Karel VI. — 1741 Karel VII. Bavor.
.
Linie lotrinskáz7) 1745 1. František _l., 1764 2. Josef II.,
1790 3. Leopold II., 1792 4. František 11., poslední římský,
první rakouský císař. Roku Páně 1806 měsíce srpna

konec jména římského
a panování říšského.
[346] Na začátku září začaly se velmi prudké slunečné
časy, tak že hned za týdens) pro sucho orat se nemohlo;dne
1) R: snim. — =) R: 1ngaustu...Kněh, plne. — a) R: Ržržjsských,
od Io. — 4) Četnějši omyly v následujícím seznamu nechávám bez oprav.
— 5) R: Frankovská. — ") R: letha . . . Habsspurská . . . Cžechská . ..
Zigmund . . . Habsspurská. — ") R: Lotharinská . . .Rržjsskeho. — “) R:
Tegden . . . worat.
.
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5., 6., 7., 8. a 9. září bylal) parna taková, že již po 3 léta
nebyla.
Obilí mělo cenu: Pšenice 11, žito 10 zl., 15 kr. i taky
10 i 9 zl. 30 kr., ječmen 7 zl. 30 kr., oves 5 zl., hrách 10 zl.;
hrušek, jablek 2, 3 a 4 za 1 krejcar, švestek 20 a 15 za 1 kr.
Ovoce letos ne příliš hojně, aspoň dosti jestitěch planých
hrušek, ale však tu drahotu v tom ovoci dělají překupníci, lidé
zahálčiví a bez práce živobytí hledající, v městech 2) mnozí ře
meslníci, ve vsích mnozí podruzi,jenž opouštějíce řemesla a ná
denické práce, hned časně, jakřka stromy odkvetou, již sem
tam běhají, zahrady prohlížejí a závdavky na ně dávajícea)
i ty plané hrušky v polích stojici kupují, hospodáře přemlou
vají a mámíf) A toť zas mnozí hospodářové, majíce5) peníze
pohotově a jsouce již bez hlídání a vší starosti, takovým ma
mičům dají“) se přemluviti a svou zahradu, kde jen ji kdo
jakou větší má, prodají. Potom ti lenochové na nich leží, 7)jak
co jen se, jak říkáme, zapaluje a barvu začíná bráti aneb co
dolů spadne, do měst a vesnic, tu kde toho není,vezou anesou
a tak jen skrz jejich ruce ovoce se prodává a oni dávají, co
sami chti, vědouce,3) že žádný jiný nic nepřiveze. [V tom taky
nemalá jest nepravost.
Před lety sami hospodářové a zahrad vlastníci na korce,
'věrtele a čtvrtce doma ovoce prodávali a do měst sami na
'vozích vozili a tot vše laciněji bylo. 0 těch zahálečích a ma
mičích, jimž nyní sadaři říkají, nebývalo ani slechu, krom jestli
kde soused měl tuze velkou zahradu, ten ji' prodal, což málo
kde se stalo. Nyní, kdo má jen pár višňových stromů aneb při
horách třešně u lesa stojí-li, jak odkvete, už má kupce. Ikaždá
ta hruška v poli, než uzraje, již prodaná jest. Těch někdy bý
valo za 15 a 20 a za 30 krej[carů] ] korec a když celou
hrušku od souseda koupil, bylo za 1 zl. 3, 4 i 5 pytlů hrušek.
[347] Dne 11. září začaly se opět deště a sice každý den
a každou noc pršelo; protož od 16. toho a dne sv. Lidmily
nemohli [j]sme orati9) a pšenici a žito sítí pro přílišnou vláhu
a mokrost země, a kdo měl otavu posekanou, ta všecka hnila.
Tráva na lukách, obcích a mezechlo) ina polích — jako z jara
— hojně rostla.
V polovici 11)září obilí se platilo: Pšenice 11 zl. 30 kr.ataky
12 zl., žito 10 zl. 30 kr., ječmen 7 zl. 30 kr. i taky 8zl., oves
5 zl. 30 kr. a to sice míra vršitá; v trzích 12) mira rovná pla
tila se méně.
'
1) R: byly Farna takowe . . . nebyly. — 2) R: Gregcar . . . Owotce
. . . Owotcy . . .Městách . . .'gak řka. — s) R: dáwagic. — *) R: má
měgi. —_5) R; magic . . . a gsa. — “) R: dá se . . . prodá. — 7) R: tij
. . . léžegi . . . Owotce. — a) R: wěda . . . Owotce. — ") R: Lidmilly. . .
Worati. — 10)Starší tvar: meza, y. (jungm. Slovník,) — 11) R: w Polo

wice. — ") R: Trhách . . . tijchosti . . . mnozstwi.
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Na začátku října začaly se zase slunečné časy a se svou
tichosti působily velmi krásně obilní setí a tuf celý měsíc říjen
neviděli [j]sme deště, až zase sucho velké bránilo obilnému
zrostu.
S těmi počasy zrodilo se převeliké množství myší a sice
jak na polích a lukách, tak i ve staveních; kamkoliv člověk šel,
všudy myši vidět bylo.
Toho měsíce obilná cena tu i tam v prořízu, ať tak dím,
v tomto způsobu stála: Pšenice 11 zl. 30 kr. a 12 zl., žito
9 zl. 30 kr., 45 kr. a 10 zl., ku konci října 10 zl. 30 kr.itaky
11 zl., ječmen 7 zl., 7 zl. 30 kr. & 8 zl., oves 4 zl. 30, 45 kr.
a 5 zl., též 5 zl. 15 kr.; hrách 12 a 14 zl., zemčata 1) 2 zl.
30 i taky 3 zl., suchých švestek korec za 16 zl., sena cent.
3 zl. Masa ] libra hověz[ího] za 15 a 16 kr., skopo[vého] za
15 kr., vepřov[ého] za 20 i taky za 24 krej[carů].
..
Toho též měsíce dne 14. král pruský počal 2) taky váleti
s Francouzi (neb jen tolik zemí míti měl, které mu Bonapart,
nový francou[z]ský císař, vykazoval,) i sešli se spolu na hranicích

krajiny voigtlandské a duryňské, 10 mil od českých hranic,
mezi městy ]enou a Gerou u městečka Klemu, 5 mil od Vý
maru, 3) a tut nejinak než Božím řízením stalo se, že Prušané
spolu se Sasy [348] spojeni byvše na hlavu poraženi jsou. Přes
4000 na místě jich zůstalo, Sasové větším dílem zajati, jichž
bylo 40.000, i také přes 15tisíc Prušanů. Ostatní,nemohouce 4)
se více postaviti, dílem k Lipsku a dílem k Drážďanům v nej
větší rychlosti couvali, za nimiž Francouzové valně táhli. “V té
bitvě král pruský Fridrich Vilím Ill. do ruky raněn, princ Lud
vík, jeho strýc, 5) zabit a dva jiní jenerálové. 6)
Roku 1805 toho dne 14. října když naši u Ulmu poraženi
byli, tento král příčina byl. nebo dle svého vlastního zaručení
tam s naší armádou spojiti se měl, on ale vždy naschvále pro
dléval, své vojsko v těch místech, kde nyní prohrál, zdržoval
a posledně na trošty francou[z]ské pokoj s nimi učinil, a tak
Francouzové proti němu stojící dnem nocí k Ulmu táhli, svou
tam stojící armádu rozmnožili a bez ohlášení uhodivše na naše
vojsko, an přes 30 mil na délku 7) stálo, je na dvís) rozrazili
a okolo 40.000 zajali. Hle, pomsta Božíl
Po té bitvě Francouzové k Lipsku a odtud levým křídlem
k Magdeburku (neb Děvínu) a pravým křídlem k Drážďanům
táhli. Dne 16. října u Lipska Prušané postavivší se opět prohráli
a dne 19. u Wittenberkag) opět pole ztratili, po kteréžto krvavé
šarvátce Franco[u]zové Labe přešli, dne 22. října do Drážďan
1) R: Erdtep. — :) R: počna . . . Francausy . . . wykazowal) sessly
se. — 3) R: Foítlanske a Thurinske . . . Cžechských . . . Klemu .. . Weg
maru . . . Saxy. — *) R: nemoha . . . caufaly. — 5) R: stregc. — ') Nov.,
od č. 43 z 25. října dále. Princ Ludvík padl již 10. října. (Nov., str. 175.)
— 7) R: wzdy . . . dýlku. — “) R: nadwy. — “) R: Witemberka . . .
stratily . . . na Gednau.
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vtrhli a stolici kurfiršta saského opanovali. Dne 18. října 6000
Prušanů, jenž v Erfurtě, 6 mil od té bitvy, v záloze stáli, na kapi
tulaci Francouzům se vzdali. 1) A tak hned jako najednou se za
čátkem i taky konec pruské války stal se.
[349] Od začátku října naše vojsko začalo se stavěti zde
v Čechách: Linie I. od Klatov a Plzně k Litoměřicům a Terezinuř)
jízda. Linie ll. od Soběslavě a Tábora k Slanému a Velvarům.
Linie 111.od jindřichova Hradce k Mělníku,„pěši lid a sice 16 ba
talionů samých granátníků. 3) Linie IV. od Cáslavě k Mladé Bole
slavi a jablonci 4) a v té jest zase jízda. Náš císař pán učiněnýpo
koj s Francouzi až dosavad drží a není žádostiv prolévání lidské
krve. Pane Bože, račiž dále toho pokoje požehnati a rozmnožíti
pro čest a slávu jména svého svatého!
Dne 24. října Francouzové hlavní město Berlín, stolici krále
pruského, dosáhli & Napoleon Bonapart, ten za dnů našich od
velikého štěstí francou[z]ský císař, jenž dříve poté hlavní bitvě
v Naumburku v Sasich přebýval, nyni, jakž noviny pravi,5) do
Potsdamu,“) té pěkné krále pruského 3 míle od Berlína resi
denci, nakvartýroval.
21. října král pruský s královnou byli v pevnosti Kůstri
nu 7) a dne 29. téhož ta pevnost a 2. listop[adu] i pevnost
tětín Francouzům se vzdaly. 3)
Dne 8. dubna t. r. v Han[n]ovru pruští komisaři anglické,
brunšvické a lůneburské erby všudy snímali a pruské orlice 9)
přibijeli 10) — a nyní 20. října zase se srážely a anglické při
rážely. 26. října z Osnabriicku 11) takto píší: „V pěti dnech tři
pány máme: V středu náleželi [j]sme Prušanům, ve čtvrtek
Han[n]overánům a dnes [j]sme holandšti.“12)
[350] Dne 17. října, v pátek, sem do Milčic právě před
posvícením přišli granátníci 13) od slav[ného] regimentu Erbach,
někdy sloul Mathesen.14) Dříve okolo a v Egru neb ve Hbě
leželi a tam taky a spolu v kraji loketském15) svůj konton ten
hluk má. V tom čtyrhranném ls) okršlku od ZásmukkBenešovu, .
od Benešova k Brandýsu,17) od Brandýsa k Poděbradům, od
Poděbrad k Hoře Kutné a Zásmukám leží nyní 12 batalionů
1) Nov., čís. 44 z 1. listopadu. — :) R: Lithoměržicum a Theresien—
stattu. — a) R: Granadiru. — 4) R: Gabloni . . . Francausy. — 5) Nov.,
č. 45 z 8. listopadu, str. 180. — “) Postupim. R: Podsdámu . . . na qvarti
rowal. — 7) R: Kestrýnu [Nov.: Kustryn]...Francosum. — 9) Nov. č.
46 z 15. listopadu, str. 182 a 184. — “) R: Hanovru . . . Englicke . . ,
luneburske . . . Worlyce . .. Englicke. — 10)Nov. č. 17 z 27. dubna, str. 67.
— „) R: Osnabruku [Nov.: Osnabrykul. — 12)Nov. č. 46 z 15. listopadu,
str. 183. — 13) R: Granadjrži. — 1*) Karel hrabě Erbach, od r. 1795
polní zbrojmistr, byl od r. 1793 majitelem 42. českého pěšího pluku,
jenž měl štáb v Chebu. Vojáci měli výložky oranžové a bílé knoflíky.
Dřívější majitel pluku byl Ondřej Mathesen. R: Mathesi. — 15) R: Lo

ketskym... Conton. — 1') R: 4.hraným. — ") R: Brandegsu.. .Bran—
degsa.
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granátníků JL)a jejich komandující 2) jenerál hrabě 3) Kot[t]ulinský,
' zůstává v Kolíně.

Dne 7.1istop[adu] přišel deštík, po němž mohli '[i]sme země
orati4) a k jarnímu setí připravovati. Více vláhy přibylo dne
13. toho a opět 16. na neděli v noci a tut to veliké množství
myší v polích 5) začalo se zmenšovati a osení okřívati.
Mezitím koně opět na vojnu dávati [j]sme musili. Dne
22. října z panství našeho odvedeno jest jich v Jičíně 40 kusů
a dávali za ně 100, 120, 130 a 160 zlatýchzbyli koně do vozů
a kusů vybíraníf) Odtud z Milčic vzali 3 a sice Vozábovif)
Václ. Vránovi a mně Frant. Vavákovi a dostali [j]sme všickni
stejně po 130 zl.
Tolikéž i magacín neb forot obilní v žitě & ovse (ačkoliv
dříve měsíce září oznámeno bylo, že hotové peníze za magacín
dávati budeme a žádný na zrně odváděti): nyní zase prohlá
šeno bylo, že k odvodu zrnového forotu žádný se sice nenutí,
nicméně kdo ho tu na panství a na každou ves uloženou sumu
odvede, že takový hned hotovými penězi [351] placen míti
bude; a kdo pak nyní to uložení neodvede, bude-li dále po
třeba, že jejs) přece odvést musí a sice za malý jindy oby
čejný valor a na čekání. Hle, již i s námi taky se spekulujelg)
Má pak se nyní platiti žito za 5 zl. 30 kr. 1 mira rakous[ká]
a oves za 3 zl.

Z novin N. 48:10) Dne 6. listop[adu] Francouzové dobyli
město Liibeck v krajině holštýnskén) pod vůdcem Bernadot
tem,12) v němžto byl pruský jenerál Natzmerla) se 4.000 lidu.
Nejprv ráno toho dne před městem se prali, okolo poledne
Francouzové do města se dostali a tu, ač pak Prušané statečně
se bránili a z kusů a karkašůu) i v ulicích stříleli, však přeci
Francouzové množstvím lidu je přemohli, po ulicích, v domích
i chrámích Prušany mordovali, což 3 hodiny trvalo. V té seči
a střelbě i mnoho měst[s]kého lidu, též luteránský 15) pastor
Stolterwut, zahynulo, všech spolu do 5.000, z nichž 2.000 zra
něných v chrámích leží. Dosáhli tu Francouzové 32 kusy, 15
praporců, 150 oficírů a 4.000 branného lidu.
1) R: Pattalionu Granadiru. — =) R: Komendirugicý. ——
“) Baron
Fridrich Kottulinský, od r. 1800 generálmajor, t. č. brig. velitel v Linci.
— 4) R: worati...mnozstwi. — 5) Str. 165. — “) R: Gjtčině...wybj
rane. — 7) jakub Vozáb držel čís. (starší) 3 a 10, Václav Vrána čís. 13. .—
a) R: že ho předce. — D) R: Speculiruge. — 10) Z 29. listopadu, str. 190.
— ") R: Lubek. ..Hollsstegnske... Bernadotem. — 12)jan Bapt. Ber
nadotte, od r. 1806 s titulem kníže z Pontecorvo, pozdější švédský král
Karel XIV. Zmínka o něm v Pam. III, 3, str. 8-10. — 13)Oldwig z Natz
meru. R: Nacmer. — 1') Z franc. carcasse, výbušné náboje ze starších
dob. (R: Karkássu.) V Nov. (str. 190) však to slovo není; o boji Prusů
v Liibeku se píše: „U bran [Francouzi] z kartáčů velice potírání byli....
Prušané měli na ulicech mnoho kusů, jimiž převelíkých škod nadělali.“
-— 15)R: přdsy.. . mnozstwim
Miestkeho . . .Lutriansky.
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Dne 7. téhož v Ratzeburku neb Radkově, 5 mil od Líibecku,
pruský jenerál Blůcher 1) se 33 bataliony pěchoty a 54 šva
dronami jízdy se vší zbraní, municí a pagáží'í) Francouzům na
kapitulaci se vzdal, sám ale propuštěn; též zajati [j]sou vévoda
brunšvícký Oelsř) jenerálové Wobeserf) Pletz, Pellet a Rudorfif)
Až potud Francouzové tu i tam od dne 14. října v roz
ličných šarvátkách a bitvách mimo pobité Prušanys) živých
zajali 17.000, jenerály Natzmer, Beeren, Letow, Larisch, Irwíng,
Oswald, Heyking a Wedel,7) též 11 obrštů, 40 majorů, 84 ka
pitánů, 33 [vyšších] a 219 [nižších] lajtnantůs) ajiných k tomu
více až na počet 518 vynáší. K tomu 102 kusy a švédských 9)
6 a jiné válečné potřeby ztratíli.10)
[352] Dne 8. listop[adu] město Děvín neb Magdeburk, při
němž jen 14 dní Francouzové leželi a dost málo tam stříleli,
na kapitulaci se vzdalo. Zajato jest tu 20.000 pruského lidu,
18 jenerálů nejméně 800 kusů. To vše i s tím líibeckým zaje
tím do Francouz posláno. Franc[ouzský] jenerál Ney 11) odtud
prý za císařem svým do Polska táhl, nechav v Děvíně své
osazení. 12)

Dne 7. listop[adu] franc[ouzský] maršálek Davout 13) se
30.000 lidu v Polsku do města Poznaně 14) přitáhl a je opano—
val. 15)

Franc[ouzský] jenerál Savary 15)do města Wismaru při moři
ležícího vnáhle skočil a tam 2 regimenty pruských husarů,
2 bataliony granátníků 17) a 30 kusů zajal 9. listop[adu]. 15)
Dne též 9. listop[adu] císař Bonapart učinív v Berlíně ad
ministrací od 60 měšťanů a jistého Lagarda, knihkupce, presi
dentem,19) do Polska odjel a s ním jeho milý jenerál Dom
brovský, polský pán, 20) a jenerála někdy rozhlášeného Koš
cius[z]ko, 21) hajítele Poláků, do Berlína čekají. jest již pruská
země na 4 departementy aneb francouzské kraje rozdělena: též
celé \Lestfálsko a krajinu bůckeburskou, 22)holštýnskou, Brémy,23)
1) Gebhart Lebrecht kníže Blůcher z Wahlstattu. — 3)Tak v Nov.
R: Pakážj. (Z francouzského bagage, zavazadla.) R: Raceburku. .. Lu
beku . . . Blycher . . . Pataliony . . . Capitulacy. — 3) Fridrich Vilém vévoda

z Brunšvíku-Lůneburku-Olešnice. R: Wywoda...Els. — 4) Karel jiří

Fríd. šl. Wobeser .R: Wobesser. Druhých jsem nenašel. — 5) Nov.,
str. 190. — ') R: podtud...mjmo
pobítych Prussanu. — 7) Víz v po—
známce 4. R: Haíkíng. — a) R: 33 Ober, a 219 Unter Leitenantu. (Nov.:
prwnjich, druhých laytnantů.) Rozumějí se: nadporučící a poručíci. —
") R: stegdskych . . . stratily. — lo) Nov., čís. 48, str. 191. — ") Michel

Ney vévoda zElchíngen. R: Ma deburgk...Lubeckym...Nay.

tamže. — 13) Ludvík Mikuláš

— ") Nov.

avout, od r. 1808 vévoda z Auerstadtu

etc. R: Dáwe. (Nov.: Dawú.) — ") R: Poznání...a

geg. (Nov.: Po

znani.) — ll*)Nov., str. 191. — u*) René Savary, vévoda z Rovíga. R:
Savarí. — 17)R: w Náhle
Pataliony Granadíru. — ls) Nov., str. 191.
— 19)R: Knjho kupce. — ") Str. 142. R: Dambrowský. — “) Tadeáš

