
Závěť Václava Štěpánka (1765-1822), královského svobodníka v Kloubě ze dne 1.8.1821, 

zaznamenaná v Knihách svobodnických, v Knize č. 56, fol. H13 a násl. (uloženo 

v Národním archivu v Praze)

Den 30. Augl: 1822

No 1026

     Testament Václava Štěpánka ze vsi Kloub č.p. 4, prácheňský kraj, který dne 16. června 

1822 vepsán byl.

     Předně já odevzdávám duši svou Pánu Bohu. 

     Za druhé: Mé tělo, kdyby mne Bůh z tohoto světa povolal, aby od mých sousedů 

skočickému chrámu doneseno bylo.

     Za třetí: Mé hospodářství aneb nábytek, to všechno odevzdávám mojí manželce Kateřině

s celým právem a příslušenstvím do její smrti aneb vůli plnomocnou k vládnutí.

     Ustanovuji Josefa, syna nejstaršího, 29 let starého, za dědice mé poloviny dvora č.p. 4 

v Kloubě, za vykázanou sumu 2.000 zl. slovy: dva tisíce zlatých stříbrné mince.

     Tu sumu vykazuji a rozděluji mezi děti a manželku.

     Synu Martinovi 500 zl. Slovy: pět set zlatých.

     Synu Václavovi 500 zl. Slovy: pět set zlatých.

    Dceři Marii Anně 500 zl. Slovy: pět set zlatých.

     Manželce 500 zl. Slovy: pět set zlatých

     Suma: 2.000 zl. Slovy: dva tisíce zlatých

     K tomu ale jednomu i druhému z jeho bratrů a sestře zavazuji Josefa syna, aby on jim 

svatební vybytí učinil, a je při sobě měl dokud je nějaké štěstí nepotká, to jest když mu budou 

s prací nápomocni.

     Přitom činím ještě v mé poslední vůli schránku? mému nejmladšímu synovi Václavovi, tj.

kdyby k lepšímu štěstí nemohl přijíti, tak aby mu byla jedna sednice, komora, půda a jeden 

chlév do jeho smrti k užívání dána. 

     Kterýžto vše matka do své smrti užívati bude, pak po její smrti, on naproti té sumě, otec 

Václav Štěpánek, odevzdává a vykazuje Josefovi synovi pár koní, 3 krávy a ostatní nářadí, 



všechno jak stojí a leží, jeho býti má z toho ohledu, poněvadž na něj žádnou peněžitou sumu 

nevykazuji.

     Zde následuje výminek manželky po nebožtíkovi Václavovi Štěpánkovi:

     9 štrychů obilí: žita 4 štrychy, pšenice 2 štrychy, ječmene 2 štrychy, ovsa 2 štrychy

     2 věrtele hrachu

     čtvrt soudku soli 

dohromady 9 štrychů obilí. 

     Následuje: 6 štrychů brambor jí připadá, a pak 2 kopy zelných hlávek a 20 hřebenů? lnu. 

Pšeničné slámy 1 kopu, žitné 1 kopu, a jednu kopu ječné slámy, k tomu ještě 6 centýřů sena a 

otavy. 

     4 Lt.: dva záhony jetele, pak 6 košů ohrabků?, 6 košů plev pšeničných. Následuje: jeden 

kus zahrady, kteráž od strany sednice na ořech pod hrázku podle dolejšího souseda? hraničíce.

   Kvartýr: jednu sednici, komoru, půdu a chlév.

     Přitom matka jeho má býti s teplem a dřevem do její smrti co spotřebuje zaopatřena.

     

     Na normální školu odkazuje Štěpánek Václav 6 zlatých.

    Podpisy:                                                           Franz Černý, konšel pohorovický – svědek

                                                                             pohorovický Jiřík Vaňata ?, svědek

                                                                             Franz Říha, svobodník

                                     Administrátor

Sigl: dne

1. Aul: 1821




