Urbární grunty.
Nejstarší pozemkové knihy,zvané urbáře,jsou uloženy v poděbradském archivu,neboť tyto
městské knihy dle nařízení podléhajíc správě města.Jmenují mimo jiné usedlíky i poddané v
Hořátvi,na jichž jména navazují pozemkové knihy pražského archivu.První číslo značí
číslování usedlostí dle urbáře,druhé dle staršího číslování pozemkových knih,třetí
nové,nynější číslo popisné,dosud v obci platné.
2/2/6 nové
Statek ,u něhož bylo ¾ lánu polí a 2 kopy záhonů-oulehlí,držel r.1553 Pavel T e p l ý , od
něho kupuje Mikuláš P i c e k ,r.1582 nacházíme statek v držení Vávry N a v r á t i l a ,který
za grunt zaplatil 140 kop,po jeho smrti převzal syn Vilím D o n á t.
3/4/8 nové
Statek měl k sobě připsání 1 ¼ lánu polí a držel jej r.1535 Š a f r á n e k se svými syny Říhou
a Petrem.Roku 1553 byl Říha rychtářem obce.R.1619 kupuje grunt na 273 kop Jan B u r š ů ,
po něm Matěj B u r e š.
4/5/9 nové
Ku statku bylo připsáno 9 kop záhonů polí/3/4 lánů/.Roku 1553 seděl zde Jan Sablík ,od něho
kupuje živnost Vaněk Vítr.Když zemřel,přiženil se k vdově Vaněk Bartoníček Slabý.Po jeho
smrti prodává se vdova znovu.Roku 1580 kupuje statek za 122 a půl kopy Matěj Ješek.Václav
Slabý/Vaněk Slabý/ měl dceru Annu,která utekla s Hlávkou z Nymburka do Perna v Sasku
pro náboženství.R.1639 přebírá statek Adam Baštecký za 125 kop,po něm převzal Václav
Polák,který jej prodává roku 1670 Jiřímu Plačkovi.
5/6/10 nové
Statek,němuž bylo připsáno roku 1553 114 strychů polí neb 2 ½ lánu. Držel Jan Janda jinak
Minkuba.Od něho jej kupuje r.1576 Jíra Závora za 72 kop grošů českých.R.1583 o sv.
Václavu kupuje grunt za 115 kop Lukěš Vodička .Po jeho smrti se provdala vdova Matouše
Kríze,který prodal živnost r.1660 Janovi Kinclovi,po smrti Václava Kunzle ujal grunt r.1690
Matěj Dobřichovský.
7/10/15 nové
Chalupu držel Petr Peterka.Bylo k ní připsáno 36 kopcí neb ¾ lánu polí,od r.1546 držel
Mikuláš Čížek.Roku 1577 kupuje chalupu od svého otce Jan Matějka za 45 kop.K pozůstalé
vdově se přiženil r.1586 Krištof Koníček z Nymburka.R.1631 přebírá ji Krištof Koníček za 70
kop. Od Petra Vejtruby kupuje grunt Jiří Koníček.
8/12/17 nové
Dle nejstarších zpráv na tomto pozemku stával pivovar.Ze statku se platilo 33 gr 4
denaru.Roku 1553 držel živnost Jan Tejnil.Od něho kupuje Bartoloměj Potměkoupil.R.1585
kupuje statek za 150 kop pozdější forstmistr poděbradského panství Jan Matyášovský z
Matyášovic.Roku 1586 přebírá živnost a s pivovarem Michal Kužel za 165 kop a roku 1589

Matouš Novák.Za třicetileté války byla živnost úplně zničena.Od r.1665 držel Marek
Procházka,který ji koupil za 215 kop od Petra Dobřichovského.
9/16/27 nové
R.1553 držela krčmu obec a platila z ní do důchodu panství poděbradského 29 grošů.Krčmář
–nájemník čepoval nymburské pivo a platil vrchnosti z každého sudu šenkovaného piva 1
groš.R.1613 seděk v krčmě Matěj Řezáč.V době třicetileté války hospoda vyhořela a zůstala
dlouho pustou.K vdově Anně se přiženil Říha Polák vulgo Poláček,který roku 1650 znovu
hospodu vystavěl.R.1694 kupuje ji a současný masný krám,roubený ,skrovný Václav
Mikšovský.