Ondřej Bonav. Kósciuzsko. R: Kosčíusko. — “) R:.departamenty . ..
Wíkelburskau. (Nov.: Bikelburskau.) — ") R: Holsstegnskau, Bremen,
Lineburglr.
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Liineburg a Brunšvík Francouzové opanovali, též celé Bran
debursko, _ to vše se stalo po vystoupení nohy francou[z]ské
na pruský grunt ve 3 nedělích. 1)
ještě 25. října také pevnost znamenitou Špandavu, jenž byla
jako srdce pruského království, Francouzové jen strachem na ka
pitulaci se mnoha kusy a potřebami válečnými a se 1200 lidu do—
sáhli. V berlínské pak zbrojnici našli 500 kusů, mnoho tisíc ručnic,
několikrát sto tisíc liber prachu a jiných válečních připrav pře
veliké množství. 2)
Město Berlín mimo jiná všeliká peněžitá uložení a výtisky 3)

muselo také dáti Francouzům sto a padesáte tisíc lahvic vína,
dvakrát sto tisíc párů střevíců;*) co plátna, sukna a jiného
zboží, není v počtu a k tomu živilo 14 dní 30 tisic Francouzů. 5)
[353] Od řeky Odry 5) a z Frankfurtu nad Odrou zpráva
přichází, že 10. listop[adu] Francouzové hlavní polské město
Varšavu opanovali a do ní vtrhli. 7)
O ruské moci totohle noviny praví, že má ruský císař
Alexander domácího lidu 500.000, pětkrát stotisíc, a samých
Tatarů 100.000, jedenkrát stotisíc, a ještě jiná armáda v záloze
že zůstane státi 200.000, dvakrát sto tisíc, všeho 800.000,
8 set tisíc. 8)
Od polovice listop[adu] samé vlhké časy byly. Při konci
toho měsíce obilí se platilo: Pšenice pěkná 12 zl., žito 11 zl.
30 kr. & taky 11 zl., ječmen 8 zl., oves 4 zl. 30 kr
Na začátku prosince všemu obilí Spadlo; formani pro zlé
cesty nemohli jeti a na trhy — skrz ty již obvyklé šizuňky —
též lidé nejeli.
Vojsko ze svých stanovíšťg) zase na svá předešlá ležení
odcházelo, od Prahy na Kolín a do Moravy. Dne 3., 4., 5., 6.,
7., a 8., 9. prosince šly regimenty 1 arcikníže Frant. Karel, 10)
2. Lindenau,11) někdy Laudon, 12) 3. Hilburgshausen, někdy
Bender, 1$“)4. Frelich, 1“*)někdy Colloredo, 15) a jiní

1) R: Nov., str. 191. — 2) Nov., str. 192. R: mnozstwi. -—a) R: mjmo

ginych wsselykých peněžitých.. .wegtjsku. — ') R: paru střewic. (Nov.
též: párů střech). — 5) Nov, str. 192. — ') R: Odery.. ..Oderou
spráwa. — ") Nov., str. 192. Ale tu je řeč o Frankfurtu nad Mohanem
(v Nov. vždy pouze: Frankfurt) a Vkův vlastní přídavek „od řeky Odry
.nad Odrou“ o Frankfurtě braniborském jest omyl. — “) Nov., str.
189 (ještě v čís. 48). R: wlchke. .Prasynce. ——
“) R: stanowísstiát.
Prasy n. — 10)Uherský pěší pluk čís. 52 (od r. 1804 majitel arcivévoda
František Karel) se štábem tehdy ve Sv. Hippolítu v Dol. Rakousích.
Výložky měl červenofialové (pompadour) knoflíky žluté. R: Franc Karel.
— 1*)Moravský pěší pluk čis. 29 se štábem tehdy v Brně; výložky měl
bělomodré (bleumourant), knoflíky bílé. Od roku 1803 byl jeho majitelem
podmaršálek Karel z Lindenau, před tím Olivier Wallis. — 1=)R: Laud
hon. — ") Fridrich vévoda Hildburghausen—Saský byl od r. 1805 maji
telem vorarlberského pěšího pluku čís 41 (výložky sírově žluté, knoflíky
bílé), jehož štáb byl tehdy v Budíně v Uhrách. Před tím byl majitelem
pluku toho Vilém princ Wiírtemberský od r. 1803 a před tím Blažej
svob. pán Bender. (O něm Pam. III, 2, str. 16; II], 3, str. 14, 21.) R: Hil—
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Ti granátnícil) od regimentu Erbach odtudz) do Terezína
dne 8. prosince odešli; z toho znáti, že bude svatý pokoj.
Pod datum 3. listopadu r. 1806 poručení přišlo a sem do
Milčic až 3. prosince došlo následovní:
„Rychtářové zevnitř psaných vesnic! Poněvadž k velebné
onsistoři a k slavnému gubernium oznámení se stalo, že na
zdejším poděbradském panství lidé helvetského vyznání k ve
likému pohoršení katolíků v zasvěcené svátky orají,3) hnůj
vyvážejí a jiné veřejné práce polní vykonávají í taky přifunusích
[354] mrtvá těla se zpěvem vyprovázejí, což nejvyšším patentem
od 23. srpna r. 1784 a zase 12. prosince r. 1796 a zase 21.března
r. 1797 přísně zapověděno jest a podle práva tolerance trpěti
se nemá, — tehdy se vám přísně nařizuje všem u vás se na
cházejícím helvetům í p. pastorovi i také katolíkům o tom znova
vědomost dáti, aby na takové nedovolené způsoby zřetelné 4)
oko měli a při takovém natrefení to zde ihned oznámili. Který
helvet aneb jiný nekatolík opováží se to poručení přestoupiti,
ten na kanceláři tělesně trestán bude. Dáno v c. k. zámku
v Poděbradech dne 3. listop[adu] r. 1806. ]. Wolfram, vrchní
řiditel.“

Do dne 12. prosince více vlhké a mokré než jasné časy
byly, na Labi velká voda; od 21. listop[adu] až do 12. prosince
u Poděbrad na lodích lidi převáželi.
Obilí mělo cenu: Pšenice 11 zl., žito 10 zl., ječmen 7 zl.,
oves 5 zl., hrách 12 a 14 zl., proso 12 zl., zemčatas), 2 zl.
30 kr.
V těchto dnech vnovinách jsme četli, 5)kterak Francouzové
již celé pruské Polsko i veliký díl Slez[s]ka dosáhli. V Polsku
město Hnězdno, 7) Poznaň a jinás) opanovali a až k samé Var
šavě se dostali, tolikéž i k městu Gdansku, v Slezsku Hlohov,
Olavu,9) až k Vratislavi. Zajisté podivného štěstí krokem v pruské
mocnosti Francouzové kráčeli, u Varšavy pak stojící ruská armáda
je zastavila, že dále nemohli.
Co se nyní vůkol mluví a v novinách čte, není možné jak
pro množství, tak pro nepravdu všeho psáti. ] ty noviny některé
věci jeden týden“) tvrdí a [355] druhý týden odvolávají. Při
tom všem, kdo chce všecko lépe pochopiti, jest potřeba, aby
burgshausen. — ") Podmaršálek Michael Frelich (Fróhlích), r. 1806
velitel pevnosti v Olomouci, byl od r. 1799 majitelem českého pěšího
pluku č. 28 (výložky trávově zelené, knoflíky bílé), jehož štáb byl tehdy
v Kutné Hoře. — 15) Omyl. Od r. 1779 do 1799 byl majitelem pluku toho
Vilém hrabě Wartensleben. (Pam. 11,2, str. 117)
1) R: Granadirži, od Regm. . . . Teresienstattu . . . Pras. — :) Str. 166.
_ =) R: Prasynce . . . Poněwadcž . . . Consistorži . . . woragi . . . Spěwem
. . . Neywizssim .-. . Prasynce. — 4) R: zřetelný . . . y hned . . . Cancellárži.

_- s) R: Prasynce . . . chhke . . . Prasynce . . . Erdteple. — 6) Č. 49
z 5. prosince a další. — 7) R: Gnězno, Poznání. — 3) R: a gine . . .
Glogow . . . zagistie. — 9) Jíhových. od Vratislavy (Ohlau). V Nov. neni.
_ 10)R: tegden ...Tegden.
—
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mapy těch zemí, kde všecka vojska stojí, před očima měl, a tut
myslopatření onoho jasnější bude, což i já činím.
PaM-átka a Den Narozen! SpaslteLe nasseho CeLl Gasnl
a tepLI blL [1806].
'
Na den sv. jana Evangelisty 1) umřel urozený pán Jan
Klanner z Engelshofen, od roku 1770 polesný poděbradský
skrze 36 let. Letos v říjnu dostal pensi na časné odpočinutí
a dnes pak na věčné.2)
Otec jeho býval v Poděbradech vrchním aneb, jak tehdáž
říkávali,hejtmanem a ten byl druhý hejtman ze sprostého rodu ;3)
první před ním byl Lodgmanf) Před nimi vždy, počna hned
[od] krále _Iiřího, rytířského stavu hejtmané bývali a až do
Ferdinanda II., než apelací se začala, 5) jus gladii neb právo
meče měli a zasloužilé vinníky-na smrt odsuzovali, jakž to knihy
ortelní v zámku složené, které jsem já četl, dosvědčují. Ano
i těch 10 havířů, jenž ]. 1496 v pátek po sv. Vavřinci 11Po
děbrad stínáni byli, tehdejší poděbradský hejtman 6) k vůli
ouředlníkům horokutenským nevinně na smrt odsoudil.
[356] Poslední hejtman od urozenosti předků svých byl
[Jan Ant.] Těšovský [z Tróstenberka].7)
]. bez urozenosti po něm byl Frant. Vilím Logdman,3)
kterýž jako písařík v strhaném oděvu, 2 košile na kordíčku
nesa, do Poděbrad přišel (nemohu se nikdy dovědět, 9) odkud
byl,)lo) a tu dosáhln) písařství, až byl lístovním; odtud všecky
grady oficírské přešelfg) až byl hejtmanem a r. 1730 od císaře
Karla Vl.o dostal titul z Auen13) aneb na česko z Oulu. 1“')
K čemuž když mu štěstí dopomohlo, ještě ho neopustilo; 's nímžto
on seznámiv15) se koupil sobě dům nejpřednější hostinský upro
střed rynku, jenž slove U bílého lva,16) pak k němu patřící_
dvůr na předměstí kostelním velmi znamenitý s obz[v]láštní
zahradou a uprostřed ní stojící tvrzí. Ten dům za dnů naších
1) R: Evangelystu. — 2) Dle probošt. matriky poděbradské 27. pro
since 1806 zemřel a 29. téhož pohřben byl Jan Klaner z Engelshofenu,
poděbrad. panství polesn ', stár 78 let. (Sdělil dp. kaplan Karel Trenkler.)
Dle Ot. G. Paroubka (Josefa šl. Clannerova z Engelshofu,“ str. 21)
narodil se r. 1730. Pam. III, 3, str. 118. — a) Karel Maxmilián Klanner
z Engelshofen byl král. regentem na Poděbradech a v Kolíně od r. 1736
až do 1740, kdy 15. dubna zemřel a pochován ve St. Boleslavi. (Parou
bek 1. c., str. 19.) — *) Frant. Vilím Lodgman z Auen byl hejtmanem
poděbradským od r. 1719 do své smrti 28. srpna 1735. (Pam. II, 2, str.
134.) R: Ludman. — 5) Snad mysli zřízení apelačního soudu r. 1548 za
Ferdinanda II.? R: wzdy . . .Appelaci. — “) Dle tradice, avšak mylné,

byl to prý Otík Kamýcký z Tropčic. R: stjnanj...Horro kuttenskym.
— 7) Doplňky (v R místo pro ně prázdné) dle Paroubkova „O lidu pod
daném“, str: 9. Těšovský byl od r. 1696. — a) V R prázdno pro křestní
jméno a dále: Ludman, — 9) R: nessa.. .dowědít. — 10) Z Poděbrad.
(Pam. 11,2, str. 134.) — ,“) R: dosahna. . . Grády. — 12) R: přegda. —
") R: Augen .. . Cžechsko. — “) Om ]. Aue (bylo-li to myšleno ztoho)
jest luh, niva, krásná krajina. — 15) : seznámíwssi se . . .v prostřed.
— “) Pam. III, 3, str. 96.
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r. 1760 koupil jistý p. Kóller 1) a říkali „u Kollerů“. Ten umřevz)
nechal po sobě jedinou dceru, kterou sobě vzal jistý lajtnant,
rodič z Labského Brandýsa,—“')příjmim Ha[a]man,4) dobrý člo
věk, a byl hned učiněn radním města. Když pak r. 1783 první

mrtvé tělo jisté baby odpadlice [z] pastušky ze vsi Kluku5)
ženy katolické z města sběhšes) se na krchov u kostelíčka
za mostem pohřbiti jí nedaly, on, jsa tehdáž purkmistrem, [byl
obviněn],7) že prý ty ženy nerozehnal ani netrestal, [i] byl
proto [357] s ouřadu svého svržen a do smrti za neschopného
odsouzen, z čehož on zastesknuvs) sobě, že tak k vůli teď
vnově vylíhnutému neřádu nevinně trpěti musí, rozstonav se
umřel.9) Syna [jana] po sobě zanechal, kterýž nyní v Brandýsem)
písařem polesenským jest.

Ten pak slavný dvůr se tvrzí koupil jeden předměst[s]ký
měštěnín, spolu radni, p. Dominik Gehe, jirchář, jehožto štěstí
ze všech stran jako osypalo aniž opustilo, až právě onano všech
věcí konečnice r. 1805 11) přišla a z domu jej vyvlekši,12) za

městem mezi mrtvými místo vykázala. 13) Zdědila to po něm
jedinká dcera jeho [Rozalie], kterou má za manželku p. Vincencu)
Hof[f]mann, nyní vrchní kolínský.15)

ll. hejtman poděbradský bez rodu urozenosti byl p. Karel
Maxmilián 16) Klanner, jemuž pro jeho slovutné zásluhy císař
Karel Vl. dal titul z Engelshofen —- z Andělskéh017) Dvora
'
r. 1738,18) což proto snad se stalo, že rytíři za hejtmany se
nedávali & aby tak dokonce všeliký rytířský stav země zašel
a pominul, 19) jakož pak i nyní do pražské administraci takoví
lidé bez urozenosti se dávají a jim přece pro slávu toho ou
řadu a nejvyššího ouředníka pán'a země s tím ouřadem taky
titulek, aspoň z jejich příjmení, se přidává, -— a tut byl 1.:
1) josef Koller zemřel 13. srpna 1774. R: geller.. . Kelleru. (Pam.
II, 1, str. Z.) — ') R: vmržewssi. — “) R: Leitenant . . . Brandegsa . . .
Hamman. — *) Ignác Haaman, praporečník u pluku Wallis, oženil se
s Annou Kóllerovou 24. července 1776. (Sdělil dp. Karel Trenkler.)
Pam. II,“1, str. 2. — 5) Omyl. jednalo se o pohřeb jana ]indráka z Kluku.
(Pam. I, 2, str. 163.) Vk mysli! na dřívější pohřeb tkalcové Zelinkové
z Kluku v únoru 1782. (Pam. I, 2, str. 33.) — “) R: zbiehwsse. — 7) R:
nedaly. On ...Purgmjstrem, dáno mu za Winnu - že preg . . . netrestal,
byl pro to z Auržadu. — a) R: zasteskna . . . roztonawsse. — |*)6. ledna
1791. (Pam. II, 1, str. 2.) — 10) R: Brandegse.

— 11) R: 1803. — ") R:

Géhe...wywlekwssi.
—-13)Dominik Gehe, jirchář, zemřel v Poděbra
dech 28. února 1805. (Sdělil dp. Karel Trenkler.) — ") Místo pro křestní
jméno v R prázdné. — 15)Vincenc Hoffmann, správce (director dekono
miae) v Cerhenicích (?), a Rozálie, dcera Dominika Gehe, oddáni byli
v Poděbradech 26. února 1790. (Sdělil dp. Karel Trenkler.) — 16)Místo
pro křestní jméno v R prázdné. — 1") R: Angelskýho...do konce. —
1a) Česká větev rodu Klannerů užívala predikátu „z Engelshofen“ již od
r. 1702. (Ot. G. Paroubek, Josefa šl. Clannerova z Engelshofu, str. 18.)
——“) Pro smysl má býti vlastně: nezašel a nepominul. R: Prahske
Administrati . . . pržedse . . . Neywissjho.
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[josef Karelj Schmidt [ze Záběrova];1) 2. jan [josef] Erben, jenž
taky z Moravy do Zbiroha s kordíčkem skoro bos přivandroval
a nyní ve Vídni dvorskou radou jest, _—můj dobrý známý _
a dostal titulek z Erbenů;2) 3. jan josef Beierweck, nyni
z Beierwecků, bývalý. 23 léta v Poděbradech vrchni. 3)
lII. hejtman poděbradský bez urozenosti byl p. jan Michal

Oppeltř)

IV. strýc 5) předešlého, Hynek Fridrich Oppelt,6) jemužto
řikali dle postavy těla „malý Oppelt“ a předešlému „velký
Oppelt.“ ")
V. p. Michal Hroznata Brikcius r. 1760 se dostal a roku
1769 skrze židovku Annu Bachrachovou, jenž v sedmiletou vojnu
lilruňky činila, a skrze toho bezbožníka [Karla Hynka] Scotti
a jeho písaře příjmim [jiřiho jana] janovskéhoň) jenž nejou
hlavnější partikáři byli a poddané hůř než psi mrchu trhali
a ochuzovali', jsa do Vídně volán, když odtud r. 1770 přijel,
tak se na duši rmoutil, až umřel. 9)
Administrátor Ondřej Grim, purkrabě poděbradský, štěstím
osypaný a druhá tejná příčina smrti Brikciovy,10) po kterémžto
administrování r. 177411) dostal se do Kolína za prvního vrch
ního aneb hejtmana.
Vl. jan josef Beierweck, přišel sem z Wolfsberku z koru
tanskén) země, jsa rodič Brňan z Moravy. Odtud na admini
strátorstvi do Prahy přišel r. 1797.13)
Vll. jakub [Fridrich] Schmiedl, z Loketska rodič.14)
VIII.jan Wolfram r. 1806, rodič kolínský.15)
Rovněž tohoto roku dostal pensi roční a sice celou službu
starý oberforšt poděbradský, jan Fridrich Boser,16) šťastný
zloděj císařský, který maje v Labském Kostelci dům, ten větším
]) josef Karel Schmidt šlechtic ze Záběrova, zvelebovatel hospo
dářský, zvláště i chovu koní na Poděbradsku a jinde, od r. 1774 spo
lečník Raabův, pak vrchní ředitel komor. panství brandýského, pak ad
ministrátor cis. panství (pro Pardubice), pak působil v Tyrolsku a j.
a stal se gubern. raddu dolnorakouským. R. 1794 obdařen šlechtictvím.
Kdy a kde zemřel, neznámo. (Wurzbach.) — 2) Pam. II, 2, str. 16; 111,
2, str. 46, 78 a j. — 3) Pam. ], 1, str. 38; H[, 2, str. 46 a 78 a ovšem

jindy často. R: Bajerwek...Bajerweku.

— ') V R místo pro křestní

jméno prázdné a jen: Oplt. — 5) Byl to synovec. R: Stregc. — a) V R
místo pro křestní jméno prázdné a jen (i dále tak): Oplt. — 1) Oba měli
predikát „z Werthenfeldu.“ O nich Pam. II, 1, str. 59. — 5) Viz o nich
Pam. [, 1, str. 26. R: 7dml letou . . . Sskotty . . . přjgmjn janowskyho.
— ") V datech jsou tu omyly. Dle Pam. l, 1, str. 26 jel Brikcius k císaři
josefovi II. (ten byl tehdy v Praze) 26. října 1771,nato opět 1. listopadu
a tu zbaven úřadu. Potom jel do Vídně „nějakou milost nebo aspoň
pensi dosáhnouti,“ a „nic tam nevyřídiv“ 17. ledna 1772 se vrátil a 24..
téhož zemřel. (Pam. I, 1, str. 30. Dle matriky poděbradské však zemřel
31. ledna 1772. (Sdělil dp. Karel Trenkler.) — 10) R: Purgrabie. ..

Brikciowě...Administrírowáni. — ") R omylem: 1772. (Pam. I, 1, str.
38.) — 1=)R: Bajerwek...z Gránske...Brnnian. — Ia) V R letopočet
nedopsán. (Pam. l, 1, str. 38; III, 2, str. 78.) — “) Od r. 1797. (Pam.
III, 2, str. 90.) — 15) Str. 136 a 153. — u*) R: jan Peser.
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dílem z kradeného dříví přestavěl, které i odsud z lesa Kerska
po Labi tam vozit dával. Pak koupiv familii v Chvalovicích tu
opět přestavěl, žida do ní nasadil, jemu dříví až na sta sáhů
[359] tu i tam po panství přál, kteréž on do nymburských vo—
jenských pekáren 1) lifroval. Co ten žid každý rok dostal dubů,
to ani 3, 4 vesnice nedostaly: jestli komu k veliké potřebě dub
vykázal, tut převelmi draze jej2) vyšacoval; ale žid v mírné
ceně duby dostával, načež my lítostivě patřit jsme musili.
Maje se nyní z jagerhausua) do té familie do Chvalovic
stěhovat, dne 15. a 16. prosince na dobytek a jiné svrchky
licitaci držel, na níž přes 21/2 tisíce utržil. Mezi jiným bylo tu
ještě 19 kusů udělaných necek. Dověděv4) se toho pan vrchní
& že on kdysi dal mnoho topolů okolo Labe porážet, z nich
necky dělat a takové prodával, protož těch posledních 19 za
pověděla dal je do zámku odvést. Bylo též ještě nalezeno
něco prken dubových, krásných, i jilmových a v Chvalovicích
15 dubových fošen, z nichž každá za 4 zl. stojí a více. Dal
také pan vrchní povolat toho mistra, jenž ty necky dělal, a on
vyznal, což [j]sem i já sám slyšel, že jich se třemi nádeníky
r. 1796 a 1797 udělal 257 v počtu. Z těch již nyní velké byly
prodané a menších 19 zůstalo, které dne 19. prosince v zámku
prodané byly a sice jedny největší za 15 zl. Stál [j]sem u toho.
A tuť se veřejně otevřela nepravost a zločinnost toho šedivého
taky německého starce, jenž k svému zlodějství tak slavnou
štanci 1200 zl. ročně dostával. 5)
[360] Toho oberforšta zeť příjmím [František] Dušek, byv6)
forštem v Radimí na bývalém panství kartouzském u Jičína7)
a jsa vyučen lesnímu měřeníf) měřil lesy na cís[ařském] pan
stvj miličovskémf') kdež Janm) Šimáček, z našeho panství
z Ciňovsi rodič, ne tak od zásluh jako od štěstí vrchním byl,
ale taky pro svou nepravost již r. 1804 nechav ženu a děti
1) R: Peckhauzu. — 2) R: ho. — “) Str. 29. — 4) R: dowíediwssi

. .. kdyssy . . . Nietco. — 5) (Jan) Fridrich Bóser stal se forstmístrem
poděbradským r. 1782 po smrti Maxmiliána z Gillernů. O něm psáno
více v Hellichově článku „Dušek František, český lesnický spisovatel.“
(„Český lesuický týdenník Háj,“ Písek 1909, roč. 38.) Viz i Pam. III, 2,

str. 61. — “) R: přjgmin...bywssi...Gjtčina.

— ") Tehdy ve správě

c. k. náboženského fondu. —- “) Frant. Dušek (viz o něm svrchu uve
dený Heilichův článek) dostal se kol r. 1795 na panství poděbradské,
kde byl kol r. 1800 lesním v Radovesnicích, oženil se r. 1796 (svatbu
měl v týž den 22. prosince jako druhou tchán) s Marií, dcerou jana
Fridricha Bósra (viz napřed). R. 1800 vydal v Praze u Jeřábka „První
základy umění polesného pro začátečníky vhospodářství lesním, vydané
nákladem c. k. společností hospodářské v království Českém“ (270 str.
]ungm. Hist. lít., VI, č. 1560.) Práce získala Duškovi uznání a on brzy
pak jmenován nadlesním a spolu geometrem na panství radímskem.
Proviniv se (jak o tom Vk dále píše), byl r. 1804 z trestu přeložen na
jih říše, až konečně žil jako vrchní lesni v Budíně a Pešti. — “) Patří
valo řádu jesuitskému, po jehož zrušení bylo přiděleno c. k. studijnímu
ondu. R: Mílíčowskym. — 10)Místo pro křestní jméno v R prázdné.
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jako šelma pryč odjel. 1) Tuf při té lesní míře ten Dušek měřič
a Šimáček beřič panského kus lesa jednomu vesnickému vedle
svým lesem mezujícímu sousedu za 1400 zl. prodali a mezní
ky2) i příkopem odhradit nechali. Stalo se letos, že to k vy
zrazení přišlo, a toť taky Šimáček, byva) ve Vratislavi v Slez

sku na poručení krále pruského jat a sem dodán, dne 20. li
stop[adu] skrz Poděbrady do Prahy v poutech [byl] vezen.
A že pak Dušek nyní v sedmihradské zemi lesy měří a snad
taky prodává, protož šel tam pro něho lsit, aby sem do Čech
taky v poutech byl s dobrou stráží dodán. *) Tu opět selhala
nepravost sama sobě.

Rok 1806 a měsíc prosinec dokonal s vlhkosti a velikými
nočními větry. Na Nový rok první mráz.
Oznámení. První můj rukopis, na archy nevázané na 4ro
psaný, jest od roku 1770 do roku 18025) na 3 díly svázaný.
Tento druhý, zde přítomný. od r. 1802 do r. 18075) (NB. Sa
mých letopisů od r. 1802 do r. 1807 jest 101 listů.) 7) Třetí
bude zase v jiné vázané knize od r. 1807 a tam čtenáře odsí—
lám. F. ]. Vavák, 66 let starý.

*
Na předním přídeští zapsal si Vavák tento recept:

Flastr na otevřenou a starou ránu s otokem v apatice se
dělá: R. Emp: Calam: . . . Sach:

Satori: . . . Camph: . . ._s)

NB. Exact. D: ad Chart: Cdat: S. NB. Dřive nežli se ten flastr
dává, musí se bolehlav v zavřeném 9) hrnci vařiti a po 16 dní
šat omáčet, v teple, a přikládat, až ta rána uvadne.
'
Na str. [108], vlastně dle Vka [100],zapsáno obvyklé v každé knize:

Oznámení. Od roku 1770 do roku 1802, za 32 léta, vy
nachází se popsaných nevázaných archůzlo)
1) Schematismus ještě r. 1805 (tištěný asi ke konci r. 1804) uvádí
ho jako správCe a teprve r. 1806 udáno, že správcovství jest neobsazeno.
Dle matrik němyčeveských byl _Ian Šimáček ženat s Annou, dcerou
]osefa vece z Kolína. V Miličevsi narodilo se jim v letech 1791-1797
pět dětí. Při prvním křtu zapsán jest otec jako kontrolor panství Mili
čeves, při dalších již jako vrchní správce. (Sdělil vd. p. farář josef

Hlaváček) — *) R: Meznikami. — a) R: bywssi.. .Prasynec...chh

kosti. — *) Oprava v pozn. 8 na str. 175. — 5) T. i. do r. 1801 včetně.
— “) T. i. do r. 1806 včetně. — ") Tato “věta je dodatečně připsána na

str. [360]. — ") Po jednotlivých drogách jsou v R staré značky dávek,
lékárnám teď již neznámé. Podle dnešních vah zněl by předpis asi takto:
Výtažek z puškvorce zahuštěný 50 gr. Octan olovnatý 25 gr. Kafr 5 gr.
Další slova jsou dodnes užívanou formulkou provedení. (Sdělil p. lékár
ník Ph. Mr. Josef Ventura v Praze ll.) — 9) R: Zawřenym. — 10)Další
soupis jest v R ve 3 sloupcích.
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Přípísky.

Roku 1770 3, 771 4, 772 1, 773 1, 74 2, 75 5, 76 2,
77 3, 78 3, 79 7, 1780 4 = 35 (l).
Roku 1781 5, 782 31, 83 9, 84 15, 85 14, 86 9, 87 11,
88 11, 89 12, 1790 12, 791 11 = 140 (Il).
Roku 1792 8, 793 5, 94 6. 95 6, 96,10, 97 4, 98 6,
99 8, 1800 13, 801 7 = 73 (111)+ 140 (ll) + 35 (l) a tak
archů popsaných všech 248.
Ty jsou svázané r. 1813 do 3 dílů a sice
1. díl od roku 1770 do r. 1783 má archů 80,
ll. „
lll. „

„
„

„
„

17841)„
17912)„

„ 1790 „
„ 18013)„

„
„

84,
84,

[a tak všech] 248 archů.
lV. tento zde -od 1802 do 1806,4) V. díl zvlášť, 1807 do
1810, Vl. díl od 1810 do 1814; Vll. začínám od 1814 měsíce
máje do knihy svázané.
Na zadním přideští zapsal Vavák rodinná data (jež dle možnosti
z matrik zjištuji):
,

Odjinud pamět r. 1804 napsanáz5) já František jan Nep.
_Vavák v Milčicích narozen [j]sem v domě Nr: 3 roku 1741
26. října.“) Do manželstva [j]sem. vstoupil s Barborou, dcerou
Václava Poupy z N: 16 r. 1762 7. února. 7) jubilaci 501etou
[j]sem měl 1812 dne 30. březnař)
Anna dcera narozena 1763 20. února. Vdaná za Václ. Ho
tovce do N: 6 1780 26. 9) listop[adu]. Ten manžel její umřel
a 6 dětí nechal 1803 24. ledna. 10)
josef syn narozen roku 1765 16.11) března. Oženil se do

N:4 zde 1794 24. únoran) Umřel 10. října r. 1805 na koliku,
která 30 hodin trvala a jej přetrhla.13)
Kateřina dcera narozená r. 1767 4. dubna. Vdaná za Václ.
Vomáčku do Nučic 1786 29. ledna. 1*)
1) R: 1783. — 2) R: 1790. — 3) R: 1801. — 4) R: 1807...wzlásst.
— 5) Přípisky jsou v tom ovšem pozdější. R: Od Ginud. —- “) Dle
matriky byl Vk toho dne pokřtěn (křtil jej skramnický kaplan Frant.
Miller) a dáno mu jméno „František de Paula, Martin.“ Tedy jan Nep.,
jak se'Vk pravidelně spolupodpisuje, bylo, soudím, jeho jméno biřmovací.
Vkův otec jan zemřel 4. (a pohřben byl 6.) února 1772 (Pam. I-1, 30)
a matka Barbora 15. října 1763 (IV, 135). O Vkových bratřích: 1-2, 10.
— 7) Tak (7. Vnora) měl Vk původně psáno, pak to přepsal na: 5. Ale
jistě nesprávně, neboť 5. února bylo roku 1762 v pátek. Dne 7. byla
neděle devítník. Matrika prý připouští čtení 1. nebo 7. Sám bych byl
pro datum 1. února, t. j. hned po 3. prohlášce a před svátkem hromnic,
tehdy zasvěceným, nežli až po celém týdnu. — a) O tom bude v Pam.
Manželka Vkova zemřela 3. (a pochována byla 5.) října 1815 ve věku
75 let. její otec Václav Poupa zemřel 12. března 1778, po němž zdědili
Vkovi statek čís. 16 (H, 93), a matka johana 26. ledna 1777 (I'-1, 83.)
— |*) R: 20. (ll-1, 94.) — 10) IV, 40 a v dodatcich. — 1') R: 17. (Toho

dne byl pokřtěn) — !=) s Alžbětou Čermákovou z Činěvsi (111-1,118;
N, 29). — 13) R: W, 134 a v dodatcich. R: Collku. — ") R omylem:
787. 12. vnora. (Il-1, 94.)
'
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Prokop syn narozen roku 1769 2. června. Umřel na horkou
nemoc 1780 28. února. 1)
Václav syn narozen r. 1771 24.2) září. Oženil se do Velenky
r. 1794 2. září?) Umřel r. 1810 dne 3. února.
jan lvan narozen 1774 20. června. “*)
Vojtěch narozen 1777 8. březnař)
Martin narozen 1779 9.6) září.Oženil se roku 1806 28.1edna.7)
František Podivín narozen 1785 4. března.“) Oženil se do

vsi Pátku do gruntu doušovského 1806 28. lednaf') Umřel
tam 1814 20. ledna. (NB. Tito dva bratři mají dvě sestry,
dcery Jana Douši z Pátku: Martin Annu, starší, a František
Kateřinu, mladší. Oddaní v kostele páteckémlo) 28. ledna, v úterý
po 3. neděli po sv. Třech králích r. 1806)
NB. Dne 30. ledna 180611) umřel pantáta nučický Václav
Vomáčka.
R. 1812: 10. máje zemřeln) Matěj Vorlíček, pantáta ve
lenskýša)
R. 1816 28. února umřela panimáma nučická Vomáčková.“)
Na předcházející [408.] stránce pokračují další rodinné zápisky
od příbuzných po smrti Vavákově (četné pravopisné chyby hned opra

vuji):

'1816 umřel František-Vavák dne 15. listopadu.
Dále na 2. stránce předcházejícího (posledního v knize) listu:

já Martin Vavák narozen jsem 10. září roku 1779. Oženil
jsem Se roku 1806, vzal jsem sobě Annu, dceru jana Douši
z Pátku, 28. ledna. 15)
Narodil se z ní syn František dne 18. února“) ro[ku]1810
a matka jeho umřela 28. února roku 1810 na horkou nemoc.
A po druhé jsem do manželstva vstoupil s Rosalií,") dcerou
jakuba Balouna z Hořan, dne 8. máje roku 1810.
Z ní narodila se dcera Anna dne 19. máje roku 1811.
.1) H, 138; IV, 135. — ') R: 26. (Pokřtěn 27. září. Pam. lll-l, 70).
— 3) III-l, 118. — 4) R. 1806 zahradník v Ostrově (Schlackenwerthu):
IV, 134. — 5) R. 1806 v c. k. dozorčim personálu silničním vedoucí
pikér 1.oddělení linecké silnice se sídlem v Bystřici. (Schematismus 1806)
Před tím pikér na lipské silnici v Středoklukách: IV, 113. — “) R: 10.
(Toho dne pokřtěn)

——7) IV, 149. — 8) ll-l,

1“)R: Tijto dwá...Páteckym...SS.Ill.

72. — “) IV, 149. —

Králých Ru. — 11) R omyl: 29

(a rok vynechán). Dle matriky Václav Vomáčka, výminkář v Nučicich
č. 5, zemřel 30. ledna 1806 ve stáří 90 let. (Sdělil vd. p. Ant. Hvlzdal,
farář v Konojedech.)

——12) R: +. — 1“) Matěj Vorlíček,

výminkář ve

Velence č. 35, zemřel toho dne záduchou, stár 63 léta. „Zemřel náhle,
- ale vykonal povinnost velikonoční (sv. svátosti) o svátcích.“ (Sdělil yd.
p. Ot. Hála, farář ve Velence.) — ") Vomáčková Barbora, výmenkárka
v Nučicich č. 5 zemřela toho dne ve věku 91 let sešlostí věkem. (Sdělil
vd. p. Ant. Hvízdal, farář v Konojedech.) — 15) V R původně správně,
pak přepsáno: 18. února. (R: Ceru...spattku.) — ") R: 18 Ledna. —

") R: srozarigi Cerau.

*
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Marie narozena dne 2. ledna ro[ku] 1813.
Syn Václav narozen dne 20. listopadu 1814.
Alžběta narozena roku 1816 dne 6. listopadu. 1)(a)
Syn Jan se narodil dne 29. říjnaz) _roku 1818 a umřel dne
19. prosince roku 1819 na neštovice.
Dcera Rosalie 3) narozena roku “1821 dne 19. máje.
Dcera Kateřina narozena 11. dubna roku 1823.*)
Dcera Annna vdána za jana Cermáka do Zher dne 18.5)února
1828.

Syn jan narozen dne 10. máje roku 1830. 6)
Opět do předu na str. [407] zapisuje (tužkou) jan Snětina z Bylan,
manžel Alžbětin, dále o svých dětech:

Narozena dcera Anna dne 8. juni 18383) “
Narozený syn Fran[tišek] dne 2. Decembr[u] 1840.
NarOZený syn Václav 4. ledna 8) 1844. 9)
Pak jsou (vypsanější rukou) posledni zápisy:

Václav Vavák, syn Martina Vaváka z Milčíc Nro 24, rozen
roku 1814 listopadu 20.ho, do stavu manželského vstoupil roku
1845 l4.ho října 5 Ludmilou Zidlický z Nové Vsi, Nro. Cons. 11.10)

Dcera Klára rozena 1846 srpnau)

12.ho v Poděbradech

v Nru. Cons. 40. Zemřela 13.ho ledna 12) 1847.13)
Na- str. [369], t. j. hned za textem Pamětí, jest obvyklý v každé
knize chvalořečný přípísek Karla Vichery, přítele a ctitele Vkova, ze
dne 13. ledna 1825 (upravuji jen rozdělovací znaménka):

již sstwertj Rukopis tento.
Přeczetel sem od Nowa i to,
Seznal sem, gak wssemohocj Pan
Umj dawat w geg doutagicich dar
Umněnj y sprostemu Sedlaku,
w Milczicich 1—Frantisskowy Wawaku.
Ten bil wssem znamim Obcžanem,

Posles i Pelzenskim Mnesstanem.

(a) Umřela roku 1846 dne 20. února. 1") (Jan Snětina z Bylan.)
1) R: omyl: 6. Prasince. - Tato Alžběta Vaváková, dcera Martina
Vaváka z Milčic a Rosalie (Rosarie) roz. Balounové z Hořan, oddána
byla ve Skramníkách 20. ledna 1837 s janem Snětinou z Chrášťan č. 24
a bydleli pak v Bylanech (fara Lstiboř). Týž Snětina připsal tužkou dole
poznámku (a) o manželčině smrtí. — *) R: Rina. — a) R: Rozarige. —
4) Po ní měli jana 9. října 1826, ale ten (doma pokřtěn) zemřel téhož
dne. — 5) R: 19. — “) Zemřel 12. července téhož roku. — 1) V By
lanech č. 11. — a) R: jenuárij. ——“) U těchto dětí' v křestní matrice je
matka jejich matky Alžběty, Marie Balounová, omylem psána: z Liblic
(správně: z Hořan). — 1“) Viz dodatky. Václav Vavák v dalších zá
pisech je uveden jako kupec. — 11) R omylem: Cerwenče. — “ R: _
unora. — 13) Data v celém rodokmenu laskavě mi zjišťovali (byla to
opravdu veliká práce) kromě pánů zde již jmenovaných vd. p. p. Aug.
Ulrich ve Lstiboři, Karel Naxera ve Skramníkách, Karel Trenkler v Po
děbradech a nejvíce (ze skramnických matrik) Frant. Novák, katecheta
v Pečkách. — „) Zemřela po těžkem porodu vykrvácenim.