10/20/33 nové
Roku 1553 držel statek a 1 ¼ lánu pozemku Mareš Krejník,který platil vrchnosti ročně 7
grošů úroků.Roku 1589 v pátek po památce sv.Vyvřince kupuje od vdovy Anny,manželky
Martina Mareše živnost za 125 kop Jáchym Pražský.Za třicetileté války grunt vyhořel a pusté
místo kupuje za 125 kop Václav Holan.Neměl prostředků k vystavění domku,z živnosti utekl
a tak zůstává grunt pustý až do r. 1654.Teprve další držitel Martin Šunsta jinam Martinek
vyzdvyhl stavení,které prodává r.1692 svému synovi Václavovi.
6/18/29 nové
Roku 155 převzal chalupu ¾ lánu polí hokyně Káča.Od r. 1638 převzal Martin Petrášek za 93
kop.Od roku 1672 převzal od Václava Drahokoupila Jiří Horáček.
11/-/34 nové
Roku 1551 držel statek,u něhož bylo 5/8 lánu polí Petr Peterka.S povolením hejtmana Věnka
z Černínů,prodává kus role za 25 kop Janovi Voříškovi z Nymburka.Po Peterkovo držel
živnost Štěrba.Jeho dcera Kateřina se provdala r. 1613 za Jana Vaňhala do vsi Sadské .Její
syn Pavel se učil krejčovskému řemeslu.Byl potom vzat na vojnu za panství ,a 15 let se o něm
nevědělo.Jeho sestra Magdalena se provdala za Václava Nejdlého s nímž odešla r. 1649 pro
náboženství do Saska.Za to její podíl na chalupě propadl vrchnosti.R.1696 držela živnost
Martin Mikeš.
12/21/35 nové
R.1553 seděl na gruntě Lukáš Starý.Od něho jej převzal Vavřínek Bartošek,který jej držel do
r. 1587,kdy zemřel.R.1632 kupuje živnost za 175 kop Jan Bořků,syn Matěje Bořka.R.1659
ujímá grunt Martin Mikšovský.
13/25/38 nové
Od r.1553 do R.1568 držel statek Valenta.Po jeho smrti ujal statek zeť Jíra Donát.Od Matěje
Donáta koupil grunt r.1596 zeť Jan Zedník s Marianou za 175 kop.Ve válce třicetileté grunt
zpustošen a vrchnost hledala nového hospodáře.R.1677 koupil poustku od svého bratra
Václava Petráška Jan Petrášek.
14/25/40 nové

Statek s polmi,ležícími u Zvěřínku koupil r. 1553 Mareš Malý.Od něho jej přebírá r. 1639
Adam Baštecký,od kterého jej kupuje za 125 kop.Od Felixe/Šťastného/Bašteckého ujal r.
1677 za 250 kop Jan Spala.
15/26/42 nové
Statek z něhož držitel platil vrchnosti ročně 25 gr.držel r. 1553 Jan Jakuba,r. 159O Lukáš
Závora.Po jeho smrti provdala se r. 1613vdova za Jíru Hlaváčka,roku 1691 jmenován na
gruntě Jan Šenkýř.Po něm od r. 1696 Martin Nejedlo.
16/27/44 nové
Po smrti Beneše Stejskala ujal statek ,u něhož bylo ¾ lánu polí,r.1551 syn Matěj Stejskal,po
něm přebírá bratr Šimon Stejskal.Po třicetileté válce jej Matouš Kvíz,který jej prodává r.1682
Jiřímu Váňovi .Od své matky ujal grunt r.1695 syn Václava Bureše za 290 kop.
17/29/47 nové
Statek u něhož bylo 1 ¼ lánu polí,zvaný též gruntem Pleskačovským,držel r.1553 Pavel
Teplý,r.1654 jej převzal Matěj Duňka jinak Bořek za 270 kop ,od r. 1669 držel Viktorián
Záhora.
18/3O/49 nové
Statek a 1 ¾ lánu polí držel r.1553 Říha Šafránek,držitel též statku čís.3.Od něho jej kupuje
Šimon Mráz.,který jej prodává r. 1585 Vaňkovi Dobruškovi.R.1674 držel Jan Muzikář.
20/33/53 nové
Chalupa u níž bylo ½ lánu pole.R.1553 připsána Matějovi Bartákovi,r.1590 držel Vít
Žehule,od Martina Bureše přebírá r. 1684 za 179 kop 25 gr.Fridrich Servus.
19/34/54 nové
Pustý grunt zvaný Vojtěchovský,koupil r.1550 od Matěje Máška-Vojtěch.R.1553 převzal
poustku Petr Peterka,r.1576 kupuje dosud spáleniště od Jana Minhuly Havel Peterka.R.1663
nacházíme živnost v držení Šimona Bašteckého,který za ni zaplatil 115 kop,od Václava
Petráška ujal r.1688 za 100 kop 16 gr. Jan Šmuk/šmugr,Čmugr./