Vložky.
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[ tV spIWatI nepřestaWa — lho PřlteL, CareL WlChe
ra. — Won zVstaWa W Cžeskl WLastl — W LVkaCh We
ClsaržsklM Pansth [1825] — dne XIII Ledna. 1)
Posléze je v knize 8 drobných volných vložek, z nichž prvních 5
Vkem psaných:
1. Drobný ústřižek s textem: „Pivo za 61/zkr. od Nov. roku 1803.=)
.Item za 71/, kr. od 1. Octob. toku 1804.“

2. Lístek, ze staré úřední listiny odstřižený, s výzvou obci:„lhned
dávejte kláty psům, len z kamen ať je pryč. Háky k ohni ať jsou na
očích, — bude tu komisí. Až pan polesný přijede, každý soused ať je
doma.“ Pak je tam zápis: „Dne 7. srpna, v neděli, ráno bouřka světrem
a deštěm přišla a u Sadsky chlapce svině pasoucího, z Poříčan rozeného,
hrom zabil na poli. Téhož dne v Krůtech do fary a v Černym Kostelci
do jedné stodoly udeřil & tu zapálil, jednak celý den hřmělo.“ 3)
3. Drobnější lístek o popravách penězokazů v Praze 6. června
1806 a 6. července téhož roku. *)
4. Delší přeložený proužek papíru s objednávkou r. 1792 v Expe
dici Krameriově: „Knihy u Zlat[ého] půlkola dle oznámení: 1. Nová
loterie, 6 kr.“) 2. Jiskra slávy S. Prokopskéf) 24 kr. 3. Weibla: Poznao
menání měst, městeček a vesnic,7) 10 kr., [dohromady] 40 kr. — Tyto
dvě [2. a 3.] již jsou odprodány. — Franěk ]. Vavák.“ — Vedle pak
tužkou: „Item na Prenumerati Cžeských Nowin na 1/2 letha od 1. Juli
až do Ulta Xbri 792 posylam 1 zl. 30 kr.“ (Druhá strana z většiny vv
plněna tužkou psanými — ne od Vka — kuchyňskými položkami (snad
pro poutní či jiný slavnostní oběd).
5. Na větši osmerce: „Hora Kuttná bývala
v hojnosti (l) v stříbře stručná,
v mnozstvi (2) v lidu hlučná,
v dalekých (6) v chválách zvučná,
v hojnosti (3)v zboží tučná,
v vysokých (4) v školách učná,
.
v bojovné (5) v zbrani ručnáf')
Z Kořínka bývá bylinka a z bylinky kvítek“
.) R: původně: Listopadu. — :) Viz str. 40. — 3) Str. 48. —
*) Str. 157 a 158. — 5) „Nová loterie pro hospodáře a hospodyně, též

pro děti a čeládku; aneb velmi prospěšná naučení, kterak člověk jeden
každý čas svého života šťastně živ býtiva v bezpečnosti cíle svého do
jíti může. 8. v Praze 1792, str. 23, od Stěp. Lešky.“ (jungm. Hist. lit.,
Vl-ll79.) — “) „jiskra slávy Svata-Prokopské, z rozličných autorův se
braná od Fridr. Bridelia S. ]. W Praze 1662 v 12. V Litomyšli 1689
v 8. (Bridel lat. ji složil i česky přeložil), též 1699 v 12.“ (jungm. Hist.
lit., V—1269a 1196.) — ") „Poznamenáni měst, městeček, zámků, hradů
i jiných sídel v slavném království českém ležících, s oznámením, v kterém
kraji a kolik mil každé sídlo v dálí jest od hlavního města Prahy, již
po druhé s rozmnoženim mnohých míst tlačeno, které Fidelis Weibl,
vládyka a spoluouřední Nového města Pražského, tlačiti dal v Praze
1687 ve 4.“ Též jiná vydání. (Jungm. Hist. lit., lV-662.) Tyto 2 starší
spisy byly asi mezi knihami v Nov. příležitostně ke koupi nabizenými.
— 3) Ohlas Kořínkových „Starých pamětí Kutnohorských.“ Vloženými
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Další 3 jsou tisky: Drobný útržek listu z polské modlitební knížky,
ústřižek s německým reklamním oznámením masti na rány atd. (Fodicato
rium Paracelsi) a pak Napoleonova proklamace při odchodu z Vídněl)

*
Čtvrtá kniha Pamětí má 208 listů. První 54 zůstaly prázdné, tam
si chtěl Vk přepsati rok 1801 (viz Ill-4, 26), ale nedošlo k tomu. Jen
na rubu listu 54. zapsal Vk obvyklé oznámení o dosavadních (i dalších)
svazcích Pamětí (zde na str. 176-7) a nový text začal na stránce násle
dující, 109., kterou mylně čísluje jakožto stránku 101. Protože se však
tohoto číslování drží dále, ponechávám je i zde v tisku, tím spíše, že
omyl (rozdíl o 8 stránek) padá na vrub předcházející části prázdné.
Mnoho stránek Vk sám čísly označil, zvláště v přidaných arších, někdy
se také zmýlil; kde potřebí, doplnil jsem nebo opravil. je tedy výkaz
rozsahu knihy tento: Prvních 107 stránek prázdných, na 108. stránce
oznámení o Pamětech, na dalších 268 (dle Vka str. 101—368)je vlastní
text, na další stránce (dle Vka 369) je přípisek Vicherův (zde na str.
180), pak opět 37 stránek prázdných a na posledních 2 jsou rodinné
zápisky vavákovské, jež psány odzadu začínají na zadním přídeští, po
lepeném bílým papírem (zde od str. 178); na předním pak přidešti je
recept „flastru na otevřenou ránu“ (zde na str. 176).
Vzpomínka Vkova ke dni 18. března 1802, že téhož dne roku 1633
„naše ves Milčice všecka do gruntu vyhořela“ (str. 3), pobídla Vka, aby
se dal současně i do sepsání ohňů v Milčicích a při tom i vojny sedmileté,
číslicemi označil jiné sestavení veršů. „V zbrani“ Vk přetrhl a změnil
(méně vhodně): „v boji.“
1) Viz str. 146, pozn. 4. V překladu zní: „Proklamace Obyvatelé
Vídně! Podepsal jsem mír s císařem rakouským. Hodlaje se vrátiti do
svého hlavního města, přál bych si ještě dáti vám poznati vážnost, kterou
pro vás chovám, a spokojenost, kterou pocit'uji nad vaším dobrým cho
váním v době, kdy jste stáli pod mými rozkazy. Dal jsem vám příklad,
který je v dějinách národů dosud neslýchaný. Deset tisíc mužů vaší
národní gardy zůstalo ve zbrani a střežili vaše brány. Váš arsenál byl
ponechán úplně ve vaší moci a právě za té doby vydal jsem se měnivým
rozmarům války. Spolehl jsem na vaše city pro čest, pro věrnost, pro
poctivost; vy jste moji důvěru oprávnili. Obyvatelé Vídně! Vím, že jste
všichni zavrhovali válku, kterou na pevnině znovu roznítili ministři za
prodani Anglií. Váš vládce jest o pletichách podplacených těch ministrů
uvědoměn; on se zcela dává vésti velkými vlastnostmi, jež ho vyznačují;
a od nynějška doufám pro vás a pro celý kontinent v šťastnější dny.
Obyvatelé Vídně! Mezi vámi málo jsem se ukazoval, ne z nevážnosti,
.nebo z marné pýchy; nýbrž nechtěl jsem vás odvrátiti od citů, jimiž
jste povinni svému knížeti, s kterým zamýšlím uzavříti brzký mír. Při
jměte při mém odcnodu, jako dar, že vás moje úcta provází, nazpět
nedotčený svůj arsenál, jejž učinila práva válečná mým majetkem;
užívejte ho vždycky k zachování pořádku. Všechna zla, jež jste utrpěli,
připište neštěstí, jež je od války neodlučitelné; za všechny ohledy,
s nimiž má armáda do vašich krajin vstoupila, děkujte vážnosti které
jste si získali. Podepsán: Napoleon. Schónbrunn 6. nivos(u) 14. (27. pro
since 1805) - Na rozkaz císařův: Podepsán: Major generál Berthier. 

Za souhlasný opis: Generální guvernér rakouský Clarke“
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za níž opět byla ves postižena hrozným požárem. ježto mu práce rostla,
přidával do knihy nové archy (těmi i vazba se uvolnila), ale přes to zů
stalo vypsání vojny sedmileté, bohužel, nedopsáno. jak v předmluvě po
dotčeno, odložil jsem otištění „ohňů milčických a sedmileté vojny“ na
později, zde jen uvádím, jak je kde Vk v knize umístil:
„Více'ohňův v Milčicích“ začíná při roce 1802 na Vkově str. 105
(zde 4) s úvodem: „Když tak tento (str. 3) za první oheň, který sem do
síci mohl, sem zde napsal, nic o předešlých nevěda, již od toho ostatní
až do dnů našich pořádně napíši.“ I píše o druhém ohni r. 1696,otřetím
r. 1705, o čtvrtém 1729, o pátém r. 1738; pak vkládá příležitostnou pa
měť „O krčmě obecní v Milčicích“ (Vkova str. 110—112) a líčí dále od
str. 113 „Šestý a přehrozný oheň v Milčicích“ r.'1750 a „Sedmý oheň
v Milčicích“ r. 1757 od str. 118 a s tím již dává se do obšírného vypsání
„Vojny sedmileté“ až do str. 162, kde na konci poznamenává: „NB.
Nyni, můj čtenáři,k ostatnímu vejpissu vojny sedmileté odsílám tě do
zadních listů této knihy; nebo počna r. 1802 psáti, málo prázdných listů
sem pro ni nechal a jiné stále přicházející potřebné věci (jakž tu vidíš)
psáti chtěje a pišlc, brzce sem ty nechané listy popsal, až k nim zase
tyto 4 archy přišil, a ještě hotov nejsem: a nemoha již více archů sem
příšívati, neb by se kniha skazila, protož v zádu na vázaných listech to

doplnim, tam hledej na str. ...“
je to Vkova stránka 363 (omylem; správně 361), na níž začíná
„Doplnění vojny sedmileté, která jest psaná v této knize napřed odlistu
(t. j. stránky) 118. do listu 162,“kde skončil, co se stalo vlednuaúnoru
1761, a nyní začíná březnem téhož roku. Vypravování jde do str. 368
a do zprávy o bitvě u Chemnice (Saské Kamenice) v květnu 1762.Stránka
369 má ještě Vkův nadpis „R. 1762. (Vojna) Sedmi lethá“, — ale zůstala
již prázdná a práce tato Vkova neukončena.
Úprava rukopisu je přiměřeně úhledná, všechny listy maji linkou
oddělené vnější ivnitřní okraje a téměř všecky nahoře nadepsaný rok
anebo titul článku. Písmo vesměs dobře čitelné, byt místy dosti vybledlé.
Vazba ovšem jest již chatrnější, hřbet, jak vyloženo, uvolněn a kůže
na něm potrhaná.
Tekst otiskuji celý (kromě 2 slov, jen naznačených). Všechny
opravy a úpravy mají v poznámkách přesné znění původni; filolog si
z nich již sestaví, o co šlo. Vydávati Paměti je dnes možno, myslím,
jediné tak: upraviti je za dobrou četbu nejširším vrstvám lidovým, —
tak by si to asi myslil Vk sám a tak toho dociluje desetitisícóvý náklad
v „Dědictví“ (pro mne sama výhodou to není), — aspolu nezbavitijich
spolehlivosti i pro práci dějepisnou a odborů příbuzných.
jak užívá znamének délky a rozdělovacích, kdy píše velká písmena,
jak spojuje či dělí slova, v tom není u Vka pravidla. S oblibou zdvo
juje souhlásky po krátké samohlásce kmenové (Brnno; čassy; hannau,
hlassy, hottow ; ]ozeff; klassy, klessa, kyssele ; lessy, Lhotta; masso,

mappy; nápissy, nessau, nessyly; ossoba, osseni; okrassy, ale iokrássy,
krássa; ottawa, onnano, onnoho, ossušil, ossypaný; pattent, pannen,
polessný, possylaly, prosso, prssu, prusský, plessání, Passow, Pless,
podstattau, popissowalo; rolle, radda. rannám, Russowé; Sassowé;
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wesselý, wyssoko, wyssychati, wyprossyly, wysseté, winna; zassyti,
zrnno, zrnnoweho; žitto), užívá zastaralého způsobu psaní našeho nebo
z latiny či němčiny (letha, sobotha, katholický,Thomáš,Wácslaw,cassa,
comissi, capitaly, caprala, contribuce, cassárny, massa, Mariae,Theresia=,-,
normaliae), ale i v tom všem nestejně. Je však patrno, jaku něho vzrůstá
vliv novějšího pravopisu v četbě; zvláště ie & rz mění již častěji v ě
a ř. Aby poznámek nenarostlo přespříliš, vynechával jsem věci takové,
ač i ty jsem aspoň napoprvé také uvedl; tím spíše vše ostatní, co se
zdálo vážnějším. O mluvě a písmu Vkově pojedná se vůbec vhodněji,
až vyjde dílo celé, kdy i rozvoj obojího bude zřejmější.
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Dodatky & opravy.
Str. 1, pozn. 1. Recept z přídeští a výčet Pamětí viz na str. 176.
Str. 2, pozn. 3. O Hořickém nejvhodněji povim, otisknu-li dopis
p. prof. Eman. Lemingra ze 16. října 1927, jejž mi poslal z Kutné Hory,
kdež bydlel a byl správcem musea, člověk ušlechtilý, odborně literární
pracovník vynikající a k radě a pomoci vždy ochotný. Zemřeljižatento
otisk listu jeho budiž mu tu na památku:
„Odpovídaje na Váš dopis ze dne 11. t. m. pociťují jakési uspo
kojení, nebot jest mi možno, podati několik dobrých zpráv o Josefovi
Hořickém. Laskavostí pana arciděkana P. Fr. Pekárka zvěděl jsem
z matriky, že se josef narodil dne 5. března 1752 zotce Jana Hořického
a matky Barbory, a dáno mu jméno josef Leopold Antonín. Bratr jeho,
Karel (Ignacius Melichar) narodil se dne 6. ledna 1754.
Z výpisků, které jsem si pořídílkůčelům místopisným a umělecko
historickým, podávám zprávy další. Otec Jan byl mistrem mydlářským
a držel dům (nyní čp. 313) proti masným krámům (nyní již zbořeným),
kterýžto dům jest pozoruhodný proto, že patřival věhlasnému zvonaři
Tomáši Klábalovi; po celé 16. století jmenoval se ten dům „u Modrého
lva.“ Při rozdělení statku pozůstalého po neb. Janovi Hořickém ujala
ten dům vdova Barbora a toho domu polovinu postoupila 1778 synu
svému Josefovi; roku 1791 pak Josef z pozůstalosti po neb. matce
Barboře ujal idruhou polovinu toho domu. Matka jeho byla rozená
Pokorná a měla ve Vídni bratra (?) zlatníka; v jeho dílně Josef praco
val po delší dobu.
S manželkou svou Veronikou měl dceru Barboru; tato byla dva—

krát provdána: poprve za Pontána [srov. str. 2), podruhé za Bartla,
raitoficira.
Josefův bratr Karel byl též zlatníkem; s manželkou svou Annou
zakoupil v Hoře dům „Podivínský“ jinak též „11Balatých“ (nyní čp. 153)
a provozoval v něm řemeslo zlatnické.
Některé další zprávy uveřejnil jsem již ve své knize „Umělecké
řemeslo v Kutné Hoře,“ str. 50-52, kterou Česká Akademie vydala na

sklonku loňského roku. Dovoluji si upozorniti na tento pramen....“
(Z prací Hořického uvádí se tam nová stříbrná pečet městská, nyní
v kutnohorském museu uložené stříbrné přezky a stříbrný násadec
s praporu mlynářského cechu tamního)
Od III. knihy Paměti mluví o něm Vk častěji a je zjevno, že byli
opravdu dobrými přáteli, se společnou i. láskou k starým památkám.
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(Viz III-2, 39; Ill-3, 26, 80, 95, 128.) Zemřel však již 29. prosince 1804

a Vk smrti jehosrdečně želí. (Str. 79.) Asi před 40 lety rodina Hořic
kých se z Hory vystěhovala, jako již i o rodině Pontánově není zpráv
(Sdělil vsd. p. kanovník a arciděkan Mons. Frant. Pekárek)
Str. 2, pozn. 4. V listinách z nálezu žherského (od p. archit. L. No
váka) jest v Zemském museu pod číslem 195 na velikém půlarchu toto
vlastnoruční osvědčení Vavákovo (původní jeho koncept s některými
škrty) o úmluvě věna novomanželů. Podávám je ve věrném přepisu:
„Original. 11. Apr.: 802. Njže psaný, Wysw1ědcžugí tímto Wůbec
a wzlasstiě tu kdeby toho Potřeba mjti chtiěla, žiě: bywssi Já dne
23. Febr: t. R: na Horách kuttnách w domě Pana Jozeffa Horžickýho,
— Jakožto na Manželskau Copulati, s Panem Frantjsskem Pontanem
Ženjchem, a Ctnau Pannau Barborau, tehož P. Horžickyho wlastnj
dcerau, — gjti magicý, — cžasmě ráno w swrchu psaný den. Ržekl.
P. Horžicky. Panu Ženjchowi, Pane Pontan, slusselo by, Abychme taky
k budaucnosti negakau Smlauwu vcžinily, 2 strany Wlěna Já: co se
mně dotycže, dawám pro zatim me dcžerži barrusscze, to Pole wedle
gegjch Pole ležícý na Kawkách. aza Kauržimskau branau tu Stodolu
stau Zahradau,: nacžež on ržekl Ponjžemě dlěkugu, cosemnlě dotycže
co Já mám bude syce gegi wssecko, — nýnj Ale pržedniě a Neyprwe gi
darugu to Millerowske Pole, ktere sem kaupil, ato bude pronj, genže
gesstíě — to nenj wssecko s dlědicžémi v Majistrátu skoncowáno,
ktere Já taky z me Mohowitosti co neydržiw wyplatim, agi cžiste ode
wzdám. — a nato sme ssly do Kostela S. Jakuba na Mssi Swatau
a Copulati. což taky slyssel tu pržistogicý. Pan Frantjssek Zbauzyk,
Mlynárž tamnj z Obecznjho Mlegna, cžemuž Žlě tak aneginácže gest,
negen Wlastno rucžmě pjssic — y 5 pržiloženjm Pecžetipodpissugi, ale
y taky dle Wizssj potržeby Prawnjm biěhem potwrditi mohu a chcy. —
genž Stalo we Wsy Milcžícych. w Gruntlě mem, L: P. 1802. dne 11.
Apr: Frantz Jan Wawák Saused a Richtárž Mjlcžický spolu Mlěsstiěnjn
Plzenský.“
Str. 2, pozn. 9. O zavražděných obětech Walnerových a o jejich
pohřbu má arciděkanská matrika toto (pag. 39 ai 1738):
„R. 1738. Sedmého (správně: 6.] dne měsíce března po 12. hodině
po poledních v domě pí. Alžběty ovdovělé Kalkusovy pod'rathousem
v ulici jdoucí k bráně klášterské po levé straně ležícím, někdy Hubáč
kovským řečeným, nalezeno jest osum osob zabitých, totiž:
]. Uroz. paní Marie Sylvie Weyrova, stáří 62 let, pozůstalá vdova
po neb. uroz. p. Janovi Františkovi Weyrovi, bývalým berghofmistru
zde na Horách Kutnách. Druhá: Uroz. paní Barbora Heslerova, stáří
30 r., manželka p. Antonína Heslera, toho času stříbrných hor příbram
ských šichtmistra. Třetí: Panna Marie Anna Homerschmydova [Hamr
šmídová; u Švendy: panna Maryandll z Jachumstalu rodilá, stáří okolo
23 r. Obě tety _výšejmenované uroz. paní Marie Sylvie Weyrovy, jejichžto
těla pohřbena jsou v chrámu Páně sv. Jakuba v kryptě velký před
velikým oltářem. Čtvrtá: Její domácí děvečka jménem Dorota Syglová,
z Brussic rodilá, stáří 24 r., pozůstalá dcera po neb. MíchaloviSyglovi,
kterážto pohřbena jest při chrámu Páně Matky Boží na Náměti. Pátá:
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Uroz. paní Alžběta Kalkusova, vdova a téhož domu paní, stáří okolo
55 r. Šestý: Josef [správně jan] Kalkus, student z pátý školy [gymnas.,
poesie], stáří okolo 15. Sedmá: Marie Anna, stáří okolo 12 r. Osmý:
Václav, stáří okolo 9 r.,— všechny 3 děti uroz. paní Alžběty Kalkusovy,
jejichžto těla ve 2 hrobech při chrámu Páně Matky Boží na Náměti za
oltářem Panny Marie naproti druhému pilíři po straně velikýho oltáře
pohřbena jsou, očekávaje se všema jinšíma slavného z mrtvých vstání.“
(Sdělil vsd. p. kanovník a arciděkan Mons. Frant. Pekárek s vld. p. jos.
Mašinou.)

_

Obšírně popisuje zločin Walnerův Svenda ve 12. svazečku své
kroniky, t. j. ve „II. rozdíle“ „Čtvrtého Hliněného obrazu . . . Králové
Hradce,“ vyšlém r. 1814, na str. 22—25. Dle něho hned po činu vydán
a rozeslán byl zvláštní patent, nařizující stihati vraha. Též praví, že
byly vydány obrazy „v mnohých domech toho města podnes chované,
tu ukrutnost vypodobnujíci, též všecky ty osoby k pohřbu připravené
představující,“ a' že je sám spatřil.
'
Původní soudní akta jsou v měst. archivu kutnohorském zachována
a podle nich vylíčil celý ten hrůzný příběh pan učitel a archivář jan
Fiala ve feuilletonu „Vražda r. 1738“ v „Posázavském kraji“, roč.XVlll,
čís. _l, na nějž mne upozornil p. správce musea Frant. Grimm a odkudž
něco doplňuji:
Walner pocházel z Metzendorfu. Řemesla neprovozoval; uměl
několik řečí, zabýval se alchymii a rozhlašoval, že umí pomocí proutku
hledati poklady. Tím se vetřel v důvěru pí. Kalkusové, jež se — snad
z nějaké domácí tradice — domnívala, že v jejím domě (čís. 336v Sed
lecké ul.) je zakopán poklad. Vraždu provedl sekerou atesákem, vlákav
oběti po sobě do sklepa pod záminkou, že je poklad již objeven, poslední
pak ubil na předsíni. Po té uloupil několik tisíc peněz, šperky a cenné
papíry a na koni uprchl.
Do Brna ko stíhal kutnohorský rychtář Karel Wiedtmann.Walnera
dopadli v hospodě U bílého koníčka a v městském vězení na Špilberku
přikovali mu obě nohy k železnému kruhu ve zdi. Ale ruce mu nechali
volné & Walner jednoho dne vyškrábal hlínu v kamnech mezi kachlíky
a rozžehnuv od ohně několik stébel, zapálil slámu, na niž ležel. Při
tom se pokoušel irozbítí si hlavu o železo, k němuž byl připoután.
Oheň uhasili, lékař zoufalce ošetřil, ale on 2. dubna zemřel. Ortel vy
konali na mrtvole 11. dubna na popravišti za Židovskou branou, v Kutné
Hoře pak jej veřejně vyhlašovali dne-30. dubna.
Str. 12, pozn. 8 (a dále). Místo Dr. jaroslav jonáš čti Ladislav.
Str. 15, pozn. 4. Zprávy 0 prof. dr. Frant. Paroubkovi nechávám
na vhodnější příležitost. Nov. 1802, str. 152 oznámily nastoupení jeho
profesury.
Str. 19, pozn. 1. František Michael Oppelt, rodem z Poděbrad, byl
tamže katechetou, r. 1780—95 ředitelem hlavní školy v Pardubicích, pak
farářem (osob. děkanem a bisk. vikářem) v Krásné Hoře a r. 1799
dostal se do Činěvsi. V pamětní knize stýská si na tehdejší smutný
stav kostela, fary i na duchovní vlažnost osadníků. Nejvíce 30 mužů
(více žen) bývalo prý na nedělní mši sv., ač tehdy byla jen jedna.
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(V Činěvsi bylo r. 1782 479 katolíků, 102 evangel. h. v., žádný žid,
celkem 581 obyvatel; roku 1800 546 katol., 52 evang.. 9 židů, celkem
607 obyvatel v 95 domech.) Stal se vikářem poděbradským, na čas spra
voval i vikariát novobydžovský. Byl příjemným, společenským člověkem,
později však upadal v těžkomyslnost, jež vzrůstala, až mu r. 1814 musil
býti přidělen administrátor in spirit., solnický farář Ant. Šourek [Schau
rek]. Oppelt pak zůstával v chudém domku v úplné odloučenosti, až
vrátiv se na krátko do fary, zemřel tam 26. července 1817. (Sdělil vld.
p. farář Ludvík Tůma.)
Str. 29, pozn. 7. a 8. Rodina Čermákova někdy po tolerančním
patentu přestcupila k evangel. víře (helv. vyzn.). Syn František r. 1786
narozený byl již křtěn v ní a rovněž tak oddána i starší dcera Dorota
r. 1797. 1 Lidmilu, o níž je tu v Pamětech řeč, narozenou 14. ledna
1782, — v poznámce 7. je však omylem vytištěno: 1772, — kterou téhož
dne byl pokřtil kaplan Jan Schuda, oddával 8. dubna 1804 s Václavem
Ottou z Oumyslovic pastor velenický. (Prvním svědkem byl jim Frant.
Šantrůček, soused a rychtář v Činěvsi, o němž Pam. 111-3,124.)
Alžběta, nejstarší z dětí Čermákových, narozená (z dvojčátek,
z nichž druhé za 2 týdny zemřelo,) 19. května 1777, snad zůstala ka—
toličkou, snad se před svatbou do církve vrátila; s Josefem Vavákem
oddána byla 24. února 1794 v Činěvsi jako katolička. Zajímavo, že dle
matriky oddaných Ona jediná neměla svatbu od rodičů (čís. 32), nýbrž
z čis. 4; snad bydlila u příbuzných? snad to bylo oboustranně umluveno?
Josef Vavák zemřel takořka náhle 10. října 1805 (viz str. 134) ve
věku 40 let a vdově zůstalo po něm 5 dětí: 1.Vác1av, narozený r. 1795,
2. František, 1799, 3. Rozarie, 1801, 4. Anna, 1803 a 5. Kateřina, 1805.
V roce však 1798 jako druhé dítě měli dceru Annu, která zemřela hned
po 8 dnech na psotník. Péče o 5 malých dětí a o hospodářství vedla
asi vdovu Alžbětu k novému sňatku 13. října 1806 s milčickým Ma
tějem Brtkem, jenž se k ní do čís. 13 přiženil, dle matriky 501etý, ona
35 letá, ale ve skutečnosti jí bylo teprve 29 let. (Ta udání věku, usvateb
a úmrtí zapisovaná tehdy asi většinou dle ústního udání, bývala často
nepřesná.) Tento Matěj Brtek je snad týž, jenž byl Josefu Vavákovi
i jeho bratru Václavovi svědkem při svatbě a totožný ; Matějem Brtkem
z čís. 14, evangelíkem, vdovcem. 1 z tohoto druhého manželství měla
Alžběta několik dětí a ty již křtil velimský pastor Mikuláš Tornay. Ten
pochoval i samého Matěje Brtka, „výminkáře v čis. 13,“ jenž zemřel
sešlostí věkem 13. července 1825. Kdy a kde zemřela vdova Alžběta,
nenalezlo se. (Matriční data z Činěvsi a Skramníků sdělili vd. p. p.
Ludvik Tůma, Karel Naxera a Frant. Novák.)
Str. 40, pozn. 6. Václav Hotovec a Anna roz. Vaváková měli
v letech 1872—1802 11 dětí ; poslední — pohrobek — dcera Barbora
narodila se 4. června 1803 a ta i z ostatních čtyři v útlém věku zemřely.
Vdova Anna sama zemřela jako výměnkářka 19. listopadu 1843, ve věku
81 let. (Data sdělili vd. p. p. Frant. Novák a K. Naxera)
Str 47, pozn. 3. Zmíněný inventář je již opis jinou rukou. Pode
psání na něm jsou: Anna, vdova; Franc jan Vavák, rychtář tamní a spo
lupíšící ; Matěj Brtek, konšel; Jakub Vozáb, soused tamní & svědek.
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Dle inventáře byl Matěj Vavák z hospody č. 18, bratranec Vkův,

dvakrát ženat. S první manželkou, VoršilouHotovcovoqurbové Lhoty,
měl 2 dcery (obě „vybyté se 200 zl.“): Annu, vdanou za Frant. Ša
fránka v Kostelní Lhotě, a Alžbětu, vdanou za 1- Jana Čermáka ve
Žherách, po níž, také již zemřelé, jsou 2 děti: Kateřina & Dorota.
S druhou manželkou, Annou Bendlovou ze Semic, měl 7 děti
(„vybyté se 300 zl.“): Kateřinu, vdanou za Karla Jeřábka v Pečkách,
Magdalenu, vd. za Karla Kučeru v Přistoupimi, Barboru, vd. za Matouše
Dvořáka v Poboři, pak Františku 14 letou, Marii 121etou, Matěje, dě
dice, llletého a France 91etého.
Str 54, pozn. 2. Vyhořelo tehdy v Chlebích čís. 15 Václava Ma
reše, čís. 14 jiřího Soběslava a čís. 16. Josefa Krejčíka. (Sdělil vd. p.
farář Ant. Kotyza) Viz 11-1, 110.
Str. 60, pozn. 4. až 7. O držitelích gruntu čís. 3 ještě odkládám,
až budu míti data přesná.
Str. 62, pozn. 5. Se Švendou, exjesuitou, byl Vk již dlouho znám
i dopisovali si. (je uchován Švendův dopis'Vkovi již z r. 1784.)VPamětech
mluví o něm po prvé r. 1788, kdy byl u něho v Hradci Král. (ll-2, 55, kde
v poznámce 3. jesti stručný životopis Švendův), pak byl u něho v Hoře
Kutné, kde za vedení Švendova, jenž byl tam tehdy nedělním kazatelem
u sv. Barbory, spolu s Hořickým prohlížel právě chrám ten a jiné pa
mátnosti kutnohorské (111-2,39, 42). R. 1797 setkal se s ním o pouti v Sá
zavě, kde tehdy kázal Vydra (III-2, 83).
Životní dilo Švendovo, kronika královéhradecká, jak ji Vk jmenuje,
vycházela od r. 1799 do 1818, celkem 15 svazků osmerkových, okrouhle
o 100 až 300 stránek. Má 4 díly, „obrazy“. „První Zlatý a Stříbrný
Obraz Města Králové Hradce nad Labem“, má 1 svazek, (1), vypravující
„Třpjticý se památky starobylnými příhodami od založení města...až
do vzniklého bludu husitského ...“. Vytištěn byl r. 1799 v Hradci Král.,
kde i další svazky vyšly s počátku „písmem Alžběty Tybelly“, později,
r. 1808 u jana Gabriela Pospíšila a od r. 1810 u Jana Františka Pospí—
šila. je věnován Stan. Vydrovi a v předmluvě Švenda vykládá o vzniku
díla a proč to jméno různých obrazů (podle známého vidění Nabucho
donosorova v knize Daníelově, kap. 2):
„Počátek od založení toho města, zvláště pak vštipeného nábo
ženství katolického, skrze tolik vyzdvižení kostelů, klášterů, oltářů, hoj
ných pobožných odkazů: Zlatý a Stříbrný obraz pojmenovati v pravdě
mohu. Prostředek však těch běhů, od vzniklého bludu husitského v krá
lovství Českém pro tolikerou jedno skázu Hradeckých slavných staro
bylností, jedno pro mnohou udatnost a vždy nepřemoženou (ač v zlé
věci) stálost města tohoto, — Železným sloutí má. Ten čas pak od pro
měn království Českého, any se za časů Ferdynanda druhého, Císaře
a Českého Krále dály, zvlášť ku konci 17ho století, kdež skrze ustano
vení klášterů a uvedení biskupství, se co Mědenný stkvouti počal. Konec:
ale věku našeho v tolikeré proměně, skrze stenčení také prv prostran—
nosti, města pak v pevnost uvedení, více Hliněný sluje.“
Druhý díl, „Druhý Železný Obraz Města Králové Hradce nad La
bem. To jest: Truchlivé Proměny a Příhody.. . od počátku vzniklého
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bludu husitského až do počátku věku sedmnáctého . . .“, má 5 části, zva
ných '„rozdily“: (2) Rozdil !. (Do roku 1500) vyšel r. 1800. V předmluvě
píše o poučení z minulosti: „Jak učením i zbrojem se někdy zem'ě stkvěla
česká. By tudy dobré _izlé skutky předkův vlastenci vidíce, dobročin
nosti k následování se podpalovali; naproti pak hleděli se varovati toho,
co předky naše i nás i celou vlast zavedlo. — K tomu sprostého vlasten
ského řečovodu užívaje, důvěřujíc se: že od starobytností milovníkům
pravda iv své nahotě bez všelikerých šprýmů vděčně přijatá bude.
Vzbuzen slovy slovutného vlastence Františka Jana Vaváka, Milčického
rychtáře, takto v psaní ke mně daném zavírajícího:
Co komu dáno, dělejme,
na lenochy nic nedbejme.“
(3) Rozdíl 11. (Od r. 1500 až do r. 1546) vyšel r. 1802. (4) Rozdíl 111.(Od
r. 1541 až do r. 1576) r. 1803. (5) Rozdíl lV. (Od r. 1577 až do r. 1595)

r. 1804. (Při něm rytinka „Brána Praská“ a „Mědenny Gross.“) To je
tedy těch 5 prvních částí, které Vk 19. června 1804 od Švendy obdržel.
(Vk je však nedobře rozlišuje) (6) Rozdíl V. (Od r. 1596 do r. 1618)
s přiloženou rytinkou „Strana Rynku Pulnoční Mněsta Kralowe Hradce“,
vyšel také ještě r. 1804.
'
Třetí díl, „Třetí Měděnný Obraz Hystorye Království Českého
a Pamětí Města Králové Hradce nad Labem. To jest: Něco bleyskající
se Památky a Příhody v Obnově náboženství...“ má rozdily čtyři: (7)
1. (Od r. 1619 až do r. 1636) vyšel r. 1807. Z jeho titulního listu je tu
snimek na str. 113. Na rubu má verše Vkovy:
„ZVoD na Mnohl CžeChl _Cžtenáře [1807].

Mnozí by rádi mnoho a o něčem věděli,

ale aby s tím žádné práce a outraty neměli;
Knihy mají rádi, ale jen pučené,
ne pak za své Vlastní peníze koupené;
Mnozí maří svůj čas s výhledem věcí marných,
nežli by slyšeli hlas hístorikův slavných.
\ Však:
Známost dobrých Čechů
jest cesta k prospěchu.
Franc Vavák, rychtář Milčický.“
V předmluvě vykládá, proč přistupuje k vypsání i další doby a že se
trvá na jazyku předků, bez novot. — (8) II. rozdíl (1637—1664) vyšel
r. 1808, (9) 111.(1655—1680) r. 1810, (10) IV. (1681—1705)

r. 1812.

„Čtvrtý Hliněnný Obraz Hystorye Království ČeskéhoaPamětí
Města Králové Hradce nad Labem, To jest: Proměny Království Českého
(v vojnách) a ztenčení Města Pevností ohražného...“ má rozdílů pět:
(11) I. (1706—1734) vyšel r. 1813, (12) II. (1734—1762) r. 1814, (13) 111.
(1762—1780) r. 1814, (14) IV. (1780—1790) r. 1817, (15) V. (1791—1800)

r. 1818. (Vložené číslo v závorkách před každým rozdílem znamená
postupně číslo svazku v celém díle.)
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Dílo své vydával Švenda „s mnohou prací a nákladem z lásky
vlastenské“, nevyhledávaje zisku, jak píše v „návěští“ k 6. svazku, a
v předmluvě k svazku 11. si nepřímo stýská do malého odběru. Svazky
se prodávaly ve čtveré úpravě: Nesvázaný za 24 kr.; svázaný v barei
ném papíru 30, v tuhých „deškách“ 33, s koženým hřbetem 36 a ve
francouzské vazbě 45 kr Pro stále stoupající drahotu oznámeno r. 1814
zvýšení asi o čtvrtinu. (Ceny 30 kr. až ] zl.)
Při velikém požáru v srpnu 1814 zničena byla i část jeho nákladu,
zvláště svazky toho roku vyšle, tak že úplné výiisky celého díla jsou
teď vzácností.
.
,
Od toho roku (1844) žil Švenda v nedalekém mlýně kydlinovském
a tam 15. února 1822 v 81. roce svého záslužného života tiše zesnul.

Str. 64, pozn. 11. Současných záznamů o té události nelze se do
pátrati. Ani v archivech, ani v matrikách není stopy (jak laskavě vy
šetřili vsd. p. bisk. konsistorní sekretář Frant. Hrubý a vld. p. p. děkan
jos. Prudič v Nebovidech, jan Procházka, administrátorv Košicích a
v Sudějově, a Václ. Volánek, farář v Solopiskách). Je však o tom za
chována tradice, mylně kladená do doby o málo pozdější, t. j. kdy již
nařízeno zboření ambitů. Vd. p. farář v Probluzi Jos. Navrátil, jenž byl
dříve řadu let v Sudějově (1915—32) a jemuž vděčím za ochotné shledání
všech tu uvedených zpráv, slýchal od svého sudějovského předchůdce
jos. Eliase (v letech 1872—1915), co on opět slyšel od předešlého prvo
iarářeVácl. Švejdy (1854—76): Ambity kolem kostela byl postaveny asi
r. 1742 z kamení, jež jako oběti a za pokání nanosili poutníci. Ze zvyku
někteří nosili i dál a tak se tam nakupila veliká hromada kamení. O pouti
tehdy při bohoslužbách postavili se tam — snad z nedostatku místa, snad
ze svévole — jinoši, pod nimi se hromada sesula a tu nastal ten křik
(vzniklý tím spíše, ježto stropy ambitů od zatékání vody děravou stře
chou byly tehdy popraskány). Při poplachu bylo prý 10 lidí pošlapáno.
Byli položení na farní zahradě a zaopatření. Ale druhého dne (to již
procesí poutníků byla pryč a šla s nimi a rostla jen ta pověst hrůz
nějši) pohmoždění poutníci prý vstali a sami se odebrali domů. (Proto
žádné záznamy v matrikách)
Pověst o chatrnosti ambitů, tehdy krytých, dostala se však k úřa
dům, uiožena oprava a když na ni peněz nebylo, ze zemského guber
nia „přísně nařízeno, aby se stržení bez otálení provedlo, aby se snad
v době většího sběhu lidu nepřihodilo nějaké neštěstí,“ a tak ambity,
t. j. klenutí a střechy jejich, byly r. 1819 strženy & zůstaly podnes jen
ohradní zdi se 3 kaplemi.
Str. 65, pozn. 4. Svatba Oujezdského v matrice sadské není. (Sdělil
vd. p. děkan Ant. Drašner.)
Str. 78, pozn 1. R._1799 Stanislav Vydra, „Cýsařo-králowský Pro
fessor matematyckého vměnj na wysokých sskolách Pražských, a bě
žjcýho roku Philosophicae Facultatis Decanus,“ vydal v Praze „Swazek
Kázánj Swátečnjch, která na rozličných mjistech, obzwlásstně w slaw
ných městech Pražských držel.“ Kázání, svérázná, jadrná a plná vzpo
mínek historických i soudobých a vzletu vlasteneckého, mají obšírnou,
velmi zajímavou předmluvu, v níž Vydra vysvětluje, proč on, matema
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tik, ujímal se i úřadu kazatelského a kdy a jak k jednotlivým kázáním
došlo. (První jeho české kázání r. 1782 u sv. Haštala bylo právě první
„obětí“ povstavších tehdy v Praze „kazatelotépcův“, jejichž vůdce
zval se „Perho“ — snad prof. Jiljí Chládek ? — a proti němuž Vydry.,
neodpovídajícího na to, zastal se Vydrovi rovněž neznámý anonym
„Nebího.“)
.
V té tedy předmluvě na str. IV poukazuje Vydra i na svůj pobyt
v Jeníkově: „Ano léta l77lho a druhého, v Kolčowém Genikowě můg

Muniční vůz a polní kovárna.
auřad byl mjsto Willimowského Pana Faráře geho Osadnjl'cy wssemí
swátostmi zaopatřiti (nebyla to owssem tenkrát w čas moru lehká
práce) a 'slowem Božjm z kazatedlny každý swátečnj den těssiti.“
Golčův jeníkov byl až do r. 1775 filiálkou vilémovskou a v době
Vydrova pobytu tam byl ve Vilémově farářem (r. 1748—1773) jan Ru
brici. V jeníkově mu vypomáhali jesuité z tamní residence. Matrika
zemřelých z let 1765—1775 v Jeníkově, v níž jsou však i zápisy křtů
a svateb, vykazuje Vydrových funkcí v r. 1771 pohřbů 11 a zaopatření
Paměti Vavákovy IV

13.
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6, v roce 1772 pohřbů 23, zaopatření 9. Tyto zprávy jakož i snímek
úryvku zmíněné matriky se zápisy některých funkcí Vydrových — viz
na str. 89. — opatřil mi laskavě vd. p. Josef Chadraba, farář ve Vilé
tmavé a spolu administrátor jeníkovský. Zápisy však (bohužel) nejsou
rukou Vydrovou, nýbrž všecky (stejné písmo) od tehdejšího fařáře.
Matrika archového formátu má rubriky (latinsky): den pohřbu, kdo po
hřbil, kdo zaopatřil, jméno zemřelého, náboženství, hřbitov, bydliště,
číslo domu, věk: roků, měsíců, dní.
Str. 78, pozn. 13 Ve zmíněné předmluvě ke kázáním, kterou po
depsal „sprawedlivý, a gak řeči, tak y wjry swatowáclawské se pewně
držjcý Cžech Stanislaw Wydra . . . w Hradcy Králowé... léta 1778“
(str. XVI), je doklad i' ke zprávě Vkově (Pam. Ill-2, 82) o Vydrově
kázání v Sázavě. Vydra píše (str. lX):
„Nato třinácté, wyskytlo se y čtrnácté mimo Prahy w Sázawě
kázanj leta 1797. Tam abych den swatého Prokopa mau řečj poněkud
oslawil, wywolal mne, ač od sskolnj práce odtrhnouti se zdráhagjcýho,
můg vpřjmný a starý přjtel welebný Pan sazawský Farář Jan Chmela,
muž mně giž od roku 1757 welmi wzáctný, kterýžto rok nás gakožto
nowáčky towaryšstwa Gežjssova w Brně spogil, od té doby wždy sme
se neobyčegně- milowali. Takowému aposstolskému muži, býwalýmu
kagjcýmu wyslancy, té žádosti sem odepřjti nemohl.
Na té paussti byl můj posluchač cti hodný sedlák, Franěk Wa
wák, saused Plzenský, an tento rokupis na mne způsobil, který gá ne
k swé, ale (X) geho pochwale, že práwě tenkrát pochwjli neměl, zde
uwádím: IV. lVLl W SázaWě hLas WlDrl MlLe sLlssán byl.. To gest:
Čtvrtého Juli w Sázawě hlas Wydry mjle slyssán byl.“
“Str. 79, pozn. 2. Viz již str. 186.
Str. 82. pozn. 13. Do moci císařského vojska padl Karlštejn v li
stopadu 1620. O odvezeni pokladů do Vídně jsem se nikde, nedočetl
Něco snad bylo přec: Z památných obrazů v kapli sv. Kříže pět nej
krásnějších bylo odvezeno do Vídně (ale neudáno, bylo-lí to tehdy),
kdež chovány v cís. obrazárně; r. 1904 byly na Karlštejn vráceny. (Po
dlaha, Posvátná místa, díl ll, str. 35)
Str. 84, pozn. 3. Viz již str. 190.
Str. 86, pozn. 3. Za slovem Chvalovice (ve 2. řádce) odstraň tečku.
Str. 92, pozn. 9. „Vinš“ Vlíův ke druhotinám děkana Boskovského
z r. 1790 je v listinách vavákovských ve farním archivu ve Lstiboři
(Ill-4, 49); jsou to však již opisy cizí rukou (a dle možnosti upravuji):
VlVAT
Fiala svou spanilostí
dává mnoho potřeB,
Faleš pak svou zavilostí odnímá mnohým chléB.

Radost mysle, libost zraku jest času jarního,
Rozkládá se v svém povlaku v zimě i letního. (a)
aučinost fialy krásné rok letošní přineS
A W KosteLCl CžernlM Wgasnlě
z Weřegange gl DneS [1790]

A

(a) Fiala.
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Na tobě, starečku milý, který máš dlouhý věK,
Nermut, těš se každou chvíli; i nám přichází vděK.
Těch, jenž má tiala, ctností nashromáždil's mnoho,
Těm slouže bez falešností (b) až do léta tohO,
Jemuž dávno požehnáno od Pána zástupůW (c), —
Jistě komu málo dáno těchto našich věkůW.
SSedíny tvé cti dočkaly, mají mnoho okraS,
SSiroko v vlastenském kraji ctný o tom vzejde hlaS.
Ejhle, padesát letého kněžství dnes číně díK,
,
Ej, vinšujem zdraví tvého běh, ať má dále vzniK:
Když tak slavně druhotínu pěješ v bídě zemskY,
Kněžství tvého měj třetinu ve slávě nebeskY.
GSAu CE RáD O Své ovce pečlivý,
ještě Uvaž BlLAu TvoV Sukni (d) a pás déleji.
Děkan Města KosteLCe Cžerněho: W staře Wážně krásoV korv
noWán [1790]:
W Den a W kosteLe sWathh AngeLVW strážCVW našlCh Ctnle

a raDostnle osLaWoVán:
z Cžehož Wšeho: stáLé Io Pean! [1790]
Po LEPOLDOVI
.
po boji
teprv má býti

FRANTIŠEK,
pokoj:

LepoLD Wlthle)
W šťastnéM bogl osLaWoVán [1790]'(e),
Frantlšek W KosteLCY W sWatéM pokogl Ctnle ozDoboVán [1790](f).

Protož:
LlD tWUg, kterl se teň sChLeDaL V tebe, Chthle
sebe k požehnánl (h), 2)
NEB HLE GE

oběthe

tobě (g)

. .

Rox MlLOSTlWY . . . . .1248 ...1790,=)
.PADESATEHO LETA (i).

a Wšlenl

. . 450

raDVjeMse pro hLas nonho ženlCha (k) s nerestoV

jeho [1790] (b)

.

i já upřímný vinšovník a jmenovec,
Frantlšek lan WaWák, soVseD Wsl MlLCžlC. [1790]

Str. 101, pozn. 11. jan Brnický,301etv' syn po sládkovi zBřeznice,
a Anna Novoveská, v Chotouni č. 10, „dcera pana possesora dvoru sv.
Prokopského,“ 2lletá, byli oddání 27. května 1800 a téhož dne pokřtěna
jejich dcera Aloisie. (Sdělil vd. p. Frant. Novák.)
(b) Svým podřízeným ovcím. — (c) Levit. 25, v. 10, 12.0— (d) Levit.
8, v. 7. Item Esdrae 2, v. 40. — (e) Když Bělehrad Turkum byl vzat.
_ (t) Když pokoj učiněn. — (g) Paral. 29, v. 17. _ (h) Levit. 9, v. 23.
— (i) Levit. 25, v. 11. — (k) joan. 3, v. 29. — (I) S kostelem a osadou
ho.
1) Myslí Leopolda Frólicha, prvofaráře ve Viticích, jubilanta z r.
1789, jemuž Vk také podobný „vinš“ vzdělal, uchovaný rovněž v listi
nách lstibořských. (llI-l, 38; llI-2, 91.) — =) V letopočtu omyl o 100
více. Hodilo by se: shLeDaL.—3) „Klíčkabalistický“ viz Ill-4, 69. (w :

ZV: 400.)

*
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Str. 113, pozn. 3 a 4. Nebylo hned tak místa v Pam.,kde pátrání
bylo tak těžké, jako zde. Především text(Dne 4.juni
wtom Pokogi —
kde Roku 1792,
Mluwil sem já s Geho Milosti Cysařskau, a spolu

semnau byly,

N. Brzák

Witman, též Ríchtárž : podaly sme...)

připouštěl možnost, že i r. 1792 byli u císaře ti všichni tři. Popis oné
audience u Vka právě chyběl (víz Ill-l, 77, pozn. 5), ale podle novin
([ c.), jeho vlastního Zboru písní (lil-4, 33) i dle Němečka (tamže, str.
34) byl tehdy r. 1792 u císaře Vk sám, nad to ani v Bohnicích, ani
v Novohradech (Velence) nebylo stopy po oněch dvou rychtářích vůbec;
naopak v Bobnicích dle spisku Hellichova „Bobnice“ výslovně se uvádí
na str. 38 jako rychtář jan Vavák r. 1780 s poznámkou, „který byl
rychtářem ještě r. 1810,“ v Novohradech pak jméno Witman vůbec ne
známo. (Laskavě mi vyšetřili p. p. obecní starostové Jos. Par0ubek
v Bobnicích a Frant. Žehra ve Velenících) Věc rozluštěna opětným
a podrobným pátráním v matrikách chlebských (pro Bobnice) a číně
veských (pro Novohrady), jehož se k mé prosbě ujali opravdu obětavě
vld. p. p. farářové Ant. Kotyza a Lud. Tůma.
V Bobnicích je to Matěj Brzák, jenž zemřel 3. března 1839 jako vý
měnkář v čís. 23, ve věku 69 let. Narodil se asi r. 1770 a jako dědic ujal
otcovský statek č. 3 (nové 23) roku (dle Hellicha) 1787.Asi r. 1791 oženil
se s Annou Kupkovou z Klučova (on asi 2lletý, ona 181etá). Oni dva to
spíše byli z Bobnic mezi mladými manžely při korunovační slavností
r. 1792. (lII-l, 69. Křestní jméno Jan mohlo býti omylem.) Měli 6 dětí:
Rosalii 1792, Kateřinu 1794, Václava 1796, Alžbětu-1797, Antonína “1801
a Annu 1805; u této je otec podepsán „rychtář a sedlák z Bobnic.“
A rychtářem je jmenován již v dubnu 1804, když byl komusi křestním
kmotrem (roku 1803 ještě jen: soused bobnický), a tak i při 5 dalších
kmotrovstvích do května 1811; příště však, v září 1815, píše se opět
jen: sedlák bobnický.
V letech 1791—2 přichází u 2 křtů jako kmotr jan Vavák, rychtář
bobnický. Týž pak dle úmrtní matriky zemřel v Bobnicích č. 22, nové
14, již 18, ledna 1804 ve věku 48 let (správně-li). Před Vavákem byl
rychtářem Matěj Čermák. Tím tedy zjištěno, že v letech 1804 až (asi)
1815 v Bobnicích byl rychtářem Matěj Brzák z čis. 23.
Manželka jeho Anna, (dle zápisu: vdova po Mat. Brzákovi, sed
lákovi v Bobnicích č. 23,) zemřela 23. listopadu 1841 ve věku 68 let.
V rodném statku č. 23 (nové) hospodařil po otci nejmladší syn Antonín
(ženatý asi od r. 1826 s Marií Havlasovou ze Všechlap), starší pak syn
Václav, oddaný r. 1815 s Marií Choděrovou z Bobnic, přiženil se k ní
do čísla (nov.) 22, na grunt od předešlého r. 1789 od Matěje Brzáka
pro matku Alžbětu a otčíma Pavla Piroutka oddělený a od Václava
a Marie Brzákových později rozšířený.
Stejně i druhý rychtář bezpečně zjištěn z matrik činěveských. Při
jedné svatbě v říjnu 1800 je podepsán jako svědek: Waczlaw Bytman,
rychtář v Novohradech, č. 39. Rovněž tak dále čtyřikrát až do r. 1807.
V úmrtní pak matrice čte se, že Václav Bitman, famílíant z Novohrad,
č. 46, zemřel sešlostí věkem 2. března 1823 ve věku 68 let.—jeho ro
diště & oddavky jsou neznámy; byl právě asi z těch prvních obyvatel
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“osady nově založené. Manželka jeho jmenovala se Anna a v Novohra
dech měli děti: r. 1779 jana, 1781 Matěje a 1782 Václava. Tento Václav
zemřel 27letý 16. prosince 1809; při kácení dubu smrtelně poraněn,
v 5 minutách skonal. Číslo jeho domu psáno 39-46; bylo tedy druhé
číslo asi výměnek. jméno Bitman psáno v matrikách též Bidman; vy
světlitelna jest i záměna Vkova od poslechu ve Witman.
Byli tedy tito dva rychtáři s Vavákem u císaře roku (toliko) 1805
aje nutna ke správnému smyslu v tekstu (str. 113, ř. &) vložka: [kde
nyní] či podobná.
Str. 114, pozn. 5. Starostou ve Stehelčevsi r. 1805 byl (křestní
jméno neznámo) Krátký. (Sdělil p. starosta Václav Černý.)
Str. 115, pozn. 3. Sattlerův spisek, věnovaný rytíři JUDr. Jos. Bret
teldovi, jest ve velké osmerce o 34 stránkách s titulem: „Series-F.T.
Dominorum Dominorum-Cathedralis-Ad-S. Stephanum Protom.-Ecclesiae
Litomericensis-Episcoporum.-Veteropraga=:, - ln Typographia Archiepisco
pali Per ]oannem Diesbach, - 1804.“ (Z knihovny strahovské.)
Str. 115, pozn 7. Patent z 5. června v Praze (otištěný v' Nov.,
čís. 24-6) poukazuje na vládní opatření proti drahotě již od loňska, ale
přes to že někteří „z nedovolené žádosti zisku aneb z přílišné opatrnosti
své nepotřebné zálohy (kteréž bez toho za nesmírnou a všecku slušnou
míru převyšující cenu prodati mohou) ještě posavad zdražují. Aby tedy
takovíaudové vlasti k plnění svých povinností, jimiž zemi a svým spolu
měšťanům zavázáni jsou, se přidrželi“ (Nov., str. 95), nařizuje se do 3 dnů
po vyhlášce patentu oznámiti všechny zásoby plodin, kdokoliv a kdekoliv
je má či uschovává. Přebytky mají se odprodati za úřední tržní cenu do
konce srpna; co zbude pak, propadne zabavení. Kdo ví o utajených záso
bách, má to udatí; zásoby ty se zabaví, prodají a celý obnos obdrží
„oznámitel se zamlčením jeho jména.“ Zabavené plodiny se prodají za
ceny za 1 míru: žito 8 zl., oves 3 zl. (tak, jak se začaly prodávati z vo
jenských magacínů od 1. června), pšenice, hrách a čočka po 10 zl., ječ
men 5 zl., vikev 3 zl. Od prohlášky patentu až do vypršení militárního
roku 1806 nesmí žádný žid obchodovati obilím. Všechny obilní smlouvy,
dosavadní i o příští úrodě, prohlašují se pro zamezení lichvy za neplatné.
Současně vešlo v platnost cís. nařízení z3. června, jímž dána
měst. hejtmanství pražskému moc trestati pokutami peněžitými l tělesně
(až do 25 ran holí či metlou) všecky, kdož by jakýmkoliv způsobem za
viňovali drahotu a nouzi a z toho vznikající roztrpčenost. (PO, str. 261.)
A tak od polovice června přicházejí v novinách (i v dalším roce) časté
vyhlášky, kdo (bez udání jména), proč a jak byli u c. k. pražského hejt
manství potrestáni. První byli (Nov. z 22. června): „Jistý šenkýř, že
přes taxu pivo prodával, lOti ranami holí; jistý mlynář skrz prodaj
mouky přes taxu, 14tidenním vězením a 3krát do týhodne o vodě
a chlebě, protože vedle lékařského uznání holí bit býti nemůže; jistý
krupař pro zatajení hráchu,a že 3 věrtele téhož přes taxu prodal,
10ti ranami holí; jistá krupařka, že odpirala hrách prodati, na 24 hodin
vězením, a dcera její z též příčiny, a mimo to, že nectně proti tomu
nejvyššímu nařízení reptala, l5ti ranami metlou.“ Za týden: „Vdova
řeznice, že přes taxu telecí maso prodávala, vězením na 48 hodin, 24
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hodin 0 chlebě a vodě, protože podle lékařského uznání k trestu lOti
ran metlou přídržána býti nemohla; jeden pekařský mistr pro napečeni
příliš špatného a nevypečeného chleba, na němž 41 1210tů chybilo,
a jeho tovaryš, že z nedbánlivosti celé napečení chleba zkazil, každý
lOti ranami holí.“ . . . Z čísla 30: „jedna krupařka příčinou prodané
špatnější mouky za lepší, poněvadž v přestoupení taxy již podruhé po
stižena byla, z toho ohledu, že s outěžkem chodí, 6ti denním vězením;
pak jeden sedlák, že při prodaji s kupujícími neslušně nakládal, z roz
kazu jeho Excellencí nejvyššího pana purkgrabího lOti ranami holí.“
A dále zas pekaři pro napečení chleba a žemliček „nevážných“, t. j.
málo vážících, sladovní pro falšované, zatajené nebo předražené kvas
nice, sládci pro pálení kořalky ze šrotu, krupaři, že zanedbali opatřiti
si zásoby, atd. — a také (Nov., 141) „krámská jistého staroměstského
_pekaře 14tí denním vězením, protože na kupující nectnou hubu měla.“
Str. 116, pozn. 1. Benjamin Thompson (1753—1814),přírodozpytec
i voják (plukovník r. 1781 v severoamerické válce za svobodu, r. 1784
generální pobočník u bavorského kurfirsta Karla Theodora, od něhož
jmenován r. 1792 říš. hrabětem z Rumfordu), vedle vědecké činnosti
zavedl v Bavorsku pěstění brambor a zvláště proslul návodem kvaření
laciné a výživné polévky z kostí, krve atd., nazvané po něm a i u nás
rozšířené. (V jednom ze starších Schematísmů jest o ní obšírný popis.)
Str. 135, pozn. 3 a 5. Místo 46 roků oprav: 40. Viz o nich již na
str. 189.
Str. 142, pozn. 8. V „Denkwiirdigkeiten der Kónigl. Stadt Klattau,
gesammelt von Carl Grafen Kolowrat Krakowsky“ jest o tom větší
zápis, z něhož a odjinud vybírám: Do Klatov vtrhlo 4.000 mužů pod
vrchním velením generála Baraquay-e d'Hilliers, který však zůstal v Nové
Kdyni v tkalcovně. Vojáci obsadili hned brány a nikoho ven nepustili.
U tehdejšího purkmistra jana Parwonitsche v č. 169 (dnes dům p. Ant.
Schauera) ubytoval se generál Dombrovský & u vysloužilého majora
(Oberstwachtmeíster) Engelberta de Theelen v č. 3-4 (dvojdům, kde
bylo do loňska okresní hejtmanství,) generál Leffiers. Městu hned ulo
ženo výpalné přes 12.000 zl. na penězích a s rekvirovanými předměty
42.000 zl., kromě sumy uložené ostatním místům panství klatovského.
Dle pamětní knihy rodiny Pavlíkovy v Staňkovech vojáci obírali, koho na
ulici nachytali, zejména o boty nebo střevíce a v domech drancovali.
V krajské spisovně klatovské zachovala se akta se záznamy škod, jež
Klatovy a jejich vesnice tehdy utrpěly. Státní bonifikace dostalo samotné
město teprve r. 1810 jenom necelých 8 000 zl. Přímluva Theelenova, bylo-li
to pro ni, přece silně pomohla (asi u lidštějšího generála Dombrovského,
neboť výpalné sníženo (městu bez vesnic) na 24.770 zl., z nichž ve skvo
stech a jiných předmětech odvedeno téměř za 17.000 zl., ostatek v peně
zích. Dopoledne 13. listopadu odtáhl nepřítel opět přes Všeruby do Bavor.
(Prostřednictvím vd. p. prof. Dr. jos. Šebesty sdělil p. tajemník ]. Plá
nička, správce měst. musea v Klatovech.)
Str. 146, pozn. 4. Proklamaci Napoleonovu viz na str. 182.
Str. 149, pozn. 9. Dle matriky zemřelo v Kutné Hoře r. 1806 555
lidí (jindy kolem 200) a to na „hnilavku, shniiou zimnicí (Faulfieber).“
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(Sdělil vd. p. jan just, kaplan.) Z listin pražského gubernia a krajského
úřadu čáslavského kutnohorskému magistrátu od prosince 1805 do března
1806 patrno, že nemoci a úmrtí byly hlavně mezi vojskem a domácí
chudinou. Do Hory poslán krajský fysik Dr.Sternreitter, aby s městským
fysikem Dr. Reinhartem vyšetříli nemoci a uradili se o pomocí. 0 prů—
běhu epidemie měly se podávatí „od 4 do 4 dnů“ zprávy. V prosinci
do 24. dne zjištěno 473 domácích nemocných, počet úmrtí v tom měsíci
stoupl na 50. Lékaři mají přihlížeti ke všem, nejen k těm, kdo si žá
dají jejich pomocí. Výživa chudině poskytne se z městského chudin
ského fondu. ježto špitál a seminář (Hrádek) pro nemocné již nestačí,
má magistrát uvolniti pro ně ještě Vlašský dvůr nebo jinou vhodnou
budovu. Dokud nepřijdou lékaři propuštění ze zajetí, nechť je postaráno
o výpomoc lékaři civilními. Po dobu epidemie zůstane město ušetřeno
vojenských průchodů a ubytování. Posléze 6. března 1806 major-velitel
špitální upomíná magistrát o připověděných, ale dosud nedodaných 10
strychů nehašeného vápna, žádoucího — zvláště v nastávajícím teplej—
ším počasí — k rychlejšímu tlení mrtvol, ježto se nepohřbívaji v rak—

vích („da diese Todte in keine Truchel begraben werden“) a žadá i o
další dodávku. (Z měst. archívu kutnohohorského sdělil p. učitel a ar
chivář jan Fiala.) V Mladé Boleslavi v děkanské knize pamětní je
právě v letech 1795—1814 mezera. V matrikách však té doby r. 1806
přicházejí zápisy nejvýš 5 úmrtí denně, a to hlavně na „shnilou zimnicí“
a psotnik. (Sdělil vd. p. děkan Frant. Ševčík.)
Str. 153, pozn. 3. Zpráva o jmenování jana Wolframa vrchním
v Poděbradech od 21. února je v PO, čís. 34. _

Str. 154, pozn. 7 a 8. František hrabě Colloredo-Walsee, osobní
důvěrník cisaře Františka II., jehož byl vychovatelem, od r. 1801 kabinetní
ministr a nejvyšší dvorský komorník, byl právě jedním z rádců k válce
s Napoleonem a politickým odpůrcem arciknížete Karla. Na naléhání
tohoto byl ještě před bitvou slavkovskou z úřadu propuštěn.—Zemřel
10. března 1806 a dle svého přání byl pochován v hrobce dymokurské, kde
již od r. 1789 odpočívala jeho první chot Marie Eleonora, roz. hraběnka

z Vrbna. (Rodinnádata sdělil vd.p. bisk.rada josef Staněkaymokurech.)
jeho druhá manželka, Viktorie Pavlína hraběnka Folliotová de Crenneville,
mladá vdova po Frant. Karlovi svob. pánu Poutet-ovi, c. k. obrštoví, ze
mřevším r. 1790, vdala se po smrti Colloredově ještě po třetí za vévodu
lotrinského a zemřela až v roce 1845. (Meraviglia.) Patrný je tedy omyl
pověsti Vkem zaznamenané. Táž jako choť Colloredova byla vychovatel
kou císařovy dcery Marie Ludoviky, pozdější manželky Napoleonovy.
V PO,čís. 20 ze 14. února 1806, jest uveřejněn císařův list Colloredovi,
dle něhož hrabě sám o propuštění z úřadu požádal a tím „i jeho choti
stalo se povinností zřící se svého místa“. Císař děkuje oběma za pro
kázané služby a že „použije každé příležitosti, aby světu dokázal, že
nikdy nemůže zapomenoutí na vychovatele, přítele a věrného služebníka.
Přijměte toto ujištění k úplnému uklidnění Vašemu a Vaší chotí“
Str. 158, pozn. 2. Nov., !. c.: „V Praze 13. června. Falšíři banko
cedulí, jimžto dne 3 před polednem na staroměstském Pražském rynku
ortel veřejně přečten byl, dne 6 toho po hodině 6té ranní s vojenskou
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stráží pěší i jizdnou za novoměstskou bránu na smrt vyvedení a do
půl 8mé hodiny na čekany pověšení byli. Nejprve přišel řad na Jozefa
Dytrycha (25 letého), pak na syna Martina (30 letého) a naposledy na
otce jeho Mikuláše Ferdra.“ Pak následuje „výtah z právního jich vy
slýchání.“
Str. 159, pozn. 2. Nov., ]. c.: „V Praze 11 července. Dne 4 toho
měsíce ráno po 6 hodině Karel Arnošt z Debšic a Blauen, když se mu
předtím dne 1 toho veřejně na staroměstkém rynku ortel smrtí přečetl,
jakožto falšíř cís. kr. zemských bankoceduli za novoměstskou branou
byl oběšen. Tento... po otci zdědil statek Sylmenov, a prodav jej,
„nakoupil jiných statků v Pruském Slézsku, kteréž ale zase rozprodav,
zpřestěhoval se do Vratislavi, kdež s svou manželkou, byv prvé s ní
520 let živ, rozvesti se dál. V tom čase z Vratislavi jakožto zásobní
'muž do Čech přijda, v jičíně se usadil, a znamenitý obchod s obilím
,a chmelem začal. Tu se seznámil s malířem jauem Šillíngrem, a že
.dychtíl vždy po větším bohatství a pohodlném a rozkošném živobytí,
.umínil bankocedule dělati, kterýchž také společnou prací jana Šíllíngra
.vléta 1804 za 105 140 zl. všecko po 10ti zlatých nadělal... Při začátku
léta 1805 obadva... šedše na koupi do Raychenberku a Nymburku, za
sukna a loketní zboži 32.170 zl. svých falešných bankocedulí vydali;
však brzo byli vyzrazení, zadržáni & hrdelnímu soudu dodání, též také
ostatní v zemi zakopané falešné bankocedule v veliké Mezeřiči, kdež
sobě nové obydlí byli zvolili,... vyšetřeny. A poněvadž Jan Šillinger
spoluwinny... na smrt odsouzený prvé umřel, nežli ortel... potvrzen
byl, tedy jediný Karel z Debšíc, nejprve byv zbaven svého zemanství,
za těžké provinění své, jakž výše praveno, hodnou pokutu vzal.“
Str. 168, pozn. 4 a 7. PO, č. 27 z 3. března 1806, uvádí soupis
pruských pluků a mezi nimi se jmény většiny zmíněných generálů.
Str. 170, pozn. 12 a 15. Majitelem 29. pěšího pluku stal se r. 1760
Gideon Arnošt svob. pán Laudon, tehdy polní podmaršálek, 1791hrabě
Olivier Remigius Wallis, tehdy téže hodností; v letech 1799—1803 pluk
neobsazen. Dva Colloredové-Waldsee, pozdější polní maršálkové, byli
v těch dobách majiteli pěších pluků : čis. 20 hrabě Antonínv r. 1744—
85 a čís. 40 hrabě Karel v r. 1754—86. (Sdělil p. Dr. lvan Honl, vrch.
komisař Vojen. zeměpis. ústavu.)
Str. 171, 6. ř. shora, čti: konsistoři.
Str. 176, 9. ř. shora, čtí: list.
Str. 180, pozn. 10. Dle matriky oddán byl v Tuklatech 14. října
1845 Václav Vavák, kupec v Poděbradech, 301etý syn Martína Vaváka,
gruntovníka v Milčicích č. 24, & Rozalie roz. Balounové z Hořan, sLid
milou, 20 letou dcerou Frant. Žídlického, gruntovníka v Nové Vsi č. 11,
a Marie roz. Mašanské ze Zlonína. (Upozornil vd. p. Bohumil Jakubů,
farář v Nové Vsi u Velimě a sdělil vd. p. josef Vyskočil, farář v Tu

klatech.)
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Seznam vyobrazení.
]. (Str. 9.) Lobkovice r. 1796. Z Woitových Abbildungen, knihovna
Národního musea, sign. 94E 43. „Lobkowitz. F. K. Wolf del. 1796.
A. Pucherna sc. -—1803.“ Výška 145, šířka 195 cm.
2. (Str. 17.) Roudnice r. 1807. „Raudnitz. A. Pucherna del. 1807.
A. Pucherna sc. — 1808.“ Ostatní jako u čís. 1.

3. (Str. 25.) Ukázka rukopisu Paměti z roku 1805, str. [261/. Ori
ginál textu: v. 215, š. 1575 cm. Zde v tisku je to str. 93.
4. (Str. 33.) Bečváry r. 1805. „Becžwar. Alex. Paržizek del. 1805.
W., Berger sc. Prag bey F. K. Wolf 1806.“ Ostatní u čís. ].
5. (Str. 41.) Plukovník svob. pán ]akub Wimmer. Z obrazárny Ná
rodního musea. „jacob, Reichs—Freyherr v. Wimmer, k. k. Obrist in der
Armee, Ritter des Kónig-Hungarischen St. Stephans-Orden etc. etc. Geb.
den 25 ]ánner 1754, gest. d. 13. ]ánner 1822. — Gez. u. gest. v. V. R.
Grimer i. Prag.“ Výška oválu 127, šířka IQ cm.
6. (Str. 49.) Sedlec s částí Kutné Hory. Z obrazárny Nár. musea.
„Ansicht von Sedlítz mit einem Theile der Stadt Kuttenberg in Bóhmen.“
Týž text francouzsky a dále: „a Prague chez Marco Berra-Marchand
d' Estampes. — Vincent Marstadt desc.“ V. 26, šířka 38 cm. (Prázdná
rytina, připravená ke kolorování.)
7. (Str. 57.) Libeň r. 1804. „Lieben. A. Pucherna dei. et sculp.
1804.—1804.“ Ostatní u čis. 1.
8. (Str. 65.) Hudební skladatel jan A. Vitásek. Z Veřejné a uni
versitní knihovny. „Johann A. Wittassek, Kapelmeister an _der k. k.
Metropolitankirche zu Prag. — Gezei. dei. et lith. — Machek gedr. —
Prag bey C. W: Enders.“ Ovál v. 235, š. 135 cm. Srov. 111-3, 126
až 9; Ill-4, 94.
9. (Str. 73.) Litomyšl r. 1804. (Správně: 1805). „LeutomischeL
Eman: Lib: Bar: de Malowetz del. 1805. W. Berger sc. — 1806.“
Ostatní

11 čís. 1.

10. (Str. 81.) Patent z II. srpna 1804.- Prohlášeni dědičného ci
sařstvi rakouského. Z archivu Národního musea. Otisk první stránky.
Original dvojlist většího formátu půlarchového.
ll. (Str. 89.) Z matriky v Golčově ]enikově: Zápisy úkonů (po
hřeb, zaopatřeni) Vydrovych. Viz Dodatky, str. 193.
12. (Str. 97.) Prašná brána z Celetné ulice. Z Veřejné a univers.
knihovny. „Ansicht der erweiterten Zeltnergasse am Pulverthurm. gez.
u. geázt v. G. Dóbler.“ Hnědě tónováno. V. 201, š. 307 cm.

Seznam vyobrazeni.

203

13. (Str. IOS.)František de Paula Švenda. Dle fotografického snímku
z městského musea v Hradci Králové. Originál, olejomalba, nyní již“
matná_(v. 60, š. 45 crn), chová se v jesuitské residenci tamže; dříve
býval (dle Solaře) vedle obrazu Vydrova v knihovně seminární.
14. (Str. 113.) Titulní list 7. svazku kroniky Švendovy s Vava'kovýmt'
verši na rubu. Viz str. 19l v Dodatcích.
15. (Str. 121.) Zbraslav. Z obrazárny Nár. musea. „Ansicht des
Schlosses Konigsaal in Bóhmen.“ Totéž francouzsky a pak: „a Prague
chez Marco Berra Marchq des Estampes. — Leop. Peuckert del.“
V. 277, š. 40 cm. Viz čís. 7.
16. (Str. 129.) Arcivévoda Karel ve vojště. Ze Strahova. „Erzhergog

Carl. Schedij del. B(?) se.“ Sama rytina, bez dolního rámečku s ně
meckým oním nápisem (zde odebraného), má v. 135, š. 97 cm.
17. (Str. 137.) Cranátnící. Z Veřejné a univ. knihovny. Odtamtud
jsou i další obrázky rakouského vojska z doby Františka II. po r. 1800.
„K. k. Grenadier. — N: 37. Prag bei W. Hoffmann.“ Celý list (7 mužů)
v. 16, š. 26 cm. Zde jen první 4 postavy, š. 10 cm.
18; (Str. l45.) Císař Napoleon. Ze Strahova. „Empereur des Francais,
Roi d'Italie. H. Dahling del. Fried. .Arnold sc.“ V. 352, š. 24'4 cm.
' 19. (Str. 153.) Klatovy. Z Veř. a univ. knihovny. „Die Kreisstadt
Klattau. Gez. v. A. Juhn — gest. v. G. Dóbler. — Prag bei G. Dóbler
Kleinseitner Ring Na 37.“ V. 155, š. 23 cm.
20. (Str. 161.) Na paměť miru Prešpurského. Ze Strahova. „Der
Friede zwischen Osterreich und Frankreich.“ Kolorováno.V.18'8, š. 145 cm.
21. (Str. 169.) Pěchota. Viz u čis. 18. „Kaisen kóniglich. Oester.
Fusilier. — Nro 37. — Prag b. Hoffmann.“ Celý list (7 postav) v. 17 cm
(s praporem), š. 26 cm.
22. (Str. 177.) Kyryshíci. Viz u čis. 18. „K. k. Oestr. Ciirasier. —
N. 37. — Prag bei W. Hoffmann.“ Celý list (2 řady pod sebou, každá
11 postav) v. řady 169, š. 276 cm. Zde otištěno jen prvních 7 postav,
š. 17 cm.

23. (Str. 185.) Huláni. Viz u čis. 18. „K. k. Oest: Uhlanen. —
N. 37. — Prag bei W. Hoffmann.“ Celý list (2. řady pod sebou, každá
ll postav) v. 188, š. 286 cm. Zde otištěno jen prvních 7 postav,
š. 17 cm.

24. (Str. 193.) Muniční vůz. Polní kovárna. Viz u čís. 18. „K. k.
Munitions-Karren. — N 37. — Prag bei W. Hoffmann.“ V. 112 cm,
š. 27 cm. „K. k. Feldschmiede. — N 37. — Prag bei W. Hoffmann.“
v. 123, š. 272 cm.
25. (Str. 201.) Pionýři. Viz u čís. 18. „K. k. Oesterreichische Pio—
niers. — N. 37. — Prag bei W. Hoffmann.“ V. 16. š. 26 cm.
'

Přehled obsahu.
Rok 1802.
V Čelákovicích zemřel děkan _leník Zásadský z Gámsendorfu, 1.
Meteor, 2. Hlas o novém magacínu, 2. V Kutné Hoře svatba Barbory
Hořické; Vavák svědkem, 2. O vraždě Walnerově 1738 v Kutné Hoře,
2. O vypálení Milčic 1633, 3. O smrti Valdštejnově, 3. Tělo Pia Vl.
převezeno do Říma, 4. Smrt knížete z Lobkovic; o tom rodu, 4. Vinš
kanovníku Pingasovi, 5. Po Lannovi fišmistrem Čech; o správci Rungovi
v Římově, 5. Preisová ve Chvalovičkách, Kuchař v Tatcích, mrzáci, 6.
Patent z 1801 o nové válečné dani, 6; výnos v Milčících, 8. Farář Str
nad a předešlí ve Lstiboři, 7. Čtyrgrošáky odvolány;sedmíky zavedeny,
8. O zemčatech, 8. Loupežník Kovářík vezen na Špilberk, 8. Mír v A
míensu zavřen, 8. Magacín nevhodně nařízen, zisk židů; Vk umluvil
slevu; židům se čeká, 9, 10.Magacín z Milčic, 10. Nařízení o popisu cís.
panství; Vk i o škole a cestách, 10, 11; kolík chlévů, zda zadlužený
grunt, 12; rozsah panství 14. Vk v universitní knihovně v Praze, co
zvláště tam, 12-14. Veliké sucho; deště 14-15. Dr. Němeček ze Sadské
univ. profesorem, 15. Skalický farářem v Kou'nicích, 15. Těžkosti s dal
ším magacínem, 16. Nešťastný příběh v Neustupově, 16. O mandátu 1602
proti Jednotě bratrské, 17. Oheň ve Lstiboři, 18. Oprava kostela vKostelní
Lhotě; Vk o tom, 18. Čtyrgrošáky zrušeny, (8); mnoho falešných; málo
drobných peněz, 19. Patent o zpřísnění manžel. dispensí, o nemanžel. mat
kách a dětech; od josefa Il. úpadek, 19-20. Těžká orba a setí; kohout,
stále zpívají, 20. Oheň v Heřmanicích, 21. Vznik téže vsi; obyvatelé, 21;
odhad pozemků, in tam, 22. Vrh Voškobrh: Vkův popis, 22; kosteli
dějiny; zbořen, nový vystavěn; za Josefa Il. jak rušili _kostely, i tento,
23-4; krásné místo a rozhled,24; pytlák Liska hajným, jeho smrt, 24—6
'o poustevníku tam, zavražděn, 26. V Poděbradech: poustevníci, děka
nové Wolf a Svoboda, 27. Arcikníže Karel: na honě v Brandýse, Křinci,
přijel na Poděbradsko, 27; uvítání u Vestce, 27; Vkova řeč, 28; pro
hlídka chovu koní v Havransku, Blatu, hon, 28; v Poděbradech : uvítání,
29; osvětlení (též o dřívějších), 30; odjezd do Bečvár, 30; povolán do
Vídně, 31. Oheň ve Vestci, 31. Nový nejv. purkrabí Chotek; Kager do
Vídně, 31. Narození a křest. třetího syna císařova, 31. Komise pro stavbu
nových kasáren: v Poděbradech,31; vyjednávání, 32-3. Parmská kněžna
vdova Marie Amalie, sídlo v Praze: 34. Vojáci s koni do Milčic, 34.
Pamět o nynější drahotě (utrpení sedláků, stesk do měšťanů a řemesl
níků), 36-9.
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Rok 1803.
Nekatolíkům zápověď veřejných prací o katol. svátcích,::40. Pivo.
dražší, 40. Nařízen magacín ihned, 40. Smrt Václ. Hotovce, 40. Děti
mřely na neštovice; o očkování, 41-42. Válečná daň na 1803, soupis
lidu, 42, 43. Oheň v Hradci Král.; v Turnově (klášter); v Praze blesk
do _věže u sv. Víta, 43. Oheň u Zvěřinku, 43. Velký oheňvKostel. Lhotě,
43; pomoc 2 Milčic, 44. Bankovky 502latové odvolány, 44. Oheň ve
Stříbrné Skalici, 44. Biskup Trautmansdorf, biřmování v Činěvsi, 44;
v Poděbradech; navštívil Libici, 45. V Sadské do kaple P. Marie opět
(po prvé od 1784) procesí, 45. Deštivo o svatojánské pouti v Praze,
43. Pout z Čáslavě do St. Boleslavě; nová píseň Vkova, 46. Pout ve
Skramnikách, 46. Oheň v Budiměřicích; kostel shořel, 46. Smrtapohřeb
Mat. Vaváka, bratrance Vkova; rod, 47. Špatné žně, 47. Hrabě Filip
B. Swerts—Sporck v Lysé; Vk sepsal pro něho vinš,47-8. Bouřky;uSad
ské zabit hoch; oheň v Černém Kostelci, v Krůtech blesk do farv, 48.
Nařízena oprava silnic a stavba nových; obrana poddaných proti tomu,
48-50. Pozdní žně, 50. Husaři s koni z Milčic odjeli (34); co jim dáno,
50-1. Cesty pro nečasy zlé, 51. Nařízen odvoz soli; jak nespravadlivě
přidělen; opět zisk židů; smluvena sleva, 51-3. Smrt a pohřeb sirotčího
Marle; jeho působení, 53. O vánocích veliká povodeň na Labi u Podě
brad, 53-4. Cesty velmi zlé, v Praze levnější obilí, 54. Oheň v Chle
bích, 54.

Rok 1804.
Do Poděbrad správcem sirotčenského úřadu Poul; o Košumberku;
o Vkových cestách tam, až v Kladsku, 55, Oheň u Plačka v Kostel.
Lhotě, 55; opět, 57. Loni v lednu mrazy, letos teplo, 56. Opět magacín
nařízen, na Ples a do Nymburka; Milčičtí jej zadali Blahnovi ;jaké pří
platky, 56, 58. Odvod šišek do poděbradské bažantnice, 56. Vk vítá si
rotč. administrátora Poula, 56. Až v únoru přestal převoz po lodích
z Kluku do Poděbrad (54, 66), 57. Zatmění slunce, 57. Zima a dešt o
velikonocích; zlé cesty pro dovoz obilí; veliká vlhka, 58-9. Vkova chva
lořeč k jubileu Krist. Fischera, býv. hormistra v Kutné Hoře, 59. Smrt
Václ. Vozába v čís. 3 (nové 4); Vk ho chválí;staři držitelé toho gruntu,
59-60. Napoleon si chystá císařství, 60; korunován od Pia VII., 61. Ze
stálých deštů veliké povodně na Labi a Vltavě; v Praze (prý mnoho
utopených); u Poděbrad, 61. Beierweck přijel do Poděbrad; pomoc
poškozeným; zátopa i v Milčiclch, 61-2.Vk dóstalod Švendy již5 svazků
jeho královéhradecké kroniky, 62. Smutné zprávy o škodách z povodní ;
co stál na jarmarcích dobytek; též ceny obilii všech jiných potřeb stou
ply; Vk srovnává ceny pláten v rejstříku zbirovském z r. 1682, 62-3.
Odevzdán soupis škod, 63. V Nymburce nejvyšší voda, 63. Smutné žně,
63. Ve Chvalovičkách hrom šťastně udeřil, 63. V Eichelburku (Sadské)
shořela chalupa Plačkova a sousední, 64. Poplach o pouti u Sv. Anny
v Sudějově, 64. Smrt a pohřeb lesního Frische v Hradištku; jeho mlá
denec Oujezdský adjunktem v Střebestovlcích, nyní do Sojovic, poměry;
nástupce Richter, 65-6. Oheň v Radimi, 67. Bída o žilo, 67. švédský
král Gustav Adolf IV. v Praze, 67. Císař s rodinou přijel do josefova,
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Hradce Král. (Švenda průvodčím v radnici); pak ve St. Boleslavi a do
Libně (na vojenské manévry), 67-8. Zámek v Libni opraven; Josef II.
bydlival v Hloupětíně; cizi hosté;vojen.cvičení; na honě na Brandýsku,
68. Qheň v Labském Kostelci, 68. Císař v Praze dal pro chudší lid péci
lacinější chléb z magacínské mouky, 68. Pozdní a těžká orba, 69. Ne
obyčejný úkaz na obloze v noci, 69. Vk čeká na popis pobytu císařova
v Praze, 69. V Eichelburku Plačkova a sousední chalupa opět (64) sho
řely, 69. Ke konci října teprve Vk sil pšenici, 69. Verše o počasí;ovce
chřadnou, 70-2. Vražda (Berenreiter) v Hoře Kutné, 71. Smrt šenkýře
Nolla ze Zvěřínka, 62. Prohlášení dědičného císařství rakouského : oslava
v Poděbradech; „ohlas“ Vkův, 73—6.Pověst o dovozu obilí z Polska,
přes to ceny stoupají, 76. Smrt Stanislava Vydry; jeho životopis; po
hřeb; Vk s ním znám, 77-8. Smrt Hořického v Kutné Hoře, 79. Další
vypsání pobytu císařova v Praze (69): audience; císařovna na židovské
svatbě v Libni; prohlídka Prahy (v botanické zahradě viděl císaře Vkův
syn lvan), 79-82. Cesty císařovy z Prahy po Čechách, 82. Francouzský
legát u audience; císař kmotrem jeho dítěti u sv. Víta, 82. Císař na Karl
štejně, nařídil opravy, 82. Návrat přes Budějovice; pobytapřihoda tam,
82-3. Verše Vkovy o čtyrech Královéhradčanech (Leovický, Balbín, Vy
dra, Švenda), 83-5. Napoleon korunován, 85.

Rok 1805.
Mrazy trvaly; drahota dříví, 86. Oheň ve Chvalovičkách; o bývalé
tvrzi a jejich držitelích, 86—7. Oheň v Lipanech, 87. _Obili z Polska, 87.
Pamět o Přelouči (Stránský, Balbín), 87—8. Novoroční přání Aleše Pa
řízka a Vkovo, 90. Zápověď páliti kořalku, 98. Židovská svatba ve Ve
lence, 90—1. Verše o počasí,91—2. Smrt děkana Boskovského v Černém
Kostelci; Vkův vinš jemu; kázal i ve Skramníkách, 92. Polské žito již
v Praze, nouze o chléb ulevíla, drahota obilí však nepřestala, 92, 94.
V Milčicích k setí nedostatek vlastního zrna; sirotčí Marle zhubil masu
pátověrtelní, 93. Sedmíky budou platit jen 6 kr.. 93. Příplatky Bohda
neckému za převzatý dovoz magacínu, 93. Vkovo přání k svátku kanov.
Píngasovi, 94. Z novin: jesuité do Neapole; zemětřesení, 94. Smrt lich
tenštejn. inspektora Clawíera; Vk ho znal, 95. Smrt knížete Aloisa
Lichtenštejna; dědicem bratr Jan, 95. Prudká zima a sněhy brání orbě,
95. Smrt Anny Beierweckové, 95. — Smrt ]. Riegla v Chotouni, jeho
rodina a majetek; Berkov prodal Svobodovi, s nímž soud, 96. Vk o drži
telích svatoprokopškého dvora (Berkova) v Chotouni: koupil jej Berka
z Dubé od Ad. Skořepy; úvaha Vkova o původu sv. Prokopa, 98; další
majitelé Mladotové (stavba kaple); pak Ant. Dubenecký, jeho rod a ma
jetek, 99; pak Vojtěch a _[an Pulpán, 100; pak Novoveský a jak ochudil
kapli; svatba jeho dcery, lOO—l; pak rytířka Zádubská a Pospíšil,
101—2; pak Dr. Oechy s jinými, pak Riegel (96) bez kaple, 102; Oechy
licitaci na kapli; zůstala mu, 102—3. — Vkův syn Ivan zahradníkem
v Benátkách, 103. Smrt rychtáře Mikšovského v Hořátvi; justiciář Fritsch
jeho příznivcem, 103. Velikonoce stejně se židy, kdy jindy tak, 104.
Ceny obilí, zemčat, masa, 104. U Mochova hrom zabil slouhu, 104.
Bída roste, žebráků mnoho, 104. Pius Vll. odjel z Paříže, 106. Vzdálení
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lidé nemají jíti na svatojanskou pout do Prahy, nedostanou tam potravy,
106. Doporučena příprava pýře na pokrm; Vkův úsudek, 106. Snůška
chronogramů na rok 1805, 106—7. Vrah Berenreiter v Kutné Hoře po
praven, 108. Pivo dražší, 108. Stálé deště; dobytek hynul; jak v Milči
cích; nedostatek píce, ité „nové trávy“ (vojtěšky), 108. 0 sv. janu
Nep. slabá pout v Praze, 109. Vk ani v knihách nečetl o takové nouzi
a drahotě, 109. Podruzi sběhll se “do zámku na vrchního Schmíedla;
ten poslal do Nymburka pro hulány, ač nebylo třeba; musil jim zaplatiti,
109—10. Pro chudé na Poděbradsku povoleno žito z cís. magacínu
v Chlumci; rychtáři k poradě, jak to přiděliti; málo toho a- nevýhodně,
110. Vk o tom vzbouření: vrchní o nic nedbá, jinde se o chudé starají;
bohatou massu pátověrtelní sirotčí Marle promaříl; Vk o tom v kan
celáři, 110—12. Upozorněno na škodlivost matonohy a stoklasy v po
krmech; pýř (106) dovolena, 112. Císař přijel do Prahy, 112. Vk s rych
táři Brzákem a Bitmanem u něho žádat, aby Poul zůstal sirotčim v Po
děbradech, 113. Vk u syna Vojtěcha v Středoklukách: s ním v Lidicích
na faře, v Buštěhradě, u rychtáře v Stehelčevsi na obědě; ráno do
Tuchoměřic, tam v kostele a u faráře Sattlera (jeho spisek); oběd
u direktora Plaského; Vk zpět do Prahy; o rychtáři Raitolarovi a jeho
jubileu v Nebušicich; o Veleslavíně, 113—5. Císařův patent v Praze
proti zdražovatelům & o nuceném odprodeji obilí atd., 115. Císařův
odjezd, 115. Sbirkypro chudé pohorské tkadlce původem hraběte Deyma
a j., 115. Přípis nového majitele panství, knížete Jana Lichtenštejna
v Černém Kostelci; o tom spisek vrchního Šauera; Vkův „Ohlas“ jménem
poddaných, 116—7. Návrat Pia Vll. do Říma; Vkovy verše o něm a jeho
předchůdci u Francouzů, 117—8. Přestupníci patentu z června (115),
118. Ceny vždy vyšší; bída již neuvěřitelná; zadlužení gruntovníků, 118.
Mouky mnoho dovezeno i vojenské vydáno, ale vše málo; chudí jedí
již lebedu, kopřivy a j., 118. Množství žebráků z daleka stále, jejich
nářky; Vkova modlitba, 118—9.Hrabě Wallis nejv. purkrabím, Chotek
do Vídně, 119. Pruský král v Chebu a Františkových Lázních, 119.
Zlatá tiara pro Pia VII. od Napoleona přivezena do Milánu, 119—20.
V Uhřích zemřel 1201etý muž, 120. Formani a pekaři sami přidávali;
zač prodán hrách v Nymburce a pšenice v Poboři; modlitba Vkova,120.
Na pomoc podruhům od obce v Milčicích práce, 120. O letošní úrodě
(většinou verše)'; vše zpožděno 121—2. Pozdvižení ve Vídni, Brně a j.
pro mýtné, cla a bankovky (pověstP), 123. Ceny obilí, ač veliké, trochu
klesly, 123. Z cís. zásob mouky z Čáslavě pečen v Poděbradech chléb;
sháňka o něj, 123. Urychlená žeň žita, aby byl chléb; o lakomcích,
123—4. Letos není much, komárů a pod.; Vkova pamět otom, 124.
V Chotuticích posvěcena nová zvonička, 124. Slavné procesí prosebné
v Praze; též jinde; v Sadské do kapličky, 124. Nové žito měkké, i na
kamnech je sušili; více však vydá; ceny jeho, 124—5. Bouřka a kroupy
z neobvyklé strany, 125. Ona tiara (119) papeži v Římě odvedena;
popis a cena, 125. Kostely v Čechách sv. janu Křt. zasvěcené;Vk otom
ze Schallera (od kanov. Píngasa), 125—6. Velké odvody na vojnu, i dě
diců; české pluky do Vlach; není zmínky, bude-li vojna, 126. Sklizeň
pšenice, 126. Nařízeno vyplniti formuláře () jarní setbě obilí; omezeni
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nákupu pro překupniky, 127. Nové deště překazíly sklizeň; ovoce málo,
127. Cís. nařízení o změnách školských; prázdniny; krajští komisaři
přestali; dozor má duchovenstvo, 127. Odvod koní, 127. Zákaz obilních
obchodů, 128. V Nymburce a Poděbradech obnoveny týdenní trhy, prodej
i nákup obilí odkázán tam; jak bylo na nich, 128. Peníze za odvedené
koně; nevhodnost těch odvodů, škody z nich, 130. Bezohledné braní na
vojnu, 130. Dosud žně 180—1. Rusové prý opět do Čech proti Fran
couzům, 131. Nový sirotčí Soudný přestěhován z Pardubic; Vkův vítací
list, 131. Ceny obilí, zemčat, ovoce, 131. Neúroda chmele; pěstění
v Milčicích,- 131. Sirotčí Soudný nastoupil úřad; komisařem při tom
zbraslavský vrchní Wolfram; jak platil za povoz, 132. Místo žítného
magacínu poručeny peníze, 132. Oheň v Hořanech, 132. Ovesný magacín
hned vydati a odvézti do Čáslavě, 132. Konec září ještě ovsy, vikve,
prosa na poli; švestky ještě zelené, 133. Dávaly se výpisy, kolik kterého
obilí se selo, jaká sklizeň; čísla 0 Milčících, 133. Sadské také povoleny
týhodní trhy; první tam; Vkův výpis o Sadské z r. 1452, 133. Vkův
syn Ivan zahradníkem v Ostrově; z Benátek ho stěhoval bratr František,
134. Smrt a pohřeb Vkova syna ]osefa; jeho rodina; hrob; kdo tam
již leží a kde jednou i Vk chce odpočívati, 134—5. jan z Lichtenštejna
přijel shlédnout svá panství, 135. Císař nařídil ustříhnouti vojákům copy
i sám jej odstranil a dle něhoi zámečtí páni, 135.Vrchní ředitel Schmiedl
do výslužby; administrátorem Wolfram, 136. Nebeské úkazy (záře,
meteor, kometa), 136. Do Skramníků kaplan Holý, neumí česky, 136.
První pověst o bitvě u Ulmu; nová vojna začala; Vk nechce vše psátí;
nemá čas a pravdy se z novin nedoví, 137. Porázka u Ulmu; Mack prý

zrádcem, rozběhlý lid sebrán u Veselí pod arciknížetem Ferdinandem;
naši musili první útok vydržeti sami, proto podlehli; Francouzi jsou již
v Linci; z toho u nás strach; z Prahy odváželi knihy, pokladny a j.,
137—8. Odvoz magacínů; silné odvody na vojnu, 138. Poručení : pří
pravit zámecký archiv k odvezeni; dodati 6 jízdních vojáků výstrojem;
odvod koní pro ně, 138. Do Plesu dobytek, tuhy a luštěniny; do Čáslavě
oves, 138. Druhá a další šestky domácího magacinu do Plesu'a Hradce;
nepořádky a křivdy (od dvou „šelem“, proviantofícíra a pekmístra) při
skládce, 138—40. Mack v josefově; Vkova oprava (137) o něm 141.
Též hrabě Auersperg uvězněn v Hradci Král.; oba víděl kancel. písař
Schwarz, 141. Do zámku ooveden olej a peníze za potraviny do pev
ností; kolik z panství, 141. V novinách dosud nic; pověst, že nepřítel
již na Moravě; lidé ve strachu až do 10. prosince, 141. Francouzi do
Rakous, s nimi Bavoři až k nám a loupili; z našich uprchlíků nový
sbor u Veselí (138), 141—2. Vpád do Klatov a loupeni; prosba Theele
nova, 142. Vídeň obsazena; rakouský dvůr v Olomouci; Napoleon
v Schónbrunnu; někteří ho chválili, 142—3. Francouzi ve Znojmě; útěk
generála Háringa, 143. Stálé pochody, dovozy, odváženi archivů a zma
tek v tom, 143. Francouzi v Brně; příchod Rusů, 143.Arcikníže Ferdinand
u jihlavy nepříteli přístup do Čech zamezil; oddech, 144. Bitva u Slav—
kova, — tu i dále samý omyl: nepřítel prý poražen; Napoleon vida se
slabým (arcikníže Karel prý táhne na něj z Vlach; množství francouzských

vojáků od vína onemocnělo; Prusové prý mu zabrání návrat), žádal prý
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o příměří, jež mu František ll. (proti vůli Alexandrově) prý povolil od
20. prosince, 143—4. Pak začal již jednati o mír prý po porážce jeho
sboru v Uhrách od arciknížete Karla), ale dosáhl prý jen příměřína Smě
síce, 144—6. Řeči proti míru a pro něj (verše), 146. Francouzi opustili
Vídeň; proklamace Napoleonova; řeči proti našemu císaři a vojsku, 146.
Smrt Nelsonova a pohřeb v Londýně, 146—7.Kníže Jan Lichtenštejn přijel
do Vídně; císař Alexander vrátil se domů, 147. Do francouzské armády
opět uvedeni kněží, 147. Obilní cena menší; po pověsti o míru opět
rostla, 147.
'

Rok 1806.
Kurfirst wůrtemberský králem; o království 'pruském, 148. Mírovi
komisaři rakouští do Vídně; odtamtud poslední francouzské vojsko;ná
vrat císařův tam a uvítání, 148. Bonapart z Mnichova odjel do Paříže,
149. Ohlášena v zámku koupě přebytečného obilí, 149. Svatby synů
Vkových Martina a Františka v Pátku, 149. Vyřazení vojenští koně, pro
dej, pak prý jako náhrada, 149. Mezitím vojsko z Moravy do svých
sídel, pochody, povozy prý divně, 149. Nemoci a četná úmrtí, hlavně
ve vojsku; někde již prý i bez rakví pohřbívali; v Praze pro množství
úmrtí pluk dělostřelců odešel do Polska, 150. Cesty zlé, 150. Odvod
upsaného (149) obilí, 150. Hlasy prý o nové vojně, 150. Ceny obilní;
spadly, ač pro zlé cesty nikam se nemohlo, 150-1. Nemoci a úmrtí vždy
více, zvlášť ve vojsku, i v jiných zemích; kolik v Čechách, 151. Arci
kníže Karel generalissimem ; kníže Jan Lichtenštejn řád zlatého rouna,
151-2. Z Neapole: o bitvě u Slavkova; teprve nyníaaž odtamtud první
zmínka o ní v novinách, a zde dosud nevíme (Vk) o ní, 152. Vinš ka
nov. Píngasovi k svátku, 152. Wolfram vrch. ředitelem v Poděbradech;
Schmiedl do svého domu v Čelákovicích, 153-4. Do Dymokur přivezeno
mrtvé tělo hrabý Frant. Colloreda ; prý i jeho paní (omyl); o hraběcí
hrobce tam; prý potrestáni za spolek s Francouzi (omyl); sám Napo
leon prý vyjevil císaři zrádné rádce a generály; Vk tomu nevěří, 154.
Volba rychtářů-odhadců gruntů; Vk opět mezi nimi, 154.Medinuahrob
Mahomedův prý Vehabové zničili, 154. Nadějný vzrůst obilí i ovoce;
brzy mizel, 154-5. Pluky z bojišť přicházející opět do svých mírových
sídel; Benátsko Francouzům odevzdáno, 155. Nové trhy v městech
(128, 134) přestávaly; příčina, 155-6. Obilí v lednuaúnoru nakupované
(149) se zase prodává; obilí z Polska; pokles cen, 155. Nařízení: ci
helné komíny; baráčník a podruh jen lkrávu; kouření tabáku ;kvasnice
z Prahy nevynášeti, 156. Vk na Zbraslavi v kostele: obraz P. Marie;
lebky králů; v býv. klášteře, tam cukrovar: o něma jeho zrušeni,156—7.
Zápověd' sázeti tabák, 157. Metternich vyslancem u Napoleona, 157.
Poprava 3 penězokazů v Praze, 157-8. Formani opět jezdili; obilní trhy
městské úplně zašly, 158. V Sázavě slavná pout svatoprokopská, 158.
V Praze poprava penězokaze šl. Dábschitze,158-9.VEichelburku Plaček
opět vyhořel (69); již nesměl stavěti, 159. O žních a počasí (verše);
ceny obilní; formani opět odkázáni jen na trhy; poškození sedláků,
159-60. František ll. vzdal se císařství římského; nový titul; Vkův soud;
soupis císařů, 160-3. Ovoce zdražují překupníci (sadaři); o nich a jak
Paměti Vavákovy IV.
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bylo dříve, 164. Mnoho myší, 165. Ceny obilní a j., též masa, 165. Pru

sové začali vojnu s Francouzi; poraženi u ]eny; Vk: trest za Ulm, 165.
Další porážky a ztráty pruské: u Lipska, Wittenberka; Francouzi v Drážďa
nech, 165-6. Pohyby našeho vojska,“ 166. Francouzi v Berlíně; obsadili
Štětín; změny v Hannoversku, 166. V Milčicích granátníci, 166, 171. Od
vod koni na vojnu, 167.Magacin obilní přece se musí odvésti (132 ?), 167.
Francouzi dobyli Liibecku, 167. Generál Bliicher se vzdal; dosavadní

ztráty pruské; Magdeburk se vzdal; Poznaň, Wismar dobyty; Napoleon
do Polska; Prusko rozděleno, 167. Špandava se vzdala; též prý Varšava
(omyl); co zaplatil Berlín, 170. Počet armád ruských, 170. Vojsko u nás
(166) do svých sídel, 170. Opětovně nařízení nekatolíkům o práci ve svá
tek, o zpěvu při pohřbech, 171.Francouzi již ve Hnězdně, Gdansku a j;
až k Varšavě a Vratislavi; v novinách nepravdy; Vk sleduje na mapě,
172. Nadlesní Klanner zemřel, 172. Hejtmani (vrchní) v Poděbradech,
jejich rody, 172-4. O nadlesnim Bósrovi, o Duškovi a Šimáčkovi, 174-6.
Oznámení o Pamětech, 176.
„Flastr na . . . ránu“, 176.
Oznámení o Pamětech, 176-7.
Rodina Vkova & další příbuzenstvo, 178.
Drobné vložky v rukopise, 181.
Popis rukopisu IV. knihy Pamětí, 182.
Dodatky a opravy, 186.
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